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اين اتفاق نظر نسبي وجود دارد كه ويژگي مهم دنیای
کنون��ی ،وارد ش��دن به عصر يا جامعه اطالعاتي اس��ت.
«جامعهاي كه مش��غله آن تراكم بسيار زياد اطالعات در
زندگي روزمره بيشتر ش��هروندان و در بيشتر سازمانها
و كارگاهها ،اس��تفاده از فنآوري رايج يا سازگار در طيف
گستردهاي از فعاليتهاي شخصي ،اجتماعي ،آموزشي و
تجاري و توان انتقال و دريافت سريع دادههاي رقومي بين
مكانهاي مختلف بدون توجه به فواصل باش��د» )1(.ولي
ابعاد مسأله تا حدي از آنچه گفته شد عميقتر است ،به
طوري كه برخي از صاحبنظران ،عصر اطالعات را واجد
شيوه جديد توليد ميدانند و شيوه توليد را عنصري تعريف
ميكنند ك��ه در افزايش بهرهوري در فرآيند توليد نقش
بنيادين دارد .اين منبع در عصر كش��اورزي ،نيروي كار
و زمي��ن (منابع طبيعي) و در عصر صنعتي منابع جديد
انرژي بود و در ش��يوه نوين توس��عه متكي به اطالعات،
منبع اصلي در تكنولوژي توليد دانش و پردازش اطالعات
و انتقال نمادها است .و ويژگي اصلي جامعه اطالعاتي اين
است كه پردازش و انتقال اطالعات منبع اصلي بهرهوري
()2
و قدرت هستند.
در جامعه اطالعاتي ،همه امور تقريباً بر محور توليد،
توزيع و مصرف آمار و اطالعات ميگردد و نوع جديدي از
تقسيم كار و مشاغل جديد بوجود ميآيد .نوآوريها نيز
عموماً بر محور اطالعات و تكنولوژي اطالعات رخ ميدهد
و در نهايت نيز س��هم آمار و اطالعات در توليد ناخالص
داخلي و اش��تغال به نحو چشمگيري افزايش مييابد؛ و
سهم قابل توجهي از سرمايهگذاريها نيز به سوي توليد و
توزيع اطالعات و فنآوري اطالعات جذب ميشود .چهل
سال پيش تنها  5درصد سرمايهگذاري شركتهاي بزرگ
جهان صرف فنآوري اطالعات و ارتباطات میشد ،اما 30
سال پيش به  15درصد و  20سال پيش به  20درصد و
ده سال پيش به  50درصد كل هزينههاي سرمايهگذاري
شركتها افزايش يافته است )3( .زمينه مشاغل هم اين
تحول ديده ميش��ود .در س��ال  1920در اياالت متحده
نس��بت مشاغل در جابجايي كاال به مشاغل در جابجايي
اطالعات ،حدودا ً برابر  3بود .اين نس��بت در سال 1970
به  1/6رس��يد و در سال  1990تقريباً با يكديگر مساوي
شدند .مطالعات نشان داده است كه در سال 55/9 ،1992
درص��د از  GNPكل اياالت متحده ،در اقتصاد اطالعات
توليد شده بود ،اين سهم از  GNPرشدي  46/3درصدي

را از سال  1967تجربه كرده است.
ام��ا براي انطباق با جامعه اطالعات��ي ،در ايران چه
ميتوانيم انجام دهيم ،و نقش و سهم بخش خصوصي
چگونه بايد باش��د؟ بخش خصوصي از سه راه ،توليد،
انتق��ال و مصرف آمار و اطالعات ميتواند و ميبايد در
اين عرصه نقش ايفا كند .اولين نياز اين بخش ،مصرف
هرچه بيش��تر از آم��ار و اطالعات موجود اس��ت .آمار
و اطالعاتي كه عموم��اً از طريق نهادهاي دولتي تهيه
و عرضه ميش��وند .براي اين منظ��ور ،آمار و اطالعات
توليدي و از س��وي نهادهاي دولتي بايد معتبر و داراي
دقت و درس��تي باشند ،و به سهولت و ارزان و در زمان
مناسب در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد .اينگونه
اطالعات و آمار به عنوان يك كاالي عمومي ش��ناخته
ميش��وند كه بايد با هزينه عمومي توليد و در اختيار
همه قرار گيرد .دسترس��ي به آمار و اطالعات توليدي
بانك مركزي ،مركز آمار ايران ،و وزارتخانههاي مختلف
بايد از انحصار بخش دولتي خارج ش��ود .اين آمار بايد
از دخل و تص��رف غير علمي مصون بمانند و اعتبار و
دقت و درس��تي آنها مورد سوال قرار نگيرد .همچنين
اي��ن آمار بايد در زمان الزم تولي��د و در اولين فرصت
عرضه شوند ،و چنين نباشد كه پس از گذشت دو سال
هنوز عاديترين شاخص آماري ،يعني رشد اقتصادي
در دسترس نباشد .نكته ديگر محو مهرهاي محرمانه از
صدر و ذيل آمارهاي توليدي اس��ت .به واقع بايد گفت
كه در عصر اطالعات و دنياي «ويكيليكس» ،محرمانه
تلقي كردن بس��ياري از اطالعات طبقهبندي شده در
ايران عملي بيهوده و خس��ارتآفرين است ،و نبايد به
گونهاي باشد كه حتي اطالعاتي كه به حقوق و زندگي
روزمره مردم مربوط ميشود محرمانه تلقي و از دسترس
عموم دور شود ،همان طور كه در جريان آلودگي اخير
(آذرماه) هوای تهران پيش آمد و هيچگونه اطالعات و
آمار متقن و معتبري از مراجع مسئول در اختيار جامعه
قرار نگرفت.
نقش مهم و ديگر بخش خصوصي در توليد و انتقال
آمار و اطالعات است .در حال حاضر بخش بسيار كوچكي
از اطالعات و آمار به وسيله بخش خصوصي توليد ميشود.
اگر قرار باشد كه كماكان نگاه دولتمدار بر توليد و انتقال
آم��ار و اطالعات حاكم باش��د دير يا زود اقتص��اد ايران
دولتيتر از گذش��ته خواهد ش��د و به همان باليي دچار

ميش��ود كه اقتصادهاي دولتي اواخر قرن بيستم دچار
ش��دند .حضور بخش خصوصي در توليد و انتقال آمار و
اطالعات موجب افزايش ش��ديد اشتغال ،رشد نوآوري و
باال رفتن شاخص بهرهوري در توليد خواهد شد .برداشتن
موانع پيش روي حضور بخش خصوصي در حوزه آمار و
اطالعات ضرورتي انكارناپذير است .با وجود حساسيتهاي
بيمورد در توليد و عرضه آمار و اطالعات و نيز بياعتمادي
به حضور بخش خصوصي در اين زمينه ،ش��اهد افزايش
ش��كاف روزافزون میان اقتصاد و جامعه ايران با اقتصاد و
جامعه اطالعاتي جهانی خواهيم بود .تفاوتي كه ميان يك
جامعه كشاورزي و دامداري با يك جامعه صنعتي وجود
دارد ،بيشتر از تفاوتي كه ميان يك جامعه صنعتي و يك
جامعه اطالعاتي است ،نيس��ت و نباید اجازه داد که این
شکاف بیشتر شود چراکه جبران آن بعدا ً مشکلتر خواهد
شد.
از سوي ديگر بخش خصوصي نيز بايد بيش از پيش
متوجه اين نكته باشد كه سرمايهگذاري در توليد و تهيه
اطالع��ات ،از هر جهت داراي ارزش افزوده بااليي اس��ت.
مصرف هرچه بيشتر اطالعات و فنآوري اطالعات ،اتالف
منابع نيست ،بلكه بهبود شيوه توليد و انتقال آن از توليد
مبتني بر نيروي انساني و انرژي به توليد مبتني بر اطالعات
اس��ت .بخش خصوصي در كنار فعاليت براي دسترسي
س��ادهتر و ارزانتر به منابع پولي و بانکي ،و کوشش برای
بهبود مقررات كسب و كار و درخواست بهحق رفع تبعیض
میان خود و بخش دولتی ،بايد بخشي از فعاليت خویش را
براي دسترسي ارزانتر و سادهتر به اطالعات و آمار صرف
كن��د .همچنين خواهان توليد و عرض��ه آمار و اطالعات
دقيق و معتبر باشد ،و در موسسات خصوصی خود ،بخش
آمار و اطالعات و فنآوري مربوط به آنها را توسعه دهد و
خواهان باز شدن راه براي شكلگيري موسسات خصوصي
و مستقل در توليد و عرضه آمار و اطالعات باشد.
پی نوشت ها:

 -1هي��ل ،مايكل ،تأثيرات اطالعات بر جامعه :بررس��ي
ماهي��ت ،ارزش و كارب��رد اطالع��ات ،ترجمه محس��ن
نوكاريزي ،تهران :چاپار.1381 ،
 2ـ كاس��تلز ،مانويل ،عصر اطالع��ات :اقتصاد ،جامعه و
فرهنگ (ظهور جامعه شبكهاي) ،مترجم احد عليقليان،
افشين خاكباز ،تهران :طرح نو.1380 ،
 3ـ كاستلز ،همان ،ص .340-348
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وزير محترم بازرگاني در تاريخ
 89/9/27اعالم كرده است كه
«وزارت بازرگاني بر آن اس��ت
تا به جاي اين كه بازرسيها را
بيش��تر كند ،نظارت را افزايش
ده��د .در واقع نظ��ارت ،كلمه
سيدمحمودحسيني عامت��ر اس��ت و بايد ب��ر بازار
رئیسمرکزمطالعات مديريت كرد ،نظارت موجودي،
وبررسیهای عرض��ه كاال ،ش��بكه پخش و
اقتصادیاتاقتهران توزيع باعث ميشود كه كمتر
نيازمند بازرسي باشيم» .سازمان تعزيرات نيز براي كنترل
بازار سه سناريو تنظيم کرده است.
اقدامات مطرح شده در فوق و ساير طرحهاي مرتبط
با آن ظاهرا بسيار منطقي و آرامبخش است زيرا حاكي از
اقتدار ،پرهيز از غافلگيريها ،آگاهي از مسير و راه حركت،
كاهش خطرات و كاهش اختالفات اس��ت .اما مش��كل
اساسي اين نوع تفكر ،يعني تفکر معتقد به مديريت كردن
بازار ،اين اس��ت كه معتقدان به آن ب��اور كردهاند قادر به
ش��ناخت روندها و رويدادهاي آينده كشور هستند .باور
ي ميتوانند با
كردهاند كه با استفاده از رويكرد برنامهريز 
دنياي پيچيده بازار و جامعه روبهرو شده و آن را مديريت
كنند .آنها از تجربيات برنامههاي پنج ساله در ايران و ساير
كشورها درسهاي الزم را نياموختهاند .اما انجام طرحهاي
اعالم ش��ده يقينا به نفع كش��ور و جامعه بوده و ضرورت
دارد كه همه به ويژه صاحبان كسب و كار از آنها حمايت
كنند وليكن فعاالن بخش خصوصي نبايد دچار اين توهم
ش��وند كه بازار آينده ،بازاري قابل برنامهريزي است .آنها
بايد به خوبي به اين واقعيت پي ببرند كه تحريمها از يك
سو و هدفمند كردن يارانهها از سوي ديگر و انبوه واردات
كاالهاي قاچاق موقعيت تصميمگيري را بسيار پيچيدهتر
كرده و قطعا فرض آرامش نسبي تحوالت بازار پاسخگوي
چالشه��اي آينده آنه��ا نخواهد ب��ود و مجبورند كه در
دريايي متالطم و با موجهاي بزرگ و ناش��ناخته حركت
كنند .مجبورند اين حقيقت تلخ را بپذيرند كه هيچ كس
نميداند شرايط چگونه پيش خواهد رفت و يقينا فاصله
ميان طرحها و برنامههاي اعالم شده و رخدادهاي واقعي
بازار كسب و كار فاصله زيادي خواهد بود .به عبارت ديگر
آنها بايد خود را براي بازاري آماده كنند كه تعادل پايدار بر
آن حاكم نيست .بازاري كه در آن از قبل نمیتوان ميزان
بازگشت سرمايه و احتمال ريسك فعاليتهاي اقتصادي
خود را مش��خص كرد ،بازاري كه در آن پيشبينيهاي
بلندم��دت ب��راي موقعيت توليد يا خري��د و فروش كاال
امكانپذي��ر نيس��ت و لذا ضرورت دارد ك��ه دچار وهم و
خيال نش��ده و از واقعيتهايي كه با آن روبهرو هس��تند
فرار نكنند و واقعيتها را آنطور كه هس��ت بپذيرند ولي
براي روبهرو شدن با آنها يعني روبهرو شدن با بيثباتيها
و بحرانها ،راهكارهاي جديدي را كش��ف و خلق كنند و
بدانند كه اوال اگ��ر براي جامعه بتوان فضاي آرامي تصور
كرد يقينا براي كس��ب و كارها اين امر صادق نخواهد بود
و ثاني��ا آينده را نميتوان بر مبناي روندها و وضعيتهاي

گذشته و يا سناريوهاي اعالم شده از سوي مديران ارشد
دولت پيشبيني كرد .شرايط فعلي و آينده نه چندان دور
اقتصاد ايران ،شرايط ويژهاي است و صاحبان كسب و كار
با وضعيتي روبهرو خواهند شد كه اصول و قوانين بازي آنها
تغيير ميكند ،به گونهاي كه امكان ندارد با كوششهاي
جاري و با اتكا به تجربيات و روال گذشته كسب و كار خود،
راه ب��ه جايي ببرند آثار اوليه اين نوع بحرانها را به خوبي
ميتوان در بسياري از شركتها مشاهده كرد .شركتهايي
ك��ه تقريبا به حالت نيمه تعطيل درآمدهاند .بنابراين بايد
طرحي نو درانداخت و راه و روش تازهاي را انتخاب كرد اما
سوال همه اين است كه چگونه و چه بايد كرد؟
دانش��مندان علوم طبيعي و رياضي براي اين وضعيت
راهكارهايي ارائه دادهاند كه در دهه اخير مورد توجه جدي
مديران قرار گرفته است .آنها بحث «تعادل ناپايدار» را به
جاي «تعادل پايدار» مطرح كردهاند ،آنها به ما ميگويند
بازار بعضي از كااله��ا و يا اقتصاد بعضي از جوامع ،بازار و
اقتصادي پيچيده و غيرقابل ش��ناخت اس��ت .آنها بيان
ميكنند كه تغييرات ناگهاني امري موقت نيس��ت ،بلكه
سيستمهاي پيچيده ذاتا ناپايدار ،ذاتا متالطم و روند آينده
آنها واقعا ناشناخته است و از آن مهمتر اين احتمال بسيار
باالس��ت كه تغييرات به ظاهر كوچك و بياهميت نتايج
و عواقب بس��يار بزرگ و بهتآوري به دنبال داشته باشد
چرا كه ما قادر به ش��ناخت روابط علت و معلولي نيستيم
كه از آن به عنوان اث��رات «بال پروانه»نام ميبرند .يعني
پروانهاي بال خود را در يك گوشهاي از جهان برهم ميزند
و توفان��ي در منطقهاي ديگ��ر از جهان رخ ميدهد .قطعا
با منطق مرس��وم امكان ندارد كه به هم خوردن بالهاي
پروانه توليدكننده توفان باشد ،اما چرا اين امر رخ ميدهد؟
علت آن است كه سيس��تم آب و هوا سيستمي پيچيده
است و روابط علت و معلول براي بلندمدت در اين سيستم
ناشناخته است و لذا نميتوانيم رديابي كنيم كه در درون
اين سيس��تم چه اتفاقاتي رخ ميدهد كه با يك حركت
ساده و كوچك توفاني به پا ميشود .بازار بورسهاي دنيا
ني��ز از چنين ماهيتي برخوردارن��د .تقريبا يك اضطراب
دائمي براي دستاندركاران اين بازارها جهت پيشبيني
روندهاي بلندمدت بر آن حاكم اس��ت و هر لحظه از اين
بيم دارند كه بازار يكباره سقوط كند .روشن است كه اين
وضعیت خاص ايران هم نيست و اقتصاد جهان در بسياري
از كشورها با بحرانها و پيچيدگيهاي زيادي روبهرو است.
بنابراين مديران يا صاحبان كس��ب و كار بايد به خوبي
اين مطلب را درك كنند كه با بازاري پيچيده و ناپايدار
روبهرو هس��تند كه اين ناپايداري ذاتي سيستم است و
ل��ذا ضرورت دارد كه مفروضات خ��ود را پيرامون بازار و
عوامل موفقيت كسب و كار به صورت بنيادي تغيير داده
و حداقل به موضوعات زير با ديدي عميق و كارشناسانه
نگاه كنند.
 -1آينده بلندمدت كسب و كارها قابل شناختن نيست
و نميتوان پيشبيني مطمئني از وضعيت بازار داشت كه
اين غيرقابل پيشبيني بودن ،موقتي هم نيست ،ساختار
بازار و وضعيت كشور ساختاري پيچيده شده و پيشبيني

رفتار سيستمهاي پيچيده هم غيرممكن است.
 -2ايجاد س��ازمان يادگيرن��ده از مهمترين كارهاي
مديران در ش��رايط مبهم ،ناش��ناخته و پوياست ،بايد
س��ازوكارهاي الزم ب��راي كس��ب اطالعات از ب��ازار و
همچنين انعطافپذيري مورد نياز براي پاسخگويي سريع
به تحوالت بازار را در شركت فراهم كرد.
 -3تصميمگيريهاي فردي و مبتني بر تجربههاي
گذش��ته بايد جاي خود را به تصميمگيريهاي مبتني
بر تبادل نظر با خبرگان گوناگون و تعامل با افراد خالق
بده��د ،به عب��ارت ديگر فرآيند اتخ��اذ تصميمات بايد
توليدكننده تصميماتي با كيفيت باال ،سريع و در محدوده
زماني قابل قبول باشد.
 -4ارتب��اط س��ازنده و دائمي با ذينفعان ش��ركت
خصوص��ا دول��ت از الزام��ات اولي��ه و اساس��ي كار در
محيطهاي ناش��ناخته و متالطم اس��ت .در توس��عه و
تقويت روابط بلندمدت با شركتها يا اشخاصي كه با آنها
معامله ميكنيد بكوشيد و تالش كنيد كه اصل چانهزني
و مبادالت موردي را كنار گذاش��ته و به صورت شركاي
قابل اعتماد با يكديگر رابطه برقرار كرده و منافع يكديگر
را تامين كنيد و با همكاري و مش��اركتهاي دوجانبه و
چندجانبه خود را در برابر حوادث ناگهاني بيمه نماييد.
 -5تاكيد نويس��نده بر اين نيست كه به دليل مبهم
ب��ودن اوضاع و غيرممكن ب��ودن پيشبيني آينده بايد
صرفا به فعاليتهاي زودبازده و امور روزانه تمركز كنيد و
اساس كار را بر اين بگذاريد كه كاري از دست ما ساخته
نيست بلكه برعكس بايد قابليتها و تواناييهاي شركت
خود را به گونهاي س��اماندهي كنيد كه عالوه بر كسب
س��ودآوري كوتاهمدت و اس��تفاده از فرصتهاي جاري
در براب��ر رخدادهاي��ي كه آثار بلندم��دت دارند قادر به
پاسخگويي باش��يد و با توسعه نوآوريها ،جستوجوي
دائم فرصتها و تنظيم سناريوهاي مختلف به ويژه ايجاد
سازماني مدرن و يادگيرنده ،آمادگي شركت خود را براي
روبهرو ش��دن با حوادث ناشناخته كه آثار بلندمدتي هم
ت روي
دارند افزايش بدهيد .يقين بدانيد كه اگر امروز دس 
دست گذاشته و منتظر باشيد كه اوضاع آرام شود تا شما
بدانيد چه بايد كرد از صحنه بازار فردا حذف خواهيد شد
چرا كه اوضاع و احوال كسب و كار در سالهاي آينده كامال
با وضعيت فعلي متفاوت خواهد بود و تنها كساني در بازار
خواهند ماند كه براي روبهرو شدن با اين وضعيت جديد
اقدامات موثري را در زمان حاضر انجام بدهند.
 -6توس��عه تواناييهاي مديريتي شركت و استفاده
از روشه��ا و سيس��تمهاي م��درن و اف��راد كاردان از
ضرورتهاي اصلي فعاليت در س��الهاي آينده اس��ت،
صاحبان كسب و كار بايد باور كنند كه در كنار الگوهاي
موفق گذشته بايد از دستاوردهاي جديد دانش مديريت
در همه حوزهها خصوصا بازاريابي استفاده كنند و بدانند
كه اگر طب س��نتي با همه فوايد مترتب بر آن قادر به
پاسخگويي به مسايل پزشكي شما نيست روش سنتي
اداره كس��ب و كار هم نميتوان��د حلكننده چالشهاي
شرايط جديد باشد.
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نویسندگان ایرانی

یادداشتها

تفکر آيندهنگری

آيندهنگری فرد را به تواناييهايی الزم برای ساختن آينده مطلوب مجهز میسازد
تاريخ بيانگر رويدادهايی اس��ت
که اتف��اق افتاده ول��ی آن چه را
که میتوانس��ت رخ ده��د ،بيان
نمیکن��د .کار م��ورخ رواي��ت
واقعيته��ای گذش��ته اس��ت و
آيندهنگر ب��ا امکانات بيش��مار
شهيندختخوارزمي آينده س��ر و کار دارد .چون اين
عضوهياتعلمی امکان��ات رخ ندادهان��د ،میتوان
سازمانمديريتصنعتي آنها را مجس��م کرد و بسياری از
آنها از مرز خيال فراتر میروند .شرط آن است که به پاراديم
آيندهنگری مجهز باشيم .تفکر آيندهنگری نه تنها فرد را برای
شناخت و پيشبينی آينده آماده میسازد ،از آن مهمتر ،فرد
را به تواناييهايی الزم برای ساختن آينده مطلوب و پيشگيری
از وقوع آيندههای نامطلوب مجهز میس��ازد .در محيطهای
جهانی امروز ،اين پاراديم
بحرانی و آش��فته و پر ابهام ملی و
ِ
بسيار کارساز و راهگشا خواهد بود .زيرا فرد را از سرگشتگی و
بيقراری و حيرانی نجات داده و به جای احساس گم گشتگی
و ناتوانی ،او را در جايگاهی قرار میدهد که احساس میکند
بر امور مسلط است و راهبری آينده خود را در دست دارد .اين
پاراديم در تعريف مفهومی ،مجموعهای است از استعدادها و
فرآيندها و قابليتهای ذهنی و نگرشها و تجربههای روانی
که انسان برای فهم و درک و رويارويی با آينده به کار میگيرد
و به صورت جهانبينی و پاراديم و  mindsetعمل میکند.
در اين معنا ،تفکر آيندهنگری ،الگو و زير ساخت تفکری است
که رفتار را شکل میدهد و شخصيت را متحول میسازد و از
ويژگیهای زير برخوردار است:
 -1مرکب اس��ت نه بس��يط :محل تالقی چند پاراديم و نگاه و
الگوی تفکر است ،از جمله ،تفکر سيستمی ،تفکر استراتژيک و
تفکر علمیو تفکر شبکهای و تفکر يکپارچه نگر.
 -2با نگاه ميان رشتهای و فرارشتهای میتوان آن را بهتر تعريف
کرد (روانشناسی ،مديريت ،فلسفه و) ...
 -3چند بعدی است :بعد شناختی و بعد عاطفی دارد
 -4آموختنی است.
بد نيست به مهمترين ويژگیهای بعد شناختی و بعد عاطفی
آيندهنگرینگاهیبيافکنيم.

الف – بعد شناختی:
بعد شناختی آيندهنگری شامل توانايیهای ذهنی است که
فرد برای شناخت و پيشبينی آينده و طراحی آينده مطلوب به
کار میگيرد .مهمترين مؤلفههای اين بعد به اين شرحاند:
 -1دورانديشی ( :)foresightشامل موارد زير است:
 -1-1اس��تعداد خلق تصاوير ذهن��ی و واقعيتهای فرضی در
ذهن.
 -1-2توانايي تجسم و تخيل و تصور درباره آينده و گزينههای
فرضی ممکن و چندگانه.
 -1-3توانايی و آمادگی برای تغيير هدف از طريق طرح مستمر
اين سوال :چه میشود اگر . ... ...؟ ( )what ifو تجسم امکاناتی
که ممکن است رخ دهد.
 -1-4کشف هدفهای جديد و پيچيدهتر
 -2پيشبينی ،هدفگذاری و برنامهريزی :توانايی شناس��ايی
و تعري��ف هدفهای مطلوب و مهارت برنامهريزی برای تحقق
آن :بدون آن گم گش��ته و از نظ��ر ذهنی عقبمانده و منفعل
خواهيمماند.
 -3تفکر استراتژيک :که شامل مهارتهای زير است:
 -3-1مهارت طراحی چش��مانداز مطلوب بر اس��اس :شناخت
علمینقاط قوت و ضعف و تواناييها و محدوديتهای سازمان خود
و تحليل عالمانه تهديدها و فرصتهای محيط.
 -3-2مهارت تدوين استراتژی برای تحقق چشمانداز
 -3-3مهارت تبديل چشمانداز به چشمانداز مشترک
 -3-4داش��تن عزم استراتژيک برای اجرای استراتژی و تحقق
چش مانداز
 -3-5مهارت رهبری استراتژيک
 -4سناريوس��ازی :تجسم و توصيف واقعيتهای فرضی آينده
به طور تفصيلی و واقعی و با حفظ پيچيدگی و اس��تفاده از آن
برای ساختن سناريوهای چندگانه درباره آينده ،دست کم سه
س��ناريوی بدبينانه (پيشبينی بدترين وضعيت) خوشبينانه
(پيشبينی بهترين وضعيت) و س��ناريوی ادامه وضع موجود و
استفاده از اين سناريوها در برنامه ريزی
 -5تفکر نقاد و اس��تدالل منطق��ی (& critical thinking
 :) reasoningتوانايي به کارگيری اصول استدالل و استنتاج
منطق��ی در تحليل پديدهها؛ مقايس��ه و ارزياب��ی ديدگاههای

گوناگون خود و ديگران و ساختن تئوری و فرضيه – تفکر درباره
ِ
تفکر – که ضد تفک ِر خودمحور است.
 -6خالقي��ت و ذهنيت باز :توانايي داش��تن انعط��اف؛ ارزيابی
منصفانه ديدگاههای خود و ديگران؛ پذيرش ايدههای متفاوت
و ض ِد باورهای متعارف .خلق ايده جديد و راهحل تازه و رفتار نو:
آزاد کردن ذهن از هرچه رنگ تعلق پذيرد.
حل مساله :شکلی از تفکر که در آن در برابر سوال و مواجهه با
هر چالش و مسالهای ،بر اساس تعريف درست مساله و شناخت
عالمانه آن ،پاسخ و راهحل مناسب را شناسايي یا خلق میکند و
به طور موثر آن را به کار میبندد.
 -7تصميم گيری :توانايي انتخاب بهترين هدف و جريان عمل و
راهحل از ميان گزينههای موجود و پیگيری اجرای آن.
 -8بصيرت کل گرا :توانايي فهم و درک تصوير بزرگتر و تصوير
کلی و فهم روابط ميان اجزای تشکيلدهنده کل – فهم اين که
چگونه اجزا و عناصر يک موقعيت با همترکيب میشوند .اغلب
به صورت درک و فهم ناگهانی بروز میکند.
 -9شهود يا اشراق
 -10مش��اهده تجربی :توانايی توجه و مشاهده دقيق و درک و
پنهان واقعيتِ قابل
فهم واقعيتهای پيرامون و شناسايی الگوی ِ
مشاهده ،شالوده تفکر علمیاست.
 -11فه��م دقي��ق تغيي��ر و ثبات و اس��تمرار :کس��ب دانش
علمیفرآيندها ،الگوها و انواع تغيير و دانش مديريت تغيير .تغيير
و تحول مسالهای است که به طور مستمر در سازمان و زندگی
شخصی با آن سر و کار داريم .بدون داشتن دانش علمیدرباره
آن ،نمیتوانيم آثار منفی تغييرات ناخواسته را کنترل کنيم و
تغييرات مطلوب را به شيوهای موثر ايجاد کنيم.
 -12درک درس��ت فرآين��د ش��دن :درک درس��ت مفاهيم و
نظريههای سيس��تم و شانس و آشوب و اس��تفاده از آن برای
پيشبينی آينده و اثر گذاری بر آن
 -13نگاه تاريخی :درک درست از گذشته و سابقه پديده مورد
نظر.
ب -بعد عاطفی:
اين بعد بيشتر شامل باورها و نگرشها و ويژگیهای شخصيتی
است .مهمترين آن به اين شرح است:
 -1مثب��ت انديش��ی و اميد :باور به اين ک��ه عمر بدبختیها و

رونق نفتی و کم رمقی اقتصاد
تاملی آیندهنگرانه :چرا رشد اقتصادی ،در خالف جهت منابع ارزی حرکت میکند؟
نگر
آینده

ب�ازار جهانی نفت پس از پش�ت سرگذاش�تن
مسعود نیلی دوران رک�ود س�الهای  1377و  1378به تدریج از
اقتصاددان اوايل دهه هشتاد وارد رونق شد و به طور مشخص
و استاد دانشگاه از سال  ،1383ارقام صادرات ،در مقیاسهایی کامال
متفاوت از گذشته در رکورد درآمدهای ارزی کشور
ثبت شد .به طوری که کل درآمدهای ارزی حاصل از
صادرات کاال و خدمات برای سالهای برنامه چهارم
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( ،)1384-1388کمیبیش از  451میلیارد دالر بوده
است .این رقم ،مسلما در تاریخ عملکرد اقتصادی
کشور ،برای یک دوره چندساله ،رکوردی فراموش
نشدنی است .جمع درآمدهای ارزی سالهای برنامه
سوم ( )1379-1383کمتر از  175میلیارد دالر بوده
که از این رقم ،تنها یک چهارم آن مربوط به س�ال
پایانی این دوره ،یعنی سال  1383است .با توجه به

فرصت اس�تثنایی بهوجود آمده از نظر درآمدهای
ارزی و ب�ا توجه ب�ه آنچه که در بخ�ش قبل به آن
اشاره ش�د ،اقتصاد ما میتوانست با تجهیز منابع،
خود را برای س�الهای نس�بتا دش�وار آینده برای
ایجاد شغل ،آماده کند .در ابتدای دوره رونق نفتی،
چارچوبه�ای قانونی و به طور خ�اص ماده قانونی
مربوط به حساب ذخیره ارزی ،رویکردی محتاطانه

نابس��امانیها کوتاه و تأثيرش��ان محدود است و بيشتر معلول
عوامل و شرايط بيرونی است .منفی بافی و نگاه بدبينانه ،عامل
افسردگی اس��ت .آيندهنگران ،افرادی مثبتانديش و پر اميد و
با نشاطاند.
 -2ن��گاه آيندهس��از :باور به داش��تن توانايی بس��يار باال برای
تاثيرگذاري بر رخدادهای آينده و ساختن آينده مطلوب با علم
به تأثير اجتنابناپذير عوامل شانس و تصادف و با آگاهی از اصول
آيندهنگری و خودآگاهی به داشتن حق انتخاب.
 -3اراده اخالق��ی :اراده و عزم معط��وف به بهبود زندگی خود
و ديگران

 فردی که درباره آينده حس��ی قوی ندارد ،نمیتواند خردمندباشد
 معرفت شهودی خلوت با خود و مشاهده خود در خلوت با نگاه نقاد. تمايز ميان آيندهنگری و آينده آگاهی :آينده آگاهی ابری استکه بر آيندهنگری میبارد.
به تعبيری شايد بتوان خرد را تجلیترکيبی از پاراديمهای
متعالی دانس��ت .در واقع پاراديمهايی که بر ش��مرديم ،مدل
مفهومیخرد را میسازند .و خرد ،فضيلتی است که اگر مديران
سطوح باال بدان مجهز ش��وند ،میتوان اميد داشت که برای
خروج از بحرانها و معضالت کنونی جامعه بشری راهحلهای
مناسبی به دست آيد .همانگونه که اشاره شد ،اين پاراديمها
آموختنیاند .ولی چون پارادي��م در طول زندگی و در تعامل
پيچيده فرد با محيط و در جريان تجربههای گوناگون کسب
میشود ،يک شبه قابل تغيير نيس��ت .فرآيند تغيير پاراديم
کند و پر درد اس��ت .شرط الزم برای اين تغيير ،وجود آگاهی
است .نخست شخص بايد درباره پاراديمهای متعالی و نقش
کارس��از آنها در زندگی بشر و در جامعه پيچيد ِه امروز ،اطالع
و دانش کسب کند .و بداند که انسان متعالی از چه نوع نظام
فکری برخوردار است .اما ،شرط ديگر آن است که شخص به
خودآگاهی انتقادی دس��ت يابد .يعنی بتواند با فاصله به خود
بنگرد و الگوی تفکر و پاراديمهای ذهنی خود را ببيند و نقد
کن��د .از آن مهمتر ،تصوير نظام فکری خ��ود را در آئينههای
گوناگون ذهن ديگران مشاهده کند و مورد نقد قرار دهد .در
ضم��ن بتواند جلوههای رفتاری و پی آم��د و آثار پاراديمها و
الگوی تفکر خود را بر زندگی خود و سازمان خود و جامعه و
به طور کلی ديگران تحليل و ارزيابی کند .اين ،سرآغاز فرآيند
پاراديم شيفت است .پس از آن ،اين فرآيند در مسيری استوار
و آرام راه خود را طی خواهد کرد .البته ،س��رعت و آهنگ آن

در اف��راد مختلف متفاوت خواهد بود .در افرادی حتی ممکن
است هرگز آغاز نش��ود .و دو شرط اول که برای به راه افتادن
فرآيند پاراديم شيفت الزم است ،هيچگاه مهيا نشود .با آموزش
میتوان آن دو شرط را فراهم آورد .به اين معنا که درباره انواع
پاراديمها و فرآيند شکلگيری و تغيير آنها و اهميت و فايده
پاراديمهای متعالی در زندگی شخصی و سازمانی و اجتماعی،
اطالعات و دانش الزم را به افراد انتقال داد .با روشهای سنتی و
متداول چندان موثر نخواهد بود .شايد کارگاههای خودشناسی
و کارگاههای  action learningروشهای بهتری باش��ند
ولی الزم است توسط متخصصان مجرب و آگاه طراحی و اجرا
ش��وند سازمانهايي که مأموريت شان توسعه مديريت است،
میتوانن��د ارائه اين نوع آموزشها را در دس��تور کار خود قرار
دهن��د .ولی از آن مهمتر ،پرورش اين پاراديمها در کودکان و
نوجوانان است .در واقع سرمايه انسانی آينده بيش از نسلهای
گذشته به اين مدلهای ذهنی نياز دارد .جامعه بشری در آينده
بيش از امروز نيازمند رهبران و مديران خردمند است .آموزش
و پرورش و س��ازمانهای متولی توسعه فرهنگی بايد اين نوع
آموزشها را اولويت اس��تراتژيک خود تلقی کنند .به هر حال
اگر میخواهيم در کشور موانع توسعه را از ميان برداريم ،بايد
به ريشهها پرداخت .ريشه عقب ماندگی در ذهن انسانهايي
است که در فرآيند توس��عه نقشآفرينند .اگر ذهن اين افراد
متحول شود و توسعه يابد ،میتوان سختترين موانع توسعه و
پيشرفت را از ميان برداشت .با تحول ذهن است که رفتارهای
عقبمانده و توسعه س��تيز جای خود را به رفتارهای توسعه
آفرين خواه��د داد .البته ،همان گونه که در بحث آغازين نيز
اشاره شد ،ساختار انگيزشی نيز نقش مهمیدارد .پاراديمهای
متعالی درترکيب با انگيزههای متعالی و بشر دوستانهای چون
انگيزه خدمت به جامعه میتواند راه را برای پيشرفت و توسعه
پايدار هموار سازد .و گر نه اين پاراديمها ابزار پر توانی خواهند
شد در دست قدرتورزان توسعه ستيز و در خدمت انگيزههايي
قرار خواهند گرفت چون کسب قدرت و تحکيم مبانی آن
به هر قيمت حتی عقب نگاه داش��تن افراد ،سازمان و
جامعهای که شرايط الزم را برای پيشرفت و توسعه
پرش��تاب در اختيار دارد .در اين معناست که در
برنامههای آموزش و توسعه مديريت ،هر دو مقوله
به طور همزمان بايد کانون توجه قرار گيرند.

را در مص�رف درآمده�ای ارزی تعیی�ن میک�رد.
ام�ا تلق�ی تصمیمگیرن�دگان آن بود ک�ه با صرف
درآمدهای ارزی برای رفع نیازهای جامعه و به ویژه
بهکارگی�ری آن در تامین نیازهای مناطق محروم و
کمتر توس�عه یافته ،میتوان مس�یری میانبر برای
توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعیترسیم کرد.
بر همین اس�اس مخارج ارزی و فراتر از آن ،مخارج
بودجه عمومیافزایش قابل توجهی پیدا کرد و باعث
شد تا به آنچه که در علم اقتصاد «بیماری هلندی»
گفته میشود و ویژگیهایش ،کاهش رقابتپذیری،
افت رشد تولید ،افزایش قیمت زمین و ساختمان و
افزایش تورم است ،مبتال شویم .البته در همان بدو
اتخاذ این سیاست ،نسبت به بروز این پدیده هشدار

داده ش�د و عواقب محتمل آن تشریح شد .اما این
نکته کامال قابل درک است که وقتی منابع به وفور
در اختیار قرار میگیرد ،غلبه بر وسوسه مصرف آن،
در عرصه سیاست ،کاری دشوار است؛ بنابراين رونق
نفتی سالهای اخیر ،اقتصادی کم رمق را با منابعی
محدود در مقایسه با آنچه مورد نیاز است در ابتدای
راهی سخت برای چند سال آینده ،قرار داده است.
آمارها در مقیاس محدودی که در دسترس است
نشان میدهد که رش�د اقتصادی ،در خالف جهت
منابع ارزی حرکت میکند .به گونهای که در س�ال
 ،1387بهرغم برخورداری از حدود  108میلیارد دالر
درآمد ارزی ،آنطور که گفته میشود رشد اقتصادی،
کمتر از یک درصد بوده اس�ت .درآمدهای ارزی ،از

س�ال  ،1388آهنگ مالیم کاهش�ی گرفته و شاید
طی س�الهای آینده ،دیگر آن ش�کوفایی گذشته
تکرار نش�ود .س�الهای زیادی اس�ت که هرگاه در
فصلهای تابس�تان و اوایل پائیز ،صف مورچهها را
میبینم که چگونه موادغذایی دوران کمبود زمستان
را ،با بهرهگیری از وفور فصلی ،با تالشی زایدالوصف
اندوخته میکنند تا مصرفی هموار داشتهباش�ند و
دچار مشکل نشوند ،به حال آنها غبطه میخورم.
به هر حال ،به نظر میرسد ،در حال حاضر ،بسیار
دشوار اس�ت که بگويیم کدام بخش یا حتی رشته
فعالیت یا منطقه جغرافیایی ،آماده آن اس�ت که دو
براب�ر حداکثر مقدار گذش�ته ،برای جوان�ان و زنان
تحصیلکرده ،شغل درآمدزا ایجاد کند.

کسب پاراديم و تفکر آيندهنگری به ويژه برای مديران مزايای
بسيار دارد ،از جمله:
 تبديل نگاه منفعل و تقديرگرا در برابر آينده به نگاه آيندهساز ايج��اد ح��س توانمندی و احس��اس ق��درت در ف��رد برایتاثيرگذاری بر جريان امور
 تبديل افراد منفعل به افرادی کوش��ا در راه ساختن آيندهایبهتر
 بسط فضای روانی که در آن تفکر جريان میيابد :بسط آزادیذهنی و گسترش دامنه آزادی رفتاری که نيروی خالق فرد را
آزاد میسازد.
 رها ساختن ذهن و وجود از قفس تنگ و محدودکننده زمانحال
 بهبود کل زيرساخت فکری و شخصيتیهر قدر فهم و درک فرد درباره آينده بيشتر شود ،ردر ni
 tellectual synthesisتواناتر شده و از نظر فکری متعالیتر
میش��ود و فضيلتهای اخالقی و شخصيتیاش توسعهیافته و
س��رانجام به خرد که قابليتی است چندوجهی ،دست میيابد.
خرد ،عالیترين سطح دانايي بشری است که محصول خودآگاهی
است .در تعريف آن میتوان ويژگیهای زير را بر شمرد:
 تواناي��ی به کارگيری دانايی و دانش و تجربه کسبش��ده درگذشته برای فهم موقعيتها و مسائل پرچالش جديد و
یافتن راهحل مناسب برای آن
 توانايي درک تصوير بزرگتر واقعيت و استفاده از ايندانايی برای بهبود زندگی خود و ديگران
 شناخت واقعبينانه وضعيت موجود حساسيت به آثار اعمال و تصميمها و رفتار خود بر حلقهبسيار وسيع ذينفعان
 با خرد میتوان ميراث و آموختههای گذش��ته را ،باتعمق و مالحظهکاری و فکر باز و خالقيت مورد نياز
آينده ،ترکيب کرد

فکرآيندهنگری
نه تنها فرد را
برای شناخت و
پيشبينیآينده
آماده میسازد ،از
آن مهمتر ،فرد را
بهتواناييهايی
الزم برای ساختن
آيندهمطلوب
و پيشگيری از
وقوع آيندههای
نامطلوبمجهز
میسازد

* اين مقاله ،متن تقرير شده بخشي از سخنرانی
است که توسط دکتر شهيندخت خوارزمیعضو
هيات علمیسازمان مديريت صنعتي و نايب رئیس
انجمن ايراني مطالعات جامعه اطالعاتي در سخنرانی
افتتاحيه کنفرانس بينالمللی کيفيت ارائه شده است.
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یادداشتها

نویسندگان ایرانی

انقالبی در کشاورزی
نتایج یک پژوهش آیندهنگرانه در باب بررسی آثار مثبت حذف یارانه کودهاي شیمیایی
بخش کشاورزي از یکسو به دلیل ارتباط نزدیکتر
با محیط زیست نسبت به سایر بخشهاي اقتصاد و
از س��وي دیگر به دلیل مصرف کودهاي شیمیایی و
سموم دفع آفات نباتی یکی از مهمترین منابع آلوده
کننده محیط زیست به شمار میآید .آلودگی ایجاد
شده توسط بخش کشاورزي ،به علت استفاده بیش
از حد کودهاي شیمیایی،س��موم دفع آفات نباتی و
محلولهاي از بی��ن برنده علفهاي هرز و همچنین
ناتوان��ی اقتص��اد در ب��ه کارگیري بهین��ه کودهاي
شیمیایی اس��ت .از دیدگاه کارشناس��ان ،یارانههاي
پرداختی بابت نهادههاي ش��یمیایی ،نقشی اساسی
در تش��ویق کشاورزان در مصرف بیش از اندازه آنها و
ایجاد آلودگیهاي زیست محیطی داشته است و لذا
جایگزینی سیاست پرداخت یارانه
کود ش��یمیایی با سیاس��تهاي
حمایتی مناس��ب

محمدرضا بخشی ،سید صفدرحسینی،
غالمرضا پیکانی ،و ایرج صالح

*

دیگر نظیر سیاست پرداخت مستقیم جهت کاهش
آثار جانبی منفی مصرف کودهاي شیمیایی ضرورتی
انکارناپذیر اس��ت .در همین راس��تا نگارن��دگان در
تحقیقی که انجام دادهاند نیز سعی کرده اند آثار حذف
یارانه کودها و سموم شیمیایی و اعمال سیاست نوین
پرداخت مس��تقیم بر الگوي کشت و مصرف نهادهها
با تأکید بر پیامدهاي زیس��ت محیطی مورد بررسی
قرار گیرد .در این تحقیق این مهم به طور موردي در
زیربخش زراعت استانهاي خراسان رضوي و شمالی
انجام گرفته اس��ت .بدین منظور در ابتدا با اس��تفاده
از رهیافت نوین برنامه ریزي ریاضی اثباتی،الگوهاي
تحقیق که در تابع هدف آنها از دو نوع مشهور اشکال
تابعی تولید یعنی تابع تولید با کشش جانشینی ثابت
و تابع تولید درجه دوم اس��تفاده شد ،کالیبره گردید
و پس از آن در ش��ش س��ناریو سیاستهاي مدنظر
شبیه سازي شده است .سناریوها شامل کاهش یارانه
کودهاي شیمیایی به میزان  50درصد و  100درصد
و اعمال سیاست پرداخت مستقیم به ازاي هر هکتار
همراه با س��یاس تهاي مذکور و کاهش یارانه سموم
عل��ف کش و قارچکش به می��زان  50درصد و 100
درصد است .در سناریوهاي مذکور ،تغییرات مصرف
نهادههاي زیس��ت محیطی زمین ،آب،کود و س��م،
تغییرات عملکرد و بازده برنامهاي مزارع محاس��به و
مورد تحلیل قرار گرفته اس��ت .همچنین به منظور

محیطی سیاستهاي مدنظر
ارزیابی پیامدهاي زیست
ِ
در مناطق مورد بررسی ،شاخصهاي زیست محیطی
متعدد مرتبط با مصرف کودها و س��موم ش��یمیایی
همانند ش��اخص پایداري نهاده کود و سم ،شاخص
موازنه ازت و فس��فر ،ش��اخص کارآیی ازت و فسفر
محاسبه شدهاس��ت .دادههاي مورد نیاز براي برآورد
الگوها و محاسبات در  85از طریق طراحی و تکمیل
پرسشنامه با مراجعه حضوري به کشاورزان و بخشی
نیز از  -سال زراعی  - 86اسناد و مدارك سازمانها و
وزارت خانههاي مربوطه گردآوري شده است.
نتایجحاصلازشبیهسازيسیاستهايحذفیارانه
کودهاي شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم
نشان میدهد که اوالً زارعین با توجه به اثر سیاست بر
درآمد نسبی محصوالت ،الگوهاي رفتاري متفاوتی در
واکنش به اتخاذ سیاستهاي مذکور نشان میدهند و
لذا واکنشها در خوشههاي زارعین از یکدیگر متفاوت
اس��ت .ثانیاً حذف یارانهها و اعمال سیاست پرداخت
مس��تقیم بیشترین تأثیر را بر مصرف کودها و سموم
شیمیایی خواهد گذاشت .ثالثاً اگر سیاست پرداخت
مستقیم با سیاست حذف یارانه همراه باشد ،میتواند
ضمن افزایش کارآیی مصرف نهاده کود و کاهش آثار
جانبی منفی مصرف آن ،تقویت انگیزه تولید محصوالت
مهم اس��تراتژیک را به همراه داشته باشد .همچنین
حذف یارانه کودهاي شیمیایی تأثیرات متفاوتی را بر
مقدار مصرف نهادههاي تولید خواهد داشت به نحوي
که در برخی از محصوالت همزمان با کاهش مصرف
کودها و سموم شیمیایی منجر به جایگزینی نهادههاي

پیوند بخش خصوصی و فرهنگ
یک اقدام فرهنگی؛ نمونهای از آیندهنگری بخش خصوصی
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انديش��ه زالل ،انس��اني و
شريف «جانالك» فيلسوف
آزادانديش ،پس از س��دهها
فراموش��ي ،دوب��اره جوان��ه
زده و ش��كوه خود را آشكار
ميكند .اين فيلسوف آزادي،
محمدصادقجنانصفت مقولههاي ارزش��مندي مثل
«قرارداد اختياري»« ،جامعه
مدن��ي» و «تجان��س مال و ج��ان» را با روش��ني و
شفافيت تبيين و آنها را جاويدان كرده است .داوري
ج��ان الك در اينباره كه جان و مال انس��ان از يك
جنس و هركدام ديگري را كامل ميكنند ،بسيار زيبا،
دقيق ،كاربردي و مصداق آن براي همه ش��هروندان
آشكار است .هر انس��اني دانا و داراي سالمت عقل با
پوست ،گوشت و استخوان خود ميفهمد كه نداري و
تهيدستي يا چپاول آنچه دارد به جان او آسيب ميزند

و جسم ناتوان نيز نميتواند او را به دارايي برساند .تصور
اينكه فرد براي حفظ مال خود در برابر دس��تاندازي
ديگران مبارزه كند و جان خويش را در معرض تهديد
قرار دهد ،تصوري توام با تصديق است .همين فرد در
ش��رايط ديگر وقتي پاي حفظ جانش در ميان باشد
از خ��رج مال خود دريغ نميكند .اين انديش��ه زالل
جانالك نشان ميدهد آنها كه مال خود را ميبخشند
يا در راه خوشبختي امروز و فرداي همنوعان و جامعه
خود خرج ميكنند ،از پسنديدهترين انسانها هستند.
اين افراد نيكوكار و بخشنده به ويژه اگر با چشمهايي
باز و ذهني روشن ،مال خود را براي گسترش دانايي
شهروندان و جامعه خرج كنند در جايگاه باالتري قرار
ميگيرند .جامعههاي س��الم و آيندهنگر همواره از دو
گروه تجليل ميكنند؛ يك گروه كساني كه جان خود
را در راه دفاع از ميهن فدا ميكنند و گروهي كه مال
خود را در راه روش��نگري هزينه ميكنند .در جامعه

ايراني نيز از ديرباز سنت نيكوكاري در ميان برخي از
ثروتمندان با سازوكار وقف وجود داشته است .بهطور
مثال ميتوان ب��ه همدانيان ،ثروتمند نام��دار اواخر
دوره رژيم گذش��ته اش��اره كرد كه مال خود را وقف
دانشگاه صنعتي اصفهان كرد .خبر انتشار دانشنامه
 18جلدي دانشگس��تر با هزينه آقاي حس��ينعلي
سودآور -نوه حاجحسين ملك كه يكي از بزرگترين
وقفكنندگان در مسير فرهنگ در ايران است -يكي
از خبرهايي اس��ت كه هر فرد عالقمند به فرهنگ و
آباداني ايران زمين را خرس��ند و س��رخوش ميكند.
جداي از مس��ائل فني ،تكنيكي و مديريت كارآمدي
كه در تهيه و انتشار اين دانشنامه وجود دارد و برتري
بخ��ش خصوصي در اين حوزه را نس��بت به فعاليت
نهاده��اي دولتي در همين موضوع آش��كار ميكند،
نيكوكاري زيباي انجام شده خود يك مقوله است .با
نگاهی آیندهنگرانه بخش خصوصي ايران براي اينكه از

ارزانتر به جاي نهادههاي شیمیایی میشود .همچنین
حذف یارانهها سبب کاهش مصرفنهادههاي شیمیایی
در تولید محصوالت با بازدهی کمتر و افزایش مصرف
آنه��ا در محصوالت داراي بازده درآمدي باالتر خواهد
ش��د .به طور کلی مقدار مصرف نهادههاي شیمیایی
در س��ناریوهاي مذکور در برخی از محصوالت بسته
به نوع کود (ازته ،فس��فاته ،پتاس��ه) به میزان  30الی
 100درصد کاهش مییابد .از س��وي دیگر تغییرات
در مصرف س��ایر نهادهها به ویژه زمین و آب کمتر از
نهادههاي شیمیایی است .شاخصهاي زیست محیطی
محاسبه شده مبین این واقعیت است که مصرف زیاد
کودهاي ش��یمیایی مانع رس��یدن به یک کشاورزي
پایدار میگردد .ش��اخصهاي پایداري کود و سم در
سناریوهاي اول و دوم بیشتر از سایر سناریوها کاهش
مییابد .در اغلب گروهها و مناطق ،کاهش این شاخص
مربوط به محصوالتی همانند پنبه،چغندرقند،گوجه
فرنگ��ی و خربزه که مصرف نهادههاي ش��یمیایی در
مزارع آنها باالتر از س��ایر محصوالت بوده،میباش��د.
همچنین مقدار شاخصهاي زیست محیطی موازنه
کود ازته و فس��فاته در اغلب گروهها در س��ناریوهاي
دوم و چهارم تقریباً بین  30تا  90درصد نس��بت به
سال پایه کاهش مییابد .بعالوه شاخص کارآیی ازت و
فسفر در سناریوهاي مذکور در اغلب مناطق به میزان
 10تا  190درصد نسبت به سال پایه افزایش مییابد.
کاهش ش��اخصهاي موازنه و افزایش ش��اخصهاي
کارآیی کودهاي شیمیایی بدین معنی است که اعمال
سیاستهاي مورد بررسی،اثرات جانبی منفی مصرف
کودهاي شیمیایی را به حداقل میرساند.
*این مقاله خالصه یک رساله پژوهشی است
که در بررسی آثار حذف یارانه کودهاي شیمیایی و
اعمال سیاست پرداخت مستقیم بر الگوي کشت
و مصرف نهادهها انجام شده و به رشته تحریر در
آمده است.

بدون آیندهنگری در صنعت نفت
چه آسیبهایی در انتظار اقتصاد ما خواهد بود؟

1

2

3

4

اگرچه هنوز
چشماندازهای
سیاستهای
نفتی کشور عراق
به مرحله عمل
نرسیده اما تهدید
نفتی عراق برای
ایران به موضوعی
چالش بر انگیز
تبدیل شده که باید
از سوی برنامه
ریزان نفتی ایران
مورد بررسی قرار
گیرد
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در
آیندهنگ��ری
تولیدات و ص��ادرات
نفتی ایران امروز بیش از هر
زمان دیگری باید مورد تاکید
و توجه مس��ووالن باشد چرا
که اگر لحظهای درنگ کنیم
مهدی حسینی با توجه به آنچه این روزها بر
معاونسابق سیاست نفتی جهان میگذرد
وزیر نفت مش��خص نیس��ت ک��ه چه
بر س��ر صادرات نفتی ما خواهد آم��د .این روزها اگرچه
بسیاری از کشورها در زمینه صادرات نفتی خود به دنبال
خارج ش��دن از صادرات نفت خام و توسعه پاالیشگاهها
و پتروش��یمیهای شان هستند اما با این حال ایران در
این زمینه کمتر سرمایهگذاری کرده یا اگر در بخشهایی
پیشبینی سرمایهگذاری شده به دلیل تحریمهای اعمال
ش��ده نمیتوانیم بر اس��اس آیندهنگری صورت گرفته
برنامههایمان را دنبال کنیم.
موضوع نفت همچنان یک��ی از پیچیدهترین و
حساسترین مسائل روز جهان است و میبینیم
که کشورها با نیروی فکری و دیپلماتیک باالیی بر سر
سیاس��تهای نفتی کش��ور خود وارد مذاکره با دیگر
کشورهای جهان میشوند .تولید کنونی نفت در جهان
رقمیدر حدود  105تا  110میلیون بشکه در روز است
که بر اساس پیشبینیها قرار است تا سال  2030این
آمار تولید به رقمیدر حدود  120میلیون بشکه در روز
برسد .این آمار نشان میدهد که تقاضای جهانی برای
مصرف نفت رو به افزایش گذاشته و شاخصهایی چون
جمعیت و صنعتی بودن کش��ورها در میزان وابستگی
ش��ان به نفت خام تاثیرگذار اس��ت .در شرایط کنونی
صادرات نفتی ایران رقمیدر حدود  4میلیون بشکه در
روز است که ایران را در مقام دومین تولیدکننده نفتی
در میان کش��ورهای عضو اوپک قرار داده اما اگر کمیبا
دقت به کشورهای همسایه مان نگاه کنیم میبینیم که
با اندکی درنگ ،چه بسا در آینده نه چندان دور برخی
کش��ورها گوی سبقت را از ایران خواهند ربود .چنانچه
برنامههای نفتی آینده عراق بر افزایش سرانه تولید نفت
خام استوار شده و اگرچه آمار کنونی تولید نفت خام در
عراق  5/2میلیون بش��که در روز است اما افق تولید 12
میلیون بشکه در برنامههای آینده این کشور قرار گرفته
است .بنابراین اگرچه هنوز چشماندازهای سیاستهای
نفتی کش��ور عراق به مرحله عمل
نرسیده اما تهدید نفتی عراق برای
ایران به موضوعی چالش بر انگیز
تبدیل شده که باید از سوی برنامه
ری��زان نفتی ایران مورد بررس��ی
قرار گیرد .ناگفته پیداست که اگر
ام��روز عربس��تان در اوپک حرف
اول را میزند دلیلش این است که

عربستان میتواند روزانه در حدود  10میلیون بشکه نفت
خام تولید کند در حالی که ایران  4میلیون و عراق با تولید
 5/2میلیون بشکه نفت در ردههای بعدی قرار گرفته اند و
به تبع از توان و قدرت کمتری در حوزههای نفتی و چانه
زنی بر سر قیمت نفت برخوردارند .این نکته را نیز باید مورد
توجه قرار داد که افزایش تولید س��رانه نفت خام در کشور
عراق در حالی در دستور کار مسووالن این کشور قرار گرفته
که مصرف نفت در عراق بسیار کمتر از ایران است.
از مس��اله تهدید کش��ورهای تولید کننده نفت که
بگذریم مس��اله دیگری ک��ه در آینده صنعت نفت
ایران بس��یار از اهمیت برخوردار است تالش برای کاهش
وابستگی کشور به نفت خام است .آنچه در کشورهای نفت
خیز همس��ایه ایران و برخی کشورهای عربی منطقه مورد
توج��ه قرار گرفته تالش ب��رای کاهش اتکای خود به نفت
خام درسبد اقتصادی کشور است .اما میبینیم که کشور ما
کماکان با این مشکل مواجه بوده و برنامهریزی اصولی برای
کاهش وابستگی در آمدهای ملی ما به نفت صورت نمیگیرد.
حال آنکه سیاستگذاریهای صنعت در ایران باید به سمت و
سویی هدایت شود که تاثیرعامل نفتی به کوچکترین اندازه
خود برس��د .نفت فرصت طالیی برای اقتصاد ایران خواهد
بود اگ��ر بتوانیم برای آینده آن س��رمایهگذاری کرده و به
تولید مواد منتج از نفت در پتروشیمیها دست پیدا کنیم
وگرنه صادرات نفت خام ایران به کشورهای مصرف کننده و
صنعتی دردی از دردهای اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد.
پدیده مص��رف انرژی در ایران نی��ز که البته طرح
هدفمندی یارانهها در جهت اصالح آن طراحی شده،
محتاج تاملی جدی و ضروری است .نزدیک به دو دهه پیش
مصرف نفت و گاز ایران  500هزار بشکه در روز بوده که این
سرانه امروزه به  8 .1میلیون بشکه در روز رسیده است .بر
اس��اس آمار ،سرانه مصرف انرژی ایران حتی در مقایسه با
کشورهایی چون مالزی وترکیه از میزان بیشتری برخوردار
است اما باید توجه داشت که بخش عمده این هدررفت نه
به مصرف شهروندان که به هدررفت انر ِژی در کارخانهها،
نیروگاهها ،پتروشیمیها و پاالیشگاههای ما باز میگردد.
ب��ا مش��کالت و موانعی که در باال ذک��ر آن رفت،
خصوصا ب��ا توجه به آنچه درخصوص پیش��تازی
صنعت نف��ت عراق در آین��ده نه چندان دور ذکر ش��د،
تامل در چالشهای پیش روی صنعت نفت ایران بس��یار
ض��روری به نظر میآید .این چالشها را میتوان در س��ه
مقوله فقدان مدیریت منطقی ،نیاز به فناوری روز و فقدان
سرمایهگذاری دستهبندی کرد .اگر بتوانیم این
س��ه چالش پیشرو را ب��ا نگاهی آیندهنگرانه
ب��ه خوبی مدیریت کنیم و ب��ا توان مدیریتی
شایسته صنعت نفت ایران ،فناوری روز را وارد
کشور کنیم بدون شک مساله سرمایهگذاری
در صنع��ت نفت نی��ز برطرف خواهد ش��د و
سرمایهگذارن خوبی برای حضور در ایران وارد
عمل خواهند شد.
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بند ناف دولتها -با هر گرايش سياسي -رها شده و
«نهاد مدني» واقعي در برابر نهاد دولت را ماندگار كند،
عالوه بر كارآمدي در صحنه توليد و تجارت كاالها و
خدمات ،بايد در راه روشنگري و نيكوكاري فرهنگي
نيز راه را هموار سازد و آن را به يك جنبش نيكوكاري
تبديل كند .شايد شماري از صاحبان ثروت و فعاالن
بخش خصوصي توانايي مال��ي را به ميزاني كه براي
توليد و انتشار دانشنامه دانشگستر نياز است نداشته
باش��ند ،اما ميتوانند با روشهاي ديگر مثل تاسيس
نهادهاي فرهنگي و انباشت تواناييها در همين مسير
فعاليت كنند .بخش خصوصي ايران براي اينكه دوام
و بقاي خود را با نگاهی آیندهنگرانه از سيطره دولت و
دولتساالري بيرون آورده و قائم به خود باشد ،راهي
جز پيوند واقعي با روش��نفكران ،هنرمندان ،استادان
دانشگاه ،دانشجويان و شهروندان ندارد .اين پيوستگي
ض��روري و اجتنابناپذي��ر از مس��ير توليد كاالهاي
فرهنگ��ي ميگذرد و افزايش ش��مار ثروتمنداني كه
بخش��ي از س��رمايه خود را در اين راه سرمايهگذاري
كنند به يك جنبش نيكوكاري فرهنگي تبديل خواهد
شد و دلخوريها و غفلتهاي پيوستگي روشنفكران با
صاحبان سرمايه روندي كاهنده پيدا خواهد كرد.

نفت ما و تهدیدی به نام عراق
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نویسندگان ایرانی

از دغدغه كارآفريني تا هنر آيندهآفريني
آینده آفرینی هنر ایجاد فرصتهای مناسب در جهان شتابزده پیششرط کارآفرینی است

افزايش جمعيت در کشورهاي در حال رشد ،کاهش منابع
و امکانات موجود در اين کشورها و پيدايش نيازهاي اجتماعي
و اقتصادي جديد همگي س��بب توج��ه نهادها و مقامهاي
مسوول در اين کشورها به اين نيازها و چارهانديشي بنيادين يا
مقطعي براي آنها شده است .بنا بر بررسيهاي به عمل آمده و
بر اساس آمارهاي موجود ،يکي از مهمترين مشکالت فراروي
جوامع در حال توس��عه و حتی کشورهاي صنعتي مشکل
فزاينده بيکاري اس��ت .مجموع��ه راهحلهايي که براي رفع
اين مش��کل جهاني ارائه شده است ،اصطالحاً «کارآفريني»
خوانده ميش��ود .اما پيش از رسيدن به كارآفريني نيازمند
آفرينش فرصتهايي هستيم كه در آنها امكان ايجاد مشاغل
جديد وجود داشته داشته باشد ،هنري كه شايد بتوان از آن با
عنوان «آيندهآفريني» ياد نمود .آيندهآفريني به معناي شكل
بخشيدن به شرايط آينده با استفاده از مكانيسمهاي معين
فردي و اجتماعي عامل اساس��ي و اصلي تحقق كار آفريني
اس��ت .بس��ياري از مقوالتي كه در بحث كارآفريني مطرح
میش��وند ،تنها زماني امكان بروز و پدي��داري میيابند كه
شرايط زماني و مكاني و در مجموع محيطي براي آنها آماده
شده باشد .بدون دستيابي به آيندهاي اميدبخش كوششها
پيش از رسيدن و عناوين مطرح در كارآفريني تنها در حد شعارهاي جذاب
بهكارآفريني باقيمیمانند.

نيازمندآفرينش
فرصتهايي
هستيم كه در آنها
امكانايجادمشاغل
جديد وجود داشته
داشته باشد ،هنري
كه شايد بتوان
از آن با عنوان
«آيندهآفريني»ياد
نمود

نگر
آینده
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دس��تاندركاران امر کارآفريني اين مقول��ه را به دو نوع
کارآفريني فردي و س��ازماني تقسيم ميكنند .اگر نوآوري و
س��اخت محصولي جديد يا ارائه خدماتي نو با توجه به بازار،
حاصل کار فرد باش��د ،آن را کارآفريني فردي و اگر حاصل
تالش يک تيم در سازماني باشد ،آن را کارآفريني سازماني
مینامند .به هر حال ،هر دو نوع فعاليت كارآفريني مستلزم
فراهم شدن شرايط مناسب در مقطعي از زمان هستند كه
به تعبيري براي ما در حكم «آين��ده» خواهد بود .از اين رو
«آيندهآفريني» به عنوان هنر ايجاد فرصتهاي مناسب در
جهاني ش��تابزده كه تغييرات لحظه به لحظه شرايط آن را
پيوس��ته متالطم میسازد ،پيش ش��رط اصلي كارآفريني
است.
افزون بر اين ،بايد پذيرفت اين فرصت س��ازي به دست
توانمند کساني به وجود ميآيد که فکري خالق و ذهني با
استعداد دارند .چنين افرادي را میتوان در ميان آيندهانديشان
يافت .اينان کارآفرينان واقعي هستند؛ چرا که نه تنها سبب
خود اشتغالي و اشتغالزايي براي مجموعههاي انساني وابسته
به خودشان ميشوند ،بلکه ميليونها فرصت شغلي را نيز به
شيوههاي گوناگون از جمله با اتصال به اينترنت براي ميليونها
نفر از ساکنان اين کره خاکي فراهم ميسازند .بنابراين ،از يک
سو با كارآفرينان به عنوان بسترسازان اشتغال روبهرو هستيم
و از سوي ديگر با آينده آفريناني مواجه میشويم که هر روز
فرصتهاي تازهاي را براي جويندگان شغل و کار در فضاهاي
حقيقي و مجازي ايجاد میکنند.
انديشمندان و صاحبنظران فعال در زمينه کارآفريني فرد
كارآفرين را كسي ميدانند که:
کار و شغل ايجاد کند.-خوداشتغالي و ديگر اشتغالي ايجاد کند.

سيد عليرضا حجازي

ارزش افزوده ايجاد کند.محصوالت يا خدمات جديد به وجود آورد.خالقيت و نوآوري کاربردي داشته باشد.با خطرپذيري ،فعاليتهاي توليدي و اقتصادي انجام دهد.نيازها را شناسايي و آنها را برآورده سازد.فرصتها را به دست آوردها تبديل کند.منابع و امکانات را به سوي هدف هدايت کند.براي تقاضاهاي بالق��وه  ،محصول بيافريند (پيشبيني درعرضه و تقاضا).
ايده خالق را به ثروت تبديل کند.حال اين پرسش مطرح ميشود كه آينده آفرين كيست؟
ی��ا چگونه ميتوانيم آيندهاي مناس��ب را ب��راي كارآفريني
بيافرينيم؟ به بياني ديگر «با اس��تفاده از چه ابزار و وسايلي
ميت��وان آينده را س��اخت؟» .پي��ش از اي��ن در مقالهاي با
عنوان «آينده را با چه ابزارهايي ميتوان ساخت» به تفصيل
درخصوص اين موضوع توضيح داده بودم و در اينجا به ذكر
خالصهاي از آن مقاله اكتفا ميشود.
آيندهآفرين�ي و ابزاره�اي ض�روري آن :در يك جمع
بندي نس��بتاً جامع از عوامل موثر در ش��كل دادن به آينده
به ابزارهاي تاثيرگذاري بر میخوريم كه با بهرهگيري مناسب
از آنه��ا ميتوان ش��رايط آينده را به گونه اي ش��كل داد كه
آين��ده مرجح تا حد امكان آن گونه كه مطلوب و مورد نظر
اس��ت ،به وقوع بپيوندد .نكته مهمیكه در اين ميان نبايد
فراموش شود اين است كه وقوع آينده زماني به بهترين شكل
ممكن محقق خواهد ش��د كه تمامیاين ابزارهاي هشتگانه
به كارگيري ش��وند .حضور ناقص يا ناتمام اين ابزارها وقوع
آينده را با دشواريهايي روبهرو خواهد ساخت و اين احتمال
وجود دارد كه با كاركرد غيرجامع عوامل آيندهساز هيچگاه به
هدف غايي يعني ايجاد فرصتهاي مناسب براي آينده دست
نيابيم .در ادامه به معرفي و تش��ريح هر يك از اين ابزارهاي
آيندهسازمیپردازيم.

1

آموزش

كارشناسان امور آموزش��ي در تعريف آموزش «تغيير
رفتار» فرد فراگي��ر را مهمترين هدف آموزش میدانند .اگر
آم��وزش نتواند به تغيير رفتار يك ف��رد پس از طي فرآيند
يادگيري بيانجامد ،بايد گفت كه در حقيقت به هدف اصلي
خود نائل نشده است .آموزش در چارچوب آيندهپژوهي نيز
بايد همين پيامد را داشته باشد ،يعني بايد به تغيير رفتار فرد
آيندهپژوه بيانجامد .مهمترين تغييري كه بايد در رفتار فرد
آيندهپژوه پس از طي نمودن دورههاي آموزشي آيندهپژوهي
مشاهده شود ،تغيير نگرش او نسبت به مقوله آينده و تعامل
او با آينده است .ايجاد عالقمندي به آينده و رصد امور آينده
گام نخس��ت در اين مسير است كه آثار و شواهد آن بايد در
رفتار و ديدگاه فردي و اجتماعي فرد آيندهپژوه ديده شود .اگر
فرد آيندهپژوه دريابد كه آينده برآيند تمامیعوامل آشكار و
پنهاني است كه شايد هميشه در قلمروي اختيارات و كنترل
ما نيستند ،در واقع به يكي از مهمترين اهداف آيندهانديشي

دست يافته است كه همان ديدگاه «خردمندانه» و «واقعنگر»
به آينده اس��ت .با چنين ديدگاهي است كه میتوان اميدوار
بود فرآينده «آيندهپذي��ري» در يك فرد عالقمند به آينده
صورت گرفته است.

2

سرمايهگذاري

در دني��اي امروز كه اقتصاد و س��رمايه به عنوان يكي
ی مطرح
از عوام��ل تاثيرگذار در موفقيت هر كوش��ش علم 
میباش��د ،نمیتوان نقش مهم و سرنوش��ت س��از آن را در
كوششهاي آيندهنگر ناديده گرفت .ممكن است يك فعاليت
آيندهپژوهي در مراحل نخس��ت با بهره گي��ري از بودجه و
امكانات شخصي گروهي از عالقمندان به امور آينده پا بگيرد
و به تدريج رشد يابد اما ادامه اين فعاليتها به ويژه هنگامیكه
جنبههاي مالي و اقتصادي آنها در محيطهاي تجاري مطرح
میش��ود ،وجود س��رمايهگذاران دولتي ي��ا خصوصي را به
گونهاي كام ًال ضروري نمايان میس��ازد .امروزه و در شرايط
نا مطمئن بازار بدون برخورداري از پشتيباني مالي قابل توجه
نمیتوان به دستاوردهاي ملموسي در حوزه آيندهپژوهي نائل
ش��د .میتوان گفت جلب اعتبارات و سرمايههاي دولتي به
سوي كوششهاي آيندهنگر به ويژه در جوامعي كه گامهاي
نخس��تين در اين زمينه را تجربه میكنن��د ،در كوتاه مدت
میتواند به عنوان يكي از راهحلها در نظر گرفته شود .البته
براي درازمدت تدابير بهتري نظير ايجاد بورسهاي سرمايه
براي حوزههاي پژوهشي از جمله آيندهانديشي و آيندهپژوهي
بايدانديشيد.

3

سواد آينده يا همان «هوشياري محيطي»

بسياري از آيندهپژوهان سواد آينده يا همان هوشياري
محيطي را مهمترين ابزار براي س��اختن آينده میدانند .در
حقيق��ت بدون پايش محيطي بهره ب��رداري از تكنيكها و
روشهايي كه براي آگاهي از ش��رايط آينده به كار میروند،
ميس��ر نخواهد بود .يك آيندهپژوه همواره شرايط پيراموني
خود را زير نظر میگيرد و نش��انههاي تغيير را شناس��ايي
میكند .آگاهي از شرايط محيطي از آن جهت حايز اهميت
است كه برنامهريزيهاي واقعبينانه در هماهنگي با تغييرات
محيطي رش��د يافته و تغيي��ر میكنند .از دي��دگاه دانش
آيندهپژوهي كمك به برنامهريزي بهتر در ش��رايطي امكان
پذير خواهد بود كه آگاهي مناسبي از متغيرهاي محيطي و
تاثيرات آنها بر تصميمها و انتخابهاي خود داشته باشيم .به
اين سبب مجموعه اي از هوشياريهاي فني ،تجاري ،سياسي
و اجتماعي ضرورت میيابند.
هوشياري فني
گام نخست براي برخورداري از سواد آينده ،فراگيري
روشها و فنوني است كه ما را در آگاهي از ساختار وتركيب
اج��زاي محيطي ياري میكنند .ب��راي آن كه بدانيم در چه
شرايط يا محيطي هستيم ،بايد ضمن شناسايي متغيرهاي
محيطي روابط موجود و بالقوه ميان آنها را نيز در يابيم .عوامل
و بازيگ��ران اصلي و فرعي حاض��ر در يك محيط اجتماعي
يا س��ازماني هر يك داراي تاثيرات و نقشهايي هستند كه
كاركرد آنها در مجموع شرايط نهايي را رقم میزند و وضعيتي
را پديد میآورد كه آن را «آينده» میناميم .اين آينده داراي
س��اختار به ظاهر يكپارچه اما ناهمگون و متشكل از اجزاي
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متعددي اس��ت كه تنها ش��كل ظاهري آن در نگاه نخست
نمايان است .براي اين كه بدانيم اين اجزا هر يك چه نقشي
دارند و كنشها و واكنشهاي آنها چه تاثيري بر تصميمهاي
ما دارند ،ابتدا بايد آنها را از يكديگر تفكيك نماييم و هر يك
را ب��ه طور جداگانه مورد مطالعه قرار دهيم .بر اين اس��اس
هوش��ياري فني مبتني بر سه اصل كلي است )1 :شناسايي
متغيرهاي محيطي )2 ،شناس��ايي كاركردهاي هر متغير ،و
 )3شناس��ايي روابط متغيرها .دس��تيابي به چنين دركي از
متغيرهاي موجود در شرايطي كه در آن به سر میبريم ،پيش
از هر چيز به ما كمك میكند فرآيند تغيير را به درس��تي
طراحيكنيم.
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هوشياريتجاري

6

هوشياريسياسي

7

هوشيارياجتماعي

درك ش��رايط بازار و روابط تجاري س��بب میشود
تصوير مناسبتري از شرايط تجاري و اقتصادي پيش رو داشته
باشيم .رقابتهاي تجاري زماني شكوفا میشوند كه هر يك
از رقبا بخشي از تالشهاي خود را مصروف شناسايي اوضاع
اقتصادي روز نمايند .بدون هوشياري نسبت به تغييرات آني
بازار نمیتوان اوالً حضور مناسبي در بازار داشت و ثانياً براي
حض��ور دراز مدت در بازار برنامهري��زي نمود .ظهور رقباي
جديد ،معرفي محصوالت و خدمات جديد ،تغييرات قيمتي و
شرايط فروش كاال يا ارايه خدمات همگي دامنهاي از تغييرات
را در بر میگيرند كه آگاهي از آنها به يك شرط انكارناپذير
در دنياي امروز مبدل شده است .اطالعات اقتصادي و رفتار
شناس��ي تجاري میتواند تا حد قابل توجهي به تكميل اين
هوشياري كمك كند .ابداع ش��يوههاي نوين در ارايه كاال و
خدم��ات ،روشه��اي جديد ايجاد و جذب مش��تريان تازه،
تس��هيل ش��رايط خدمات پس از فروش و غيره همگي در
تكميل اين هوشياري نقش دارند.

محيطه��اي اجتماعي همواره دس��تخوش تغييرات
سياسي است .ظهور قدرتهاي جديد سياسي در حوزههاي
منطقهاي و فرامنطقهاي پيامدهايي را به دنبال دارد كه آگاهي
از آنها براي حضور در جهان آينده بسيار مهم است .معادالت
جهاني همواره متغيري از سياست را به همراه دارد و طبيعي
اس��ت كه اين متغير به نوبه خود شرايط آينده را به گونهاي
رقم میزند كه گاهي حتی ديگر متغيرها را تحت الشعاع خود
قرار میدهد .هر فرد يا سازماني براي حضور در شرايط آينده
بايد بداند در چه شرايط سياسي از نظر اجتماعي و اقتصادي
میخواهد حضور يابد.
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پيشبيني

ما همواره و حتی در طول روز فرآيند ذهني متعارفي را
براي انجام امور فردي و سازماني طي میكنيم كه ناخودآگاه
نوعي پيشبيني در آن نهفته است .برنامهريزي براي فعاليتها
به يك رويه ثابت ذهني براي ما مبدل شده است و آنقدر براي
ما عادي شده كه شناسايي و تمايز آن از مجموعه فعاليتهاي
ذهني ممكن است كار دشواري باشد .تصور شرايط آينده و
برنامهريزي براي آن به عنوان يك فعاليت غير حرفه اي بايد
متمايز از فعاليت علمیو هدفمند آيندهپژوهي در نظر گرفته
ش��ود .معموالً در پيشبيني آينده مطلوب تعيين نمیشود
و س��اختن آينده هم بررسي نمیشود .به بياني ديگر انگيزه
چنداني براي ش��كل دادن به آينده وجود ندارد و در بهترين
حالت با مشاركت خبرگان شايد بتوان بر حوزه اي متمركز
شد و به تحليل و بررسي آينده پرداخت .میتوان پيشبيني را
شكل خام آيندهپژوهي دانست ،اما به عنوان يكي از گرايشها
و مهارتهاي پايه براي ساختن آينده مورد نياز است.
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نوآوري (پژوهش و توسعه)

در انديشه پيرامون آينده يا آيندهانديشي با سه رويكرد
اساسي سر و كار داريم :آيندهانديشي تحليلي ،آيندهانديشي
تجويزي و آيندهانديش��ي تصويرپردازانه .در رويكرد س��وم
نيازمند نوآوري خواهيم بود .خلق تصاوير نو و بديع میتواند
ما را در ساخت آينده ياري نمايد .بديهي است كه آفرينش
چنين تصاويري نيازمند پژوهش و توسعه است .اين امر در
محيطهاي س��ازماني از اهميت مضاعف برخوردار است .از
آنجاي��ي كه آينده از نظر زماني با ما فاصل��ه دارد ،خلق آن
در زمان حال و شبيه سازي آن نيازمند نوانديشي و نوآوري
اس��ت .تحليل محتواي آينده و آنچه كه در راه است ذهني
نوپرداز و نوآور میطلبد .هدايت افكار فردي و جمعي به سوي
ايدههاي نو و مفاهيم تازه نيازمند سرمايهگذاري و برنامهريزي
است .رها ساختن افكار از شيوههاي انديشه ورزي هميشگي
و نش��ان دادن روندها و راهه��اي نوين تفكر به آنها میتواند
زمينههاي نوآوري را در اذهان مس��تعد بيدار نمايد .تدوين
نظريههاي نو شكل بلوغ يافته اين نوآوريها است كه بخش
مهمیاز تالشهاي آينده گرا را به خود اختصاص میدهد.
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رقابت (منصفانه ،خالق و مخرب)

ساختن آينده بيش از هر چيز نيازمند يك شرط
اساسي است و آن خستگيناپذيري است .از آنجايي كه در
مسير ساختن آينده همواره با مشكالت و مسايل گوناگوني
روبهرو میش��ويم ،بايد به كوششهاي آيندهگرا ادامه داد و
از موانع و مش��كالت خسته نش��د .دستيابي به هدف مهم
ساختن آينده نيازمند شكيبايي و استقامت بسيار است و
گاهي گذش��ت و مرور زمان بس��ياري از موانع و مسايل را
خود به خود برطرف میكند .بر اين اساس داشتن حوصله
و تحمل بس��يار و بردباري براي رفع دشواريها و پيگيري

اهداف سازنده پيش شرط نخستين است .استمرار و تداوم
كوش��شهاي به عمل آمده با وجود وقفهها و موانع پياپي
بايد پيگيري شود و انجام هر فعاليتي براي ساختن آينده
به مثابه زنجيرهاي از رش��ته اصلي در نظر گرفته شود كه
بر اثر متصل س��اختن آنها به يكديگر رش��ته نهايي يعني
همان آينده س��اخته خواهد شد .اين امر روشنكننده اين
واقعيت است كه شكل بخشيدن به آينده در موارد بسياري
فرآيندي زمانبر و تدريجي است و بردباري شرط اصلي آن
است .دستيابي به اهداف گذشت زمان مناسبي را میطلبد
و بسياري از اهداف پس از طي شدن مسافتي طوالني از يك
مسير حاصل میشوند .در مجموع براي آن كه بتوان آينده
را ساخت بايد بردبار بود و تالشهاي پيگير و مستمري را
به عمل آورد .انتظار شايسته اين است كه «كارآفرينان» با
برخورداري از اين هشت ويژگي افزون بر ويژگيهايي كه هر
كارآفرين بايد داشته باشد ،به «آيندهآفرينان» واقعي براي
جوام��ع خود و مجموعه جهاني كه در آن زندگي ميكنند
تبديل شوند.

نگر
آینده

حضور كارآمد در محيط آينده نيازمند شناسايي رقبا
و آشنايي با مهارتها و شرايط رقابت است .از آنجايي كه هر
تالش��ي كه براي آينده صورت میگيرد با هدف جلوگيري
از غافلگير ش��دن در آينده به انجام میرس��د ،ناخواسته با
نوع��ي رقابت ضمني و ذاتي س��ر وكار داري��م .يادآوري اين
نكته ضروري است كه به طور كلي رقابت میتواند منصفانه،
خ�لاق و حتی مخرب باش��د و در هر حالت انگيزه و اهداف
اصلي مشاركتكنندگان در رقابت تعيينكننده شكل نهايي
رقابت خواهد بود .از آنجايي كه دانش آيندهپژوهي میكوشد
نگرش فرصت محور را جايگزين نگرش مشكل محور نمايد،
مهمترين عامل در كسب موفقيت در اين رقابتها استفاده
مطلوب از فرصتهاي موجود و تالش براي ايجاد فرصتهاي
نوين است .اتخاذ تصميمهاي بهتر ،استقبال آزادانه از آينده و
شرايط جديد ،ارايه خدمات و محصوالت جديد و ديگر عوامل
تاثيرگذار همگي میتوانند سبب ارتقاي يك مشاركتكننده
در رقابت شوند.
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كوششخستگيناپذير

شكلبخشيدن
به آينده در موارد
بسياريفرآيندي
زمانبر و تدريجي
است و بردباري
شرط اصلي آن
است .دستيابي به
اهداف گذشت زمان
مناسبي را میطلبد
و بسياري از اهداف
پس از طي شدن
مسافتي طوالني از
يك مسير حاصل
میشوند
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شرايط اجتماعي يكي از مهمترين متغيرهاي شكل
دهنده شرايط آينده است .گاهي شرايط اجتماعي به گونهاي
رقم ميخورد كه در مدتي كوتاه نسبت به آنچه كه در گذشته
بوده چندان قابل مقايس��ه نيست .اين كه شرايط اجتماعي
به س��رعت يا به آرامیتغيير میكنند ،مهم نيست؛ مهم اين
است كه شرايط جديد محيطي را فراهم میكند كه بازيگران
پيش��ين ناچارند به ايفاي نقش در اين محيط تازه بپردازند.
متغيره��اي جديدي به مي��دان میآيند ك��ه كاركردهاي
اجتماعي را تعيين میكنند .بديهي اس��ت آگاهي از شرايط
جديد نيازمند هوش��ياري پيوسته نسبت به جامعه و اوضاع
آن اس��ت و اين خود مس��تلزم حضور زنده در جامعه و امور
اجتماعي است .شناس��ايي روندهاي اجتماعي ،كاركردهاي
جامعه ،عوام��ل و بازيگران جامع��ه ،ارزشهاي اجتماعي و
معيارهاي پيشرفت اجتماعي در ارتقاي هوشياري اجتماعي
نقش دارند .نگرش دانش بنيان كه عوامل گوناگون را در شكل
گيري و تكامل نهادهاي اجتماعي موثر میداند ،شكل نهايي

يك جامعه را محصول كارك��رد اين عوامل میداند .تقويت
اين عوامل و هماهنگ س��ازي آنها با ارزشهاي مطلوب در
يك جامعه میتواند سبب قدرتمند شدن بنيانهاي اجتماعي
گردد و در مسير پشتيباني از كوششهاي آيندهگرا براي رشد
و تكامل جامعه به كارگيري شود.
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رهبري (تعهد داخلي ،ديدگاه جهاني)

انج��ام هر فعاليت هدفمندي به ويژه زماني كه بر
پايه ش��كل بخشيدن به آينده و ساختن آن بنا شده باشد،
نيازمند رهبري است .كوش��شهاي موفق در طول تاريخ
نش��ان دادهاند كه همواره از رهبري شايسته اي برخوردار
بودهاند .هدايت كشتي آينده نيز نيازمند سكان داري توانمند
و شايسته است كه به طور حتم بايد با اصول و مباني دانش
آينده يا به بياني ديگر آيندهپژوهي آش��نا باشد .اگر چه در
آغاز يك حركت فردي يا اجتماعي ممكن اس��ت نشانه يا
اثري از رهبري وجود نداش��ته باشد ،اما به تدريج و با قوام
يافتن كوش��شهاي آيندهگرا آثار هدايت و رهبري در آن
پديدار میشود.
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یادداشتها

نویسندگان ایرانی

صنعت برق ایران
از  95درصد
وابستگی در
سالهایگذشته
اکنون به 95
درصدخودکفایی
دست یافته و این
خوداتکایی در
واقع سرمایهای
گرانمایهبرای
کشوری است
که میخواهد در
سطوحجهانی
حرفی برای گفتن
داشته باشد

نگر
آینده
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چگونه مشتري مدار باشیم؟
پیشنهادهایی آیندهنگرانه به اصحاب کسب و کار
در حوزه هداي��ت و رهبري
س��ه وظيفه مديريتي عمده
انجام ميگيرد كه عبارتند از
انگيزش ،ارتباطات و رهبري
كه جايگاه مشتري مداري در
هر يك از اين موارد به شرح
سیدهاشمهدایتی زير است:
عضو هيئت الف) انگيزش :در زمينه ایجاد
علمیدانشگاهصنايع انگيزش بايد به سه نكت ه زير
ومعادنايران توجه شود:
 -1تأكي��د بر ش��ناخت
رفتار مشتريان ،به نحوي كه امكان توجيه ،پيشبيني
و كنت��رل آن امكانپذي��ر ش��ود .در اين زمينه باید
دانس��ت آنچه در مورد مشتري مداري مطرح است
و به عنوان محور توجه قرار ميگيرد ،رفتار مشتريان
است يعني وقتي ميگوييم مشتري نسبت به سازمان
وفادار بماند ،بدين معناست كه از وي رفتار وفادارانه
و حفظ خري��د دائمیاز محصوالت و خدمات مورد
انتظار است .به همين دليل شناخت مسائل مربوط به
رفتار فردي و گروهي مشتريان يك ضرورت است.

 -2تالش براي شناخت نيازهاي مشتريان .منظور
اين است كه باید مش��تریان سازمان را دستهبندي
کرده و سطح نيازها و انتظارات آنان مشخص شود.
چرا كه همين نیازها است که سالیق ،خواستها و
توقعات مشتریان از سازمان را مشخص میکند در
این رابطه است که توصيه ميشود مديران فروش و
افراد مرتبط با مشتريان نسبت به شناخت نيازهاي
دس��ته جات مختلف مش��تريان توجه کافی داشته
باشند.
 -3توجه به عوامل انگيزشي و مسائلي كه تمايل
مشتريان را براي حفظ و تداوم ارتباط با ما تضمين
ميكند .برخي از عوامل فقط تا يك اندازه مشخصي
موجب انگيزشي در افراد ميشود كه به آنها عوامل
بهداش��تي گفته ميشود .تش��خيص اين عوامل و
تفكي��ك آن از عوامل برانگيزن��ده يك وظيفه مهم
مديران فروش و كاركنان مرتبط با مش��تريمداري
اس��ت .بيتوجهي به عوامل انگيزشي ممكن است
تمايل مشتري به حفظ و تداوم ارتباط با سازمان را
تصعيف یا از بين ببرد.
ب) ارتباطات :در زمينه نقشهاي ارتباطي مديران

فروش و كاركنان مرتبط با مش��تري مداري بايد به
چهار نكته زير توجه نمود:
 -1از آنجا كه اولين عامل در سيستم ارتباطات،
فرس��تنده پيام است ،الزم اس��ت در طراحي الگوي
ارتب��اط ب��ا مش��تريان ب��ه ويژگيهاي م��ورد نياز
فرس��تندگان پيام (افراد مرتبط با مش��تري) توجه
نمود ،بديهي است متناسب با ويژگيهاي مشتريان
و سطح انتظارات ساليق و آگاهي آنها ،افراد مرتبط
با مشتريان انتخاب و آموزش داده ميشوند .از آنجا
كه يكي از مهمترين موان��ع برقراري ارتباط موثر با
مشتريان مربوط به ضعف و ناتواني فرستادگان پيام
است ،توجه به اين اصل ،اهميت بيشتري مييابد.
 -2دومين عاملي كه در شبكه ارتباطات اهميت
دارد وسايل و ابزارهايي است كه از طريق آنها پيام به
مخاطب ميرسد ،از قبيل وسايل مكتوب ،جزوات،
كتاب ،بروش��ور ،نش��ريات و وس��ايل الكترونيكي،
اينترنت ،تلفن ،فكس ،و ...حتي نحوه س��خن گفتن
فرس��تندگان پيام .هر گاه وسيلهاي كه براي ارتباط
با مش��تري برگزيدهايم دچار كاستي و ضعف باشد
یا نحوه اس��تفاده از آن درس��ت نباشد یا آن وسيله

چه کنیم که ورشکسته نشویم؟
تامالتی آیندهنگرانه درباره صنعت برق ایران و صادرات آن

حمیدرضاصالحی
دبیرسندیکای
صنعت برق ایران

خوشبختانه با همه فراز و فرودهایی که بر صنعت
برق ایران گذشته وضعیت صادرات خدمات و کاال
در اين صنعت عدد قابل توجهی را به خود اختصاص
میدهد .با توجه به پتانسیل قابل توجهی كه ایران
در سه دهه گذشته در بخش مهندسی صنعت برق
به دست آورده امروز میتوانیم نگاهي حسابگرانه
به حوزه صادرات این صنعت داش�ته باشيم چراكه
صنع�ت ب�رق ای�ران از  95درص�د وابس�تگی در
سالهای گذش�ته اکنون به  95درصد خودکفایی
دس�ت یافته و این خوداتکایی در واقع سرمایهای
گرانمایه برای کشوری است که میخواهد در سطوح
جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد .با اين حال
صدور دانش مهندسی صنعت برق ایران و همکاری
مستمر با سایر کشورها همگی در گرو آن است که
سیاس�تگذاری آيندهنگرانه بخش دولتی با تاکید
ب�ر حمایت از بخش خصوصی صنعت برق به پیش
شتابد .چراكه به واقع هرگونه تعلل ،عدم پرداخت
بدهی و عدم همکاری دولت و به ویژه وزارت نیرو با
صنعت برق ایران میتواند تمامیپتانسیلهای این
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صنعت به ویژه در حوزه صادرات را دستخوش تغییر
کرده و با بحران مواجه سازد .ناگفته نبايد گذاشت
كه اگر امروز به دنبال صادرات داش�تههای صنعت
برق ایران به کشورهای دیگر نرویم این صنعت دیر
یا زود با شکست مواجه خواهد شد چرا که بازارهای
داخلی به ابعاد اشباع نزدیک شده و عدم صدور این
دانشبهخارجازمرزهایایرانتمامیسرمایهگذاران
و تولید کنندگان را با شکستی تلخ مواجه خواهد
کرد .در نگاهي آيندهنگرانه بايد توجه داش�ت كه
بازار کشورهایی از جمله عراق ،آفریقای جنوبی و
کشورهای آمریکای جنوبی و به ویژه ونزوئال فرصت
خوبی ب�رای بازاریابی و صدور صنعت برق ایران به
شمار میآید .همچنان كه این روزها نيز صنعتگران
ما پروژه ساخت نیروگاه و اجرای پروژههای برقی را
در کشورهای عراق ،عمان ،تاجیکستان و سریالنکا
در دس�ت دارند و این امر یک�ی از راههای افزایش
توان صادراتی ما به شمار میآید .با چنين پتانسيل
و ظرفيتهايي اكنون جا دارد تا موانع و مشكالت
پيش روي خود را جهت پيش�رفت در آينده مورد
تامل قرار دهيم.
 -1در ابعاد داخلی یکی از مشکالت این روزهای
ما دولتی بودن کارفرمای صنعت برق ایران اس�ت
که ب�ه مرور زمان تضعيف مالي بخش خصوصی ما
را موجب ش�ده اس�ت .ناتوانی مالی به دنبال عدم
پرداخ�ت بدهیه�ای بخش دولتی موجب ش�ده
تا حض�ور بخش خصوص�ی در بازاره�ای جهانی،
نمایشگاهها ،مناقصهها و رقابتهای دیگر ضعیف

باشد .چرا که قراردادن ضمانتنامههای مالی درخور
توجهیکیازشروطاعتمادجهانیوسپردنپروژهها
به کاندیداها است .به همین خاطرحضور آنهایی که
قصد دارند صنعت برق ایران را در بازارهای جهانی
به فرآیند صادرات نزدیک کنند به خاطر مشکالت
و مسائل مالی موجود با آسیب جدی مواجه است.
 -2مش�کالت ناش�ی از ن�رخ ارز نی�ز از دیگر
مسائلی است که صنعتگر داخلی ما را هر دم تهدید
میکند .آزادسازی نرخ ارز اگرچه به عنوان یک کار
ضربتی به دولت توصیه نمیش�ود اما مدیریت ارز
برای حمای�ت از صنعتگری که قصد صادرات کاال
دارد ام�ری اجتناب ناپذیر به نظر میرس�د.
اگر دولت برنامه آزادس�ازی ن�رخ ارز را
در برنامه پنجس�اله خ�ود بگنجاند
و رفته رفته س�الیانه در جهت
آزادس�ازی نرخ ارز مثال حدود
 20درصد افزایش قيمت داش�ته
باشيم ،با ش�رط نظارت مستمر دولت
بر آن ،وضعیت بهتری به وجود خواهد آمد.
تجربه دو نرخی نیز میتواند به کمک صادرات
بیای�د که البته این اق�دام به هماهنگی و همکاری
بان�ک مرک�زی و انعطافپذیر بودن قمی�ت دالر و
یورو تعیین ش�ده از سوی این بانک نیازمند است.
به هرحال اما اگر دولت در این زمینه سرمایهگذاری
و سیاستگذاری مالی نداشته باشد شکست بخش
خصوصی پیشبینی پذیر است.
 -3هر ن�وع برنامهري�زي آيندهنگرانه محتاج

تجربه آم�وزي از كارنامه اقتص�ادي و بازرگاني
كشورهاي ديگر است .برای نمونه دولت میتواند
از سیاستهای حمایتی که چین از صنعتگران
خود دارد الگو بگیرد.
 -4در چشمانداز بیست ساله پیشبینی شده
تا س�الیانه  30میلیارد دالر تا سال  1404فرآیند
صادرات صنعت برق در سیاس�تگذاریهای این
صنعت قرار بگیرد که از این رقم  15میلیارد آن
ویژه صادرات تجهیزات صنعت برق و  15میلیارد
آن ویژه صادرات خدمات فنی و مهندس�ی این
صنعت میشود .با اين حال این صنعت نه تنها
در بخش برق که در تمامیحوزهها امروز با
پدیده تحریم دست و پنجه نرم میکند
و مدیری�ت تحریمهایی که ایران
را تهدی�د میکن�د خ�ود به
تنهایی مشكلي برای صنعت
ما به ش�مار میآید .سندیکای
صنع�ت ب�رق ب�ه همین منظ�ور با
درپیش گرفتن سنتهای قدیمیتجارت
از جمله سیس�تم مبادله تهات�ری در پی آن
اس�ت که از پس تحریمها برآید .آنچنانكه این
روزه�ا اگر بخواهیم کاال و مواد اولی�های را وارد
کش�ور کنیم به جای پول به کشور مورد نظر به
همان میزان خرید کاال و مواد مورد نیاز خدمات
مهندسی ارایه میکنیم .با اين حال بررسي ابعاد
تحريمها و چگونگي مواجهه آنها اصلي اساسي
در هربرنامهريزي آيندهنگرانه است.

اولين فردي كه
مشتري با آن
مواجه ميشود و
اولین برخوردي
كه فرد با مشتري
انجام ميدهد،
در جذب او و
تمايل وي براي
خريدمحصوالت
و خدمات ،تأثير
بهسزايي دارد
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متناسب با دستهجات مشتريان نباشد ،ارتباطات موثر
با مشتري برقرار نمیشود .به همين خاطر الزم است
در بخش ارتباط با مشتري در مورد انتخاب وسايل و
تناسب آن با مخاطبين ،دقت شود.
 -3در ش��بكه ارتباطات ،گيرن��دگان پيام همان
مش��تريان و خريداران محصول و خدمات سازمان
هس��تند .بدون ش��ناخت آنان و فرهن��گ حاكم بر
رفتار آنان و بايدها و نبايدهاي آنان و س��طح درك
و گيرندگي آن��ان امكان برقراري ارتباط موثر وجود
ندارد .لذا سازمان باید از طریق مناسب این شناخت
را بهدست آورد.
 -4مهمتري��ن وظيفه يك س��ازمان در برقراري
ارتباط با مشتريان ،طراحي سيستم مناسب بازخورد
است .اگر فرض ش��ود فرستنده ،وسيله ارسال پيام
و گيرنده پيام بدون نقص در ش��بكه ارتباطي ايفاي
نقش ميكنن��د ،نميت��وان انكار نمود ك��ه وجود
سيستم بازخورد ميتواند تضمین کننده اثر بخشي
دائمیارتباطات باش��د .لذا الزم اس��ت در اين رابطه
متناس��ب با بازار و محيطي كه س��ازمان در آن قرار
دارد ،سيستم بازخورد تحت عنوان« واحد رسيدگي
به ش��كايات « واحد بررسي نظر مشتريان ،بازرسي
ف��روش» یا هر عن��وان دیگر ،طراح��ي و مورد اجرا
گذاشته شود.
ج) رهب�ري :در مورد نق��ش رهبري مديران فروش
و نفوذ در مش��تريان توجه به سه نكته زير ضرورت
دارد:

 -1آنچ��ه به عنوان يک اصل مهم و اساس��ي در
فرآيند نفوذ بر مشتريان اهميت دارد جاذبه و جذابيت
مديران و افراد مرتبط با مش��تريان اس��ت .جذابيت
فردي ميتواند ناش��ي از مهارتهاي باال ،دانش باال،
اخالق حسنه ،خوشرويي ،نوع دوستي ،ايثارگري و
هر ويژگي معینی باشد كه فرد از نگاه ديگران جذاب
و قابل احترام مينمايد .اهميت اين مساله در فرآيند
مش��تري مداري از آنجا هویدا ميشود كه دریابیم
اولين فردي كه مشتري با آن مواجه ميشود و اولین
برخوردي كه فرد با مشتري انجام ميدهد ،در جذب
او و تمايل وي براي خريد محصوالت و خدمات ،تأثير
بهسزايي دارد .به همين خاطر بايد ظاهر فروشندگان
و افراد مرتبط با مشتري جذاب و رفتار و برخورد آنان
نیز خوشایند باشد.
 -2معموالً در هر جامعهاي يك س��ري ضوابط،
س��نتها ،آداب و رس��وم وجود دارد كه به برخي از

افراد منزلت خاص ميدهند .بهتر اس��ت سازمانها
در انتخاب افراد مرتبط با مش��تريان به اين آداب و
رسوم و مشخصههاي فرهنگي توجه داشته باشند.
به عنوان مثال ميتوان به بعضي از جوامع س��نتي
اش��اره نمود كه از نگاه آنان جوانان یا زنان از منزلت
بيشتر یا هم سطح مردان سالمند برخوردار نيستند.
در چنين شرايطي گماردن افراد از اين جنس براي
جذب مشتريان و حفظ آنان كار پسنديده اي نيست
و ني��ز در برخي از طبقات اجتماعي يك س��ري از
اصول و قواعد و شاخصها وجود دارد كه بيتوجهي
به آنها از س��وي فروشندگان ممكن است به دفع
مشتريان چنين طبقاتي منجر شود .به عنوان مثال
در يك منطقه دانشگاهي و با سطح تحصيالت باال،
باي��د افرادي را انتخاب نمود كه در برخورد با چنين
طبقاتي ،قواعد رفتاری آن طبقات را نادیده نگیرند.
 -3يك��ي از عواملي كه باعث ميش��ود مخاطب
نسبت به يك مقام يا يك عامل فروش توجه جدي
کند ،مشروعيت قانوني آن شخص ،در جايگاهي است
كه با مشتري سخن ميگويد .اگر مشتري در مواجهه
با يك فرد ،متوجه ش��ود كه آن شخص داراي يك
جايگاه قانوني مربوط به آن سازمان يا شركت نيست،
اعتماد وي براي تعامل از بين ميرود .به همين خاطر
توصيه ميشود سيستمیطراحي شود که مشتري
به محض مش��اهده فرد ،با دي��دن اتیکت یا تابلوي
مخصوص با نام ،عنوان و جايگاه قانوني آن ش��خص
آشنا شود.
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

غولهای تجاری دنیا و مساله آیندهنگری
تجارت به کمک آیندهنگرها موفقتر از قبل خواهدبود

حتی در مورد
نام این حوزه هم
اختالفنظرهایی
وجود داشته
است .عدهای از
واژه «آیندهنگر»
رضایت دارند و
دیگرانمعتقدند
این واژه یادآور
پیشگویی و کف
بینی است و بهتر
است از عبارت
«پیشبینیهای
استراتژیک»
استفاده کرد

نگر
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طبله�ا بنوازند لطف�ا! خبر
ی دارم :به احتمال خیلی
مهم 
زیاد در آیندهای نه چندان دور
بهترینشغلدنیاآیندهنگری
اس�ت و تحلیل آینده .دست
کم آیندهنگرهای حرفهای که
*
الیزابت ایوز این طور فکر میکنند.
ترجمه:کاوهشجاعی
آنها دالیل محکمیدارند:
چیزه�ا خیلی س�ریع تغییر
میکنن�د ،و این باعث هراس روس�ای ش�رکتهای
بزرگ میشود ،پس آنها پول بیشتری خرج میکنند
ت�ا از آین�ده باخب�ر ش�وند .هر ک�دام از این روس�ا
دلمش�غولیهای خودش�ان را دارند ،یکی نگران گرم
شدن زمین و آب شدن یخهای قطب است و دیگری
از احتمال آخرالزمان هستهای میترسد و سومی– که
غول صنعت کشاورزی است  -میخواهد بداند که در
چند سال آینده عرضه و تقاضا برای کدام محصوالت
کش�اورزی باالت�ر خواهد رفت و رقب�ای احتمالی به
چه تکنولوژیهایی در حوزههای کاش�ت و برداش�ت
روی خواهن�د آورد .این هراسها ب�رای آیندهنگرها
فرصتهای بی نظیر شغلی اند.
ایمون کلی ،مدیرعامل «گلوبال بیزینس نت ورک”
میگوید« :هیچ کس نمیتواند ادعا کند که با دنیایی
ایستا طرفیم .در واقع اوضاع دنیا هیچ گاه تا این حد
متغییر نبوده است .ما از هیچ چیز مطمئن نیستیم».
گلوبال بیزینس نت ورک ش�رکتی اس�ت که در یک
حوزه مربوط ب�ه آیندهنگری تخصص دارد :س�ناریو
نویس�ی( .اگر بخواهیم دقیقتر بگویی�م scenario
 planningی�ا برنامهری�زی بر پایه س�ناریو ).بر این
اساس استراتژيستها ازابزار سناريونويسي به منظور
تحليل و تدوين اس�تراتژيهاي س�ازمان درشرايط
مختل�ف ،به�ره میبرند .در اي�ن رويكرد بر اس�اس

حالتهاي بدبينانه ،خوشبينانه و محتمل متصور براي
هر متغير ،تمهي�دات الزم طراحي و اس�تراتژيهاي
مناسب شناسايي میشوند .از سناريونويسي بيشتر
در تش�خیص رونده�اي کالن مث�ل مناقش�ات بين
المللي ،قيم�ت انرژي ،قيمت محصوالت اساس�ي یا
تغييرسياست دولتها که تأثيري جدي بر متغيرهاي
جزئي دارند ،استفاده میشود.
در همی�ن ح�ال ش�واهدی وجود دارد که نش�ان
میدهد تقاضا برای استخدام و به کارگیری آیندهنگرها
رو به افزایش اس�ت .تغییر وضعی�ت تانم کانگر ،یک
آیندهنگر آمریکایی ،گواهی خوبی بر این مدعاست .او
در سال  1999وارد این بازار شد و به آیندهنگری برای
شرکتهای بزرگ پرداخت .در  3سال اول او در دفتر
کارش تنها بود و فقط یک منشی به او کمک میکرد.
(یا دفترش را حرفهایتر نشان میداد!) در سال 2005
تعداد کارمندان ش�رکت او – سوشال تکنولوژیز  -به
 37نفر رس�ید و ح�اال حدود  50کارمن�د دارد .دفتر
اصلی او در واش�نگتن است اما آیندهنگرها و تحلیل
گرانی از ش�انگهای و لندن با او همکاری میکنند .در
طول سالهای اخیر فروش او هر سال یک میلیون دالر
افزایش داشته است .کانگر عضو انجمن آیندهنگرهای
حرفهای آمریکا  APFاست .لیزا بادل ،یکی از دوستان
کانگر در این انجمن است .او در سال  2004نام شرکت
 10ساله اش را به فیوچرتینک (فکر آینده) تغییر داد
و میگوید که درآمدش در س�ال  2006دو برابر س�ال
 2005بوده است .شرکت او در نیویورک واقع است و به
شرکتها و افراد در مورد آینده مشاوره میدهد.
آیندهنگرهایتجربیانجمنآیندهنگرهایحرفهای
را در سال  2001تشکیل دادند تا به شغلی مشروعیت
ببخشند که تا چند وقت پیش تصویر داروفروشهای
دوره گرد را به خاطر میآورد .پیتر بیشاب ،رئیس مرکز
مطالعات آیندهنگرانه در دانشگاه هیوستون میگوید:

«تعداد اعضای  APFاحتماال یک چهارم تعداد واقعی
کسانی باشد که در آمریکا به آیندهنگری مشغول اند.
بر اساس پیشبینیهای او بیش از  400نفر در آمریکا به
طور حرفهای به آیندهنگری مشغول اند و در باقی نقاط
دنیا تعداد آنها به  600نفر میرسد.
و در ای�ن آمار تع�داد آیندهنگرهایی ک�ه به طور
تخصص�ی در غوله�ای تجاری دنیا مش�غول به کار
هستند لحاظ نش�ده است .کریستین کروز ،مسئول
س�ابق بخش «اس�تراتژی آینده» در ش�رکت بزرگ
پینتی بوز میگوید« :تا آنجا که من میدانم حدود  20تا
 30شرکت عظیم چند ملیتی در دنیا تحلیلگرانی را در
استخدام خود دارند که تنها تخصص شان آیندهنگری
است».
ویلی�ام کوکاین ،مدیر مرکز پیشبینی انتقادی در
دانشگاه اس�تنفورد هم تاکید میکند« :شرکتهای
بزرگ تالش میکنند دور اندیشتر از گذشته شوند .به
گفته او سالهاست که شرکتهایی نظیر بی .ام .دبلیو،
بوئیگ و سامسونگ هزینه کالسهایی را در استنفورد
میپردازند که در آنها دانشجویان رشته مکانیک در
مورد تحلیل آینده اطالعات کسب میکنند .شرکتها
البته از دانشجویان میخواهند که در مورد نسل بعدی
تولیدات آنها نظر و ایده بدهند.
از سال  2002به این طرف این روند کمیتغییر کرده
و شرکتهای اسپانسر این برنامه آیندهنگرتر شدهاند.
مثال آنها بیش�تر ب�ه جای آنکه از دانش�جو بخواهند
محصول ش�ش س�ال آینده آنها را پیشبینی کند –
یعنی یک چرخه تولید در کارخانه اتومبیلسازی – از
دانش�جویان نخبه خواستند حتی س�ه چرخه بعد را
پیشبینیکنند.
باب جانسن ،عضو برجس�ته «موسسه آینده» و
نویس�نده کتاب «زودتر رس�یدن :حس کردن آینده
برایرقابتدرامروز»میگوید«:مشتریانمنچیزهای

ت�ازهای میخواهند و چند س�ال پی�ش اصال چنین
مسالهایمطرحنبود».موسسهاوعموماپیشبینیهای
 10ساله انجام میدهد ،اما سال پیش برای اولین بار سه
مش�تری او – دو دولتی و یک خصوصی – خواس�تار
پیشبینیهایی 50ساله شدهاند.
سود برای آیندهنگرها یا شرکتها؟

آیندهنگری به روایت آمار
میخواهید آینده را برای تان پیشبینی کنند؟ این بیشتر
از آن چیزی که فکر میکنید خ�رج بر میدارد .آنچه در پی
میآید صورت هزینههای چند شرکت معتبر آیندهنگر است
به روایت مجله فوربس .
آزمایشگاهآینده
Future Lap
پروژهای  3تا  4ماهه 100 :تا  150هزار دالر
شبکه تجارت جهانی
Global Business Network
بررسی سریع سناریوهای آینده 100 :هزار دالر
پروژه ش�ش ماهه سناریو نویس�ی برای آینده :بیش از یک
میلیون دالر
موسسهآینده
Future Institute
نقشه راه  10ساله 100 :تا  200هزار دالر
فناوریهایاجتماعی
Social Technologies
آشنایی یک تا دو روزه با سناریوهای آینده 12 :هزار دالر
پروژه سه ماهه سناریونویسی برای آینده 100 :تا  150هزار دالر
پروژه  6ماهه 300 :تا  350هزار دالر

نگر
آینده

درس�ت اس�ت که نمیتوان کامیابی و شکس�ت
آیندهنگرها را به آسانی برآورد کرد ،اما این به معنای
کم ارزش بودن کار آنها نیست .شرماک میگوید« :آیا
زمانی که یک بینش آیندهنگرانه ش�ما را از فاجعهای
نجات میده�د میتوانید برای آن قیم�ت بگذارید؟
ضرری ندارد که عدهای را استخدام کنید که جزئیات
را جمع آوری و بررسی میکنند تا دورنمایی حتی کم
رنگ از آینده را به ش�ما نش�ان دهند .بدونتردید به
کمک آیندهنگرها تیزبینتر خواهید بود ،چه ببرید و
چه ببازید».
*نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی .واشنگتن
پست کتاب او در مورد زنان و قدرت را «اثری درجه
یک در حوزه انسان شناسی اجتماعی» توصیف کرده
است .یادداشتهای او به طور مرتب در نیویورک
تایمز ،فارن پالسی و اسلیت منتشر میشوند.
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کامال مشخص است که وضعیت کنونی دنیا به نفع
آیندهنگرهاست .آنها از این روند سود میبرند .اما آیا
آنها واقعا به ش�رکتها س�ودی میرسانند؟ فراموش
نکنی�م در دنیای تجارت که جزئیات دقیق حرف اول
را میزنند کسی از آیندهنگرها انتظار ندارد از جزئیات
آینده حرف بزنند .آنها باید روندها را پیشبینی کنند.
گروهی از ش�رکتها که در س�ناریو نویسی برای
آینده متخصصان�د از روش خاصی پیروی میکنند.
گزارشهای آنها همیش�ه این طور ش�روع میش�ود:
«چه میش�ود اگر ». . .و روندهای مختلف را در آینده
برای شرکتهاترس�یم میکنند .دیگران – بخصوص
در «موسس�ه آینده» نقش�ههایی رنگی و پیچیده از
آیندهترس�یم میکنن�د و روندهای دهه بع�دی را با
جزئیات بیشتر شرح میدهند .این نقشهها عموما بر
دیوارهای ش�رکتها نصب میشوند و مدیرعامل روز
خ�ود را با نگاه به آنها آغاز میکن�د .زمان پروژههای
پیشبین�ی آینده هم متفاوت اس�ت .گاهی ش�رکت
آیندهنگ�ر س�میناری ی�ک روزه برگ�زار میکن�د و
کارمندان ش�رکت مشتری را با آینده آشنا میسازد.
و گاه�ی مش�اوران ش�رکت آیندهنگر ح�دود  6ماه
در ش�رکت مش�تری حاضر میش�وند تا هم اوضاع
دستش�ان بیاید و هم کارمندان و روس�ا را در برابر
آینده آماده کنند.
البته باید پذیرفت اکثر این شرکتها پس از شروع
بحران اقتصادی اخیر دنیا با بحران مشروعیت مواجه
ش�دند چرا که نتوانس�ته بودند عمق و حجم فاجعه
را پیشبین�ی کنن�د .بح�ران هویتی این ش�رکتها
البته منحصر ب�ه بحران اقتصادی کنونی نمیش�ود.
از چند س�ال پی�ش حتی در مورد ن�ام این حوزه هم
اختالف نظرهایی وجود داشته اس�ت .عدهای از واژه
«آیندهنگر» رضای�ت دارند و دیگ�ران معتقدند این
واژه یادآور پیشگویی و کف بینی است و بهتر است از
عبارت «پیشبینیهای استراتژیک» استفاده کرد.

ایمون کلی ،مدیرعامل «گلوبال بیزینس نت ورک»
تاکید میکن�د« :گاهی اوقات ک�ه میخواهند من را
در جمع�ی معرفی کنند میگویند ایش�ان آیندهنگر
هستند .و اینجور مواقع کمیسرخ میشوم و خجالت
میکشم .حتی کانگر که روی کارت ویزیت اش عبارت
«آیندهنگر» به چشم میخورد در همه مالقاتهایش از
این عبارت استفاده نمیکند .خودش میگوید « :حس
میکنم آیندهنگری نمیتواند هم�ه ماجرا را توضیح
دهد .گاهی حس میکنم وقتی میگویم من آیندهنگر
هس�تم و آین�ده را پیشبین�ی میکنم م�ردم حس
میکنند من کالهبردارم ».البته عدهای هم با شنیدن
واژه «فوتوریست» یاد جنبش هنری اوایل قرن بیستم
میافتند که آن چنان شیفته ماشینها و صنعت بودند
که خود را با بنیتو موسیلینی دیکتاتور مدرن کننده
ایتالیا هم پیمان دیدند .جانسن مدیر عامل «موسسه
آین�ده» به همین خاط�ر از واژه آیندهنگر خوش�ش
نمیآید.
او میگوید« :ما نمیخواهیم م�ا را با هنرمندهای
فوتوریست یکی بدانند .این واژه اشتباه است».
البته همه مشکالت به نام و وجهه این حوزه مربوط
نمیشود .مساله دیگر این است که حتی حرفه ایهای
این حوزه هم نمیتوانند موفقیتها یا شکس�تهای
ش�ان را برآورد کنند .همه میدانند که ش�رکتهای
بزرگی مثل نوکیا ،زیمنس و سامسونگ سالهاست که
از انواع مختلف «پیشبینیهای استراتژیک» استفاده
ی
میکنند اما معلوم نیست این آیندهنگری چه سهم 
در شکستها و موفقیتهای کنونی این غولها داشته
است.
توماس شرماک ،اس�تاد دانش�گاه دولتی کلرادو
میگوید« :اندازهگیری موفقیت آیندهنگرها اصال ساده
نیس�ت .او از معدود دانشگاهیان دنیاست که بر روی
تاثیر سناریونویسی بر شرکتها تحقیق کرده است.
پیر وک هم که روش برنامهریزی بر اساس سناریو را به
شرکت رویال داچ شل برد در  1985میالدی دو مقاله
تاثیرگذار در مجله معتبر «بررس�ی تجاریهاروارد»
منتش�ر کرد و توضیح داد که س�ناریو نویسی چطور
در موفقیت ش�رکت شل موثر بوده است .البته اثبات
یا انکار ادعاهای او اصال آسان نیست.
ش�رماک ه�م ک�ه تاکن�ون  50مقال�ه در م�ورد
آیندهنگری منتش�ر کرده میگوید :فق�ط میتوانم
بگویم ش�رکتهایی که بر روی «برنامهریزی بر پایه
س�ناریو» وقت – و س�رمایه – میگذارند بیش�تر از
شرکتهایی که تاکنون آن را امتحان نکردهاند آن را
مفید میدانند .در واقع هیچ کس نمیداند آیا سناریو
نویسی مفیدتر اس�ت یا متدهای سنتی پیشبینی.
حتی نمیتوان بر اس�اس آمار ثاب�ت کرد مدیری که
هزین�ه میکند و عدهای را اس�تخدام میکند که در
مورد آینده به او مش�اوره دهن�د از مدیری که خوب
تلویزی�ون ن�گاه میکن�د و خبره�ای روزنامهها را
میخواند موفقتر خواهد بود.
و البت�ه توضیح روندهای «کنون�ی» و نه «بعدی»
بخش اصلی وظیفه تعدادی از آیندهنگرهاست .یکی
از آنها گری گلدن اس�ت ،آیندهنگری که وابس�ته به
هیچ ش�رکتی نیس�ت و به ط�ور آزاد کار میکند .او
مشاور دپارتمان حمل و نقل ایالت تگزاس است و در

دانشگاهها هم سخنرانی میکند .او چند وقت پیش در
«مدرسه تجارت مک کامب” یک سخنرانی انجام داد و
از جریانهایی حرف زد که همین حاال وجود دارند ،از
نانو تکنولوژی گرفته تا خودروهای هوشمند .خودش
میگوید« :ع�ده زیادی از حاضران فکر میکردند من
در حال نشان دادن آینده ام .همه هیجان زده بودند.
اما این چیزهایی اس�ت که ه�ر کس با خواندن دقیق
مجلهه�ا و روزنامههای اقتصادی متوجه میش�ود».
کل�ی ،رئیس گلوبال بیزینس ن�ت ورک هم میگوید:
چند س�ال پیش برای عدهای تج�ار توضیح میدادم
ک�ه ابداعات نه فقط در غرب که در کش�ورهایی مثل
هندوستان هم رخ میدهد .آنها تعجب کرده بودند .اما
اگر تایم و نیوزویک را دقیقتر ورق زده بودند چیزی
برای تعجب وجود نداشت و البته آنها مدیران بهتری
شده بودند« .
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آمریکا و اروپا هر
دو باید درک کنند
که تمام بحرانهای
ایجاد شده در
سالهای اخیر
همگی نشانهای از
یک مشکل بزرگتر
و عمیقتر در آینده
هستند

احیای آینده غرب
تعادل اقتصادی آمریکا و اروپا در برابر آسیا در آینده چگونه برقرار میشود؟
در سال  2008میالدی ،وقتی
که خطر بروز بحران اقتصادی
نمایان میش��د ،کش��ورهای
مختلف دنیا دس��ت به دست
هم دادند و متحد شدند تا نظام
بانکی جهانی را از نو بسازند.
گوردون براون
در سال  2009میالدی ،وقتی
نخستوزیر
وضعیت تجارت در دنیا رو به
سابقانگلیس قهقرا میرفت و نرخ بیکاری
سر به فلک میزد ،کشورهای مختلف دنیا در نشست
گروه بیست دور هم جمع شدند تا جلوی وخیم شدن
رکود اقتصادی را بگیرند .حاال در پایان س��ال 2010
میالدی ،دنیا ده��های را پیش روی خود میبیند که
«ریاضت اقتصادی» مهمترین ویژگی آن اس��ت.کمتر
کشوری میتواند از عواقب این وضعیت و از بیکاریهای
دراز مدت و پایین آمدن سطح زندگی مردم فرار کند.
به همین خاطر،کش��ورهای مختلف دنیا باید در اوایل
س��ال  2011میالدی با اتحاد بیشتری دور هم جمع
شوند و به استراتژی مالی و اقتصادی جدیدی برسند.
این استراتژی باید خیلی بهتر از «برنامه مارشال» باشد
که در دهه  1940میالدی به اجرا درآمد.
واقعیت این اس��ت که غرب وقت زیادی برای نجات

خودش ن��دارد .آمریکا و اروپا ه��ر دو باید درک کنند
که تمام بحرانهای ایجاد ش��ده در سالهای اخیر -از
ورشکس��تگی برادران لیمان و برنامه ریاضت اقتصادی
یونان و نزدیک ش��دن ایرلند به ورشکس��تگی کامل-
همگی نش��انهای از یک مش��کل بزرگت��ر و عمیقتر
هستند :اینکه عرصه قدرت اقتصادی دنیا شاهد تغییر
گسترده ،غیر قابل بازگشت و پیش بینی ناپذیری است.
همه ما شاهد ظهور قدرت آسیا بودهایم و میدانیم
که میزان صادرات چین از آمریکا بیش��تر اس��ت و به
زودی می��زان تولید و س��رمایهگذاریهای چین هم
از آمریکا پیش��ی خواهد گرفت .اما در عین حال باید
برخ��ی ویژگیهای تاریخی ای��ن دوران را نیز با دقت
بیش��تری مورد تامل قرار دهیم .قب�لا میگفتیم ده
درص��د از جمعیت دنیا (در کش��ورهای غربی) بخش
اعظم صادرات و سرمایهگذاریها در دنیا را در اختیار
دارد .اما حاال میدانیم که این غلبه اقتصادی غرب دیگر
وجود ندارد و احتمال برگشت به دوران قدیم هم کم
است .آمریکا و اروپا به مدت دو قرن ،فعالیتهای اقتصاد
جهانی را به شکل انحصاری در اختیار داشتند اما حاال
غرب از لحاظ تولید ،تجارت و سرمایهگذاری کامال در
دنیا عقب مانده است.
در روزگاری دور« ،اتو فون بیسمارک» نظری راجع

به الگوهای تاریخ جهانی ارائه داده بود که حاال هم توجه
به آن میتواند جالب باشد .او میگفت تغییر و تحولها
با «س��رعت ثابت قطاری روی ریل» اتفاق نمیافتند،
بلکه با قدرتی رخ میدهند که مقاومت در برابرش��ان
ممکن نیست .حاال بحث اقتصاد جهان را هم میتوان
در همین چارچوب بررس��ی ک��رد .غرب باید به درک
جدیدی برسد و بداند که واکنش نشان دادن به ظهور
قدرتهای آسیایی اهمیت بسیار زیادی دارد .غرب اگر
بخواهد به این ظهور توجه نشان دهد ،ابتدا به احیای
اقتصاد خود خواهد پرداخت ،سپس با فراز و نشیبهای
آن روبرو خواهد ش��د و احتماال در آینده انتظار بحران
اقتص��ادی دیگ��ری را خواهد کش��ید .در این فاصله،
میلیونها نفر شغل شان را از دست خواهند داد.
ام��ا من دالی��ل خ��ودم را دارم برای ای��ن که باور
کنم قرن بیس��ت و یکم هم میتواند راهی به س��وی
قدرتنمایی غرب داش��ته باش��د .به نظر من ،احیای
رویای آمریکایی برای نسل جدید امکان پذیر است و
در عین حال میتوان شاهد جذب سرمایههای فراوان
به سمت آمریکا و نیز ایجاد فرصتهای شغلی زیادی
در اروپا بود .اما چرا چنین موضعی دارم؟
به این دلیل که انقالب مصرف در آسیا جادهای به
سوی رش��د آمریکا باز میکند .در حال حاضر ،هزینه

ایمان بیاوریم به تحول اقتصادی
راهکارهایی برای نجات احتمالی اقتصاد آمریکا با نیم نگاهی به آینده
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دولت باراک اوباما در آمریکا
ش��دیدا تمایل دارد به این که
لقمهای بزرگتر از دهان بردارد
و خود را بی��ش از حد درگیر
مسائل مختلف کند .اما ظاهرا
همین عادت اوباما و اطرافیانش
استیو فوربس
باعث ش��ده که اقتصاد آمریکا
سردبیرارشد
کمکم خودش را جمع و جور
مجلهفوربس کند و به سمت وضعیت بهتری
پیش برود .شکست سنگین حزب دموکرات در انتخابات
پارلمانی میاندورهای آمریکا به این معنی بود که برخی
برنامههای اقتصادی دولت جورج بوش -و از همه مهمتر،
برنامه کاهش مالیاتها که در سال 2003
می�لادی م��ورد توجه قرار گرفت -س��ر
جایش باقی خواهد ماند و زور دموکراتها
به تغییر آن نخواهد رس��ید .مساله ساده
اس��ت 21 .نفر از س��ناتورهای دموکرات
فعلی در انتخابات س��ال  2012میالدی
شرکت خواهند کرد و قطعا نمیخواهند
کرسیهای خودش��ان را از دست بدهند.

بسیاری از این سناتورها از ایالتهایی کاندید میشوند
که معموال به س��مت انتخاب جمهوریخواهان تمایل
دارند و به عنوان ایالتهای قرمز ش��ناخته میشوند .از
جمله این ایالتها میتوان به ویرجینیا ،فلوریدا و نبراسکا
اش��اره کرد .اما اصل جریان این اس��ت که سناتورهای
مذکور نمیخواهند تصمیمیبگیرند که مردم آن ایالتها
را آزرده کند؛ و مس��اله تداوم سیاس��ت جورج بوش در
عرصه مالیاتی قطعا یکی از همین موارد حساس است.
جمهوریخواهان سالهاست که از تصویب قوانین مالیاتی
س��ختگیرانه برای اقشار پردرآمد -یعنی خودشان -گله
کردهاند و سناتورهای دموکرات هم میدانند اگر بر عکس
نظر آنها عمل کنند نتیجه اش را پای صندوقهای رای

خواهند دید .عین همین ماجرا در ایالت واشنگتن و برای
قانونگذاران آن اتفاق افتاده است!
اص��وال موضع دولت ب��اراک اوباما در عرصه مالیاتی،
تحت فش��ار قرار دادن اقشار ثروتمند و گرفتن مالیات
بیشتر از آنها بوده است .در واقع آنها میخواهند مالیات
برای اقش��ار دیگر جامعه در س��طح پایین قرار داش��ته
باشد اما مالیات ثروتمندان باال برود و این همان چیزی
اس��ت که جمهوریخواهان را بسیار برآشفته میکند.
جمهوریخواه��ان در عین حال اص�لا از برنامه اصالح
خدم��ات درمانی دولت باراک اوباما دل خوش��ی ندارند
و خود را آماده کردهاند که با حمالت س��نگینی به این
برنامه ،وارد عمل شوند و آن را عامل مهمیبرای تضعیف
اقتصاد آمریکا معرفی کنند.
اما یکی از مس��ائلی که باید در آینده
اقتص��اد آمریکا مورد توجه ق��رار بگیرد،
ارزش دالر است .این مساله اگر از موضع
درست و حرفهای مورد توجه قرار بگیرد
میتواند نتایج خوبی در عرصه اقتصادی
برای آمریکا به ب��ار بیاورد .البته خیلیها
دیگ��ر از حرف زدن در م��ورد ارزش دالر

مصرف��ی چینیها تنها  3درص��د از کل فعالیتهای
اقتصادی در جهان را تشکیل میدهد و این در حالی
اس��ت که سهم مصرف آمریکا و اروپا را باید  36درصد
دانست .این آمار و ارقام نشان میدهند که چرا اقتصاد
امروز دنیا تا این حد نامتعادل است .اما اوضاع همیشه
همین طور نخواهد ماند .تا سال  2020میالدی ،آسیا
و بازارهای نوظهور هدیهای به اقتصاد جهانی خواهند
داد و آن هم افزایش قدرت اقتصادی آمریکا از جنبهای
دیگر خواهد بود.
ماجرا از این قرار اس��ت ک��ه تاکنون کمپانیهایی
مانند «جی.ای»« ،اینتل» ،و «داو جونز» اعالم کردهاند
که بخش اعظم رشدش��ان از آس��یا ناش��ی میشود.
شرکتهای چند ملیتی زیادی نیز از آسیا توانستهاند
موقعیته��ای خاص��ی را در عرصه جهان��ی به خود
اختصاص دهند و مثال سهامدار شرکتهای آمریکایی
مهمیباشند .اما همین وضعیت جدید از رشد اقتصادی
دنیا ،فرصتی جال��ب را در اختیار آمریکا قرار میدهد
تا ان��رژی ابتکاری و قدرت کارآفرینی خ��ود را در راه
ایجاد فرصتهای شغلی برای آمریکاییها به کار ببندد.
ی شرق و غرب در چارچوب تحوالت
درواقع نقش قدیم 
جدید اقتصادی در دنیا کامال دگرگون خواهد شد.
در همین حال ،افزایش مصرف در آس��یا میتواند
به ایجاد تعادل بیش��تر در میان قدرتهای اقتصادی
دنیا کمک کند و راهی باشد برای برون رفت از بحران
اقتصادی .غرب نیز تنها با اتخاذ تصمیمات درست در
براب��ر چالشهای اقتصادی میتوان��د وضعیت خود را
بهبود ببخشد .از جمله راهکارهایی که غرب میتواند
برای روشن کردن افق آینده اقتصاد خود به آنها متوسل

شود میتوان به این موارد اشاره کرد :اول این که مقابله
با کسری بودجه در کشورهای غربی باید به نحوی باشد
که به سمت افزایش س��رمایهگذاری در بخش علوم،
تکنولوژی ،نوآوری و آموزش منتهی شود.
دوم این که غرب نباید صرفا به سیاست حمایت از
تولیدات داخلی متوس��ل شود .محدود کردن و مقابله
ب��ا مبادالت آزاد تجاری و نی��ز توجه افراطی به ارزش
واحد پول میتواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد
آمریکا بزند .در قرن گذش��ته ،وضعیت ب��ازار داخلی
آمری��کا آن قدر خوب بود که نگرانی در مورد بازارهای
جهانی بی دلیل به نظر میآمد .اما حاال و با ظهور آسیا،
صادرکنن��دگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری به
سیاستهای آزاد در عرصه تجاری نیاز دارند .اگر قرار
باشد در جریان هر بحران اقتصادی ،کشورهای مختلف
دنی��ا هم در الک خود فرو برون��د و صرفا به وضعیت
اقتصاد ملی ش��ان توجه کنند ،دیگر در عرصه اقتصاد
دنیا س��نگ روی س��نگ بند نخواهد ش��د و بدترین
وضعیت رقم خواهد خورد.
ب��ا توجه به ای��ن مقتضیات ،آمریکا و کش��ورهای
غربی بای��د فعال به فکر برنام��های مدرنتر از «برنامه
مارش��ال» باشند؛ و این برنامه باید هماهنگی درستی
میان سیاس��تهای تجاری و نیز سیاستهای اقتصاد
کالن ایجاد کند .وقتی کاهش میزان کسری بودجه در
کشورهای غربی با افزایش مصرف در کشورهای شرقی
همراه شود ،میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی آینده
دنیا امید داش��ت .البته غرب باید اصالحات ساختاری
زیادی را نیز در عرصه اقتصادی به اجرا درآورد تا سطح
رقابتهای تجاری باال برود؛ و تنها به اینترتیب است

که رشد اقتصادی نیز میسر خواهد شد .این وضعیت
در عین حال کشورهای آسیایی مانند چین را به راهی
خواهد کش��اند که میتواند جلوی گس��ترش فقر در
جامعه را بگیرد و طبقه متوس��ط را در جوامع آسیایی
تقویت و تحکیم کند.
اگر این همکاریهای بینالمللی در عرصه اقتصادی
محقق ش��ود ،کش��ورهای عضو گروه بیس��ت قاعدتا
میتوانند تا س��ال  2014میالدی ش��اهد نرخ رش��د
اقتصادی برابر با چهار درصد یا بیش��تر باشند .با این
تفاسیر ،قطعا باید گفت که دنیا – و بهخصوص غرب-
دیگر نباید خود را در قید و بند مناقش��اتی ببینند که
بر س��ر میزان ارزش واحد پول ،قوانین تجاری و موارد
مش��ابه آن درگرفته بود .دهه جدید و سیاس��تهای
جدیدی در راه است.

خسته شدهاند و آن را بی نتیجه میدانند .اما اگر ما مثل
دو دولت جورج بوش و باراک اوباما نباشیم و سعی کنیم
با دیدگاهی منطقی به این مساله بپردازیم ،ارزش توجه
به این مساله را به خوبی درخواهیم یافت .جورج بوش و
باراک اوباما هر دو به پایین نگه داشتن ارزش دالر اعتقاد
داشته و دارند و شاید یکی از علل بروز بحران اقتصادی و
تداوم آن را هم بتوان همین دیدگاه دانست .حتی یکی از
علل کند بودن روند احیای اقتصاد آمریکا را نیز میتوان
به همین دیدگاه نسبت داد.
در این مورد اما اخبار خوبی هم به گوش میرس��د:
تالشهای ش��دید دولت آمریکا ب��رای مقابله با افزایش
ارزش دالر باعث ش��ده صدای خیلی از کشورهای دنیا
در بیاید .آلمان ،روسیه ،ژاپن ،استرالیا ،آفریقای جنوبی
و بسیاری از کش��ورهای دیگر به شدت از این سیاست
آمری��کا انتقاد کردهاند .چین هم دائم در همین راس��تا
اقتصاد آمری��کا را ضعیف میخواند و از سیاس��تهای
اقتصادی آمریکا ش��کایت دارد .ظاه��را این همه انتقاد
باعث شده که رییسجمهور آمریکا باالخره به فکر بیفتد
و از سرسختی خود در این خصوص دست بردارد .قطعا
میدانید که علت تغییر موضع او در این خصوص هم به
انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا مربوط است!
واقعیت این اس��ت که ضعیف بودن دالر به ش��دت
به س��رمایهگذاریهای موثر در داخل آمریکا ضربه زده
است .پایین نگه داشتن ارزش دالر باعث شده که مردم
به جای اس��تفاده از پ��ول در س��رمایهگذاری و کار ،به
پسانداز کردن پ��ول روی بیاورند .درواقع این وضعیت

به ش��دت به صنایع کوچک آس��یب زد و این در حالی
اس��ت که دولت آمریکا باید از تجربیات تلخ دهه 1970
میالدی در عرصه اقتصادی درس میگرفت و اشتباهات
گذشته را تکرار نمیکرد .جدا از تاثیر انتقادهای گسترده
جهانی از سیاست آمریکا در پایین نگه داشتن ارز دالر،
باید به یک نکته خیلی مهم دیگر در این خصوص توجه
کنیم :مساله دالر در جریان تبلیغات انتخاباتی در سال
 2012میالدی قطعا م��ورد توجه قرار خواهد گرفت و
نشانههای آن هم از حاال معلوم است .اخیرا سارا پیلین از
اردوگاه جمهوریخواهان به صورت واضح به این مساله
اشاره کرد« :کاهش ارزش دالر نتیجه مستقیم سیاست
خزانهداری آمریکا است .آنها دائما دالر بیشتری به بازار
تزریق میکنند و همین مساله باعث شده قیمت نفت و
کاالهای دیگر افزایش یابد .ما به تثبیت دالر نیاز داریم
ام��ا در عین حال باید به فکر اصالحات اقتصادی واقعی
باشیم .این تنها راهی است که میتواند اقتصاد آمریکا را
به راهی درست هدایت کند».
باید به سارا پیلین آفرین گفت .ظاهرا در آینده نزدیک
شاهد موضع گیری جمهوریخواهان دیگری نیز در مورد
مس��اله دالر خواهیم بود .چه سارا پیلین را قبول داشته
باشیم و چه قبول نداشته باشیم ،میتوانیم متفق القول
باشیم که حرفهایش در مورد دالر ،حرف حساب است.
هر آمریکایی ای میتواند حس کند که وقتی ارزش واحد
پول کشور به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود
پای اقتصاد پویا لنگ میشود.
اخیرا رابرت زولیک رییس بانک جهانی مقالهای در

روزنامه فایننشال تایمز منتشر کرد که توجه خیلیها را
جلب کرد و موضعش هم خیلی درس��ت بود .او نوشت
ک��ه نظام اقتصاد جهانی بای��د از طال به عنوان مرجعی
بینالمللی اس��تفاده کند و انتظار بازار از تورم ،انقباض
مال��ی و ارزش واحدهای پول نیز با توجه به طال تنظیم
شود .در کتابهای درسی اقتصادی ،همه از طال به عنوان
مرجعی تاریخ گذشته و قدیمییاد میکنند اما واقعیت
این است که امروزه میتوان از طال به عنوان سرمایه پولی
جایگزین استفاده کرد.
وضعیت اقتصاد آمریکا در دورهای که طال به عنوان
مرجع استاندارد شناخته میشد ،با وضعیت فعلی اقتصاد
این کش��ور خیلی فرق دارد .در فاصله سالهای 1947
تا  1960می�لادی (یعنی قبل از کنار گذاش��تن طال)
نرخ متوس��ط رشد ساالنه اقتصاد آمریکا  4درصد بود و
نرخ بیکاری هم به  4/7درصد میرس��ید .اما بعد از کنار
گذاشتن طال در اوایل دهه  1970میالدی ،رشد متوسط
س��االنه اقتصاد به کمتر از  3درصد رس��ید و در مقابل،
نرخ بیکاری به  6/2درصد رس��ید .حاال اما با بحرانهای
اقتصادی زیادی در سطح دنیا مواجه هستیم .شاید اگر
در کنار گذاش��تن طال به عنوان مرجعی اس��تاندارد در
بازارها بیشتر تامل کرده بودیم ،بحران مسکن در آمریکا
و بعدش هم بحرانه��ای مالی مختلف پیش نمیآمد.
وقتی کشوری اجازه میدهد که ارزش واحد پولش پایین
بماند ،سطح استانداردهای زندگی هم باال نمیرود و حتی
پایین میآید .آمریکاییها حاال دیگر این وضعیت را خوب
میفهمند ،اما چاره اش را دولتمردان باید پیدا کنند.

منبع:پراجکتسیندیکت

شاید اگر در کنار
گذاشتن طال به
عنوانمرجعی
استاندارد در
بازارهابیشتر
تامل کرده بودیم،
بحران مسکن در
آمریکا و بعدش
هم بحرانهای
مالی مختلف پیش
نمیآمد
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یادداشتها

نویسندگان خارجی

درسی که خودم را
خیلی تحت تاثیر
قرار داد ،این بود که
نباید در مدیریت،
دستی دور بر
آتش داشته باشی.
باید خودت هم به
عنوان مدیر دائما
حواست به زمین
بازی شرکتات
باشد و چیزی از
زیر دستت در نرود

نگر
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ما آیندهسازیم ،نه شهرساز
ریسکپذیری نشانه موفقیت در آینده است و از همین روی دوبی همچنان ریسک میکند
حاال که سال  2010میالدی
را پش��ت س��ر گذاش��تهایم
فرصت خوبی اس��ت برای آن
که به بررسی وضعیت فعلی
و آینده اقتصاد در دوبی و نیز
در منطق��ه بپردازیم .واقعیت
*
محمد العبار این اس��ت ک��ه دوران بحران
ترجمهسالمهفرزاننیا اقتص��ادی را تا حدی از س��ر
گذراندهایم و حاال پرس��شمان این است که «اقتصاد
توسو میرود؟»
منطقه دارد به کدام سم 
در س��الهای اخیر ،جهان چالشه��ای اقتصادی
زیادی را پشت سر گذاشته است .اما ما در کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس باید از خودمان بپرسیم
که بحران تا چه حد بر ما اثر گذاش��ته اس��ت؟ برخی
از کمپانیه��ای ما در این دوران ورشکس��ت ش��دند،
فرصتهای شغلی از دست رفتند و برخی پروژهها هم
به تعطیلی کشیده شدند .اما جای امیدواری به آینده
برای ما خیلی زیاد است .وقتی نگاهی به دور و برمان
بیندازیم و بالیی را ببینیم که بحران اقتصادی بر سر
کشورهای دیگر آورده ،قاعدتا از وضع خودمان ناراضی
نخواهیم بود.کشورهایی مثل ایرلند ،انگلیس و یونان
مجبور شدند راه صرفه جویی و ریاضت اقتصادی را در
پیش بگیرند .اما در کشورهای شورای همکاری خلیج
فارس ،نیازی به کاهش شدید هزینههای دولتی وجود
نداشته است.
بعد از بالیی که بر سر ایرلند و یونان آمد ،اروپاییها
دائم از خود میپرس��یدند«:قربانی بعدی کدام کشور
اس��ت؟» حتی خیلیه��ا از اس��پانیا و پرتغال اس��م
میآوردند .اما اوضاع ام��ارات متحده عربی در جریان
بحران اقتصادی از کنترل خارج نشد .سلطان المنصوری
وزیر اقتصاد امارات متحده عربی هم اعالم کرده که در
سال  2011میالدی احتماال رشد اقتصادی امارات به
 3/5درصد خواهد رسید.
من هم با این خوشبینیها نسبت به آینده موافقم.
در ش��رکت خودم ،یعنی «عمار» ش��اهد بهتر شدن

اوض��اع بودهام؛ و فکر میکنم یک دوره رش��د جدید
ش��روع شده که بهخصوص س��رمایهگذاران را نسبت
به آینده اقتص��اد امیدوار میکن��د .در دوران بحران،
سیاس��تگزاران دوبی مورد انتقادهای ش��دیدی قرار
گرفتند و به پذیرفتن ریسکهای باال متهم شدند .اما
به نظر من ،دقیقا باید از بابت همین ریس��کپذیری
به آنها تبریک گفت .ریسکپذیری نشانه موفقیت در
آینده اس��ت و به همین جهت ،گمان میکنم دوبی
همچنان به پذیرفتن ریس��ک ادامه دهد .در غیر این
صورت اصال موفقیتی نخواهد داش��ت .با این حساب،
یکی از مهمترین درسهایی که از بحران اقتصادی یاد
گرفتم این بود که ریسکپذیر باش ،البته در صورتی
که از پس مدیریتش برمیآیی!
درس دیگ��ری ک��ه از بحران گرفت��م ،این بود که
ش��فافیت در عملکرد و نیز مدیریت مناس��ب ،کلید
اصلی موفقیت است .شفاف بودن شاید سخت و حتی
ناخوش��ایند باش��د؛ اما وقتی دائم کارهایت را گزارش
میدهی مجبور میشوی دقیق و درست به همه چیز
توجه کنی و همین باعث میش��ود ایرادهای کارت را
هم بهتر ببینی .عدم شفافیت معموال معنیاش ایجاد
دردسر است.
اما درس��ی که خودم را خیلی تحت تاثیر قرار داد،
این بود که نباید در مدیریت ،دستی دور بر آتش داشته
باش��ی .باید خودت هم به عنوان مدیر دائما حواست
به زمین بازی ش��رکتات باشد و چیزی از زیر دستت
در نرود؛ چون معموال فرصتی برای جبران اشتباهات
وجود ندارد .از این حرفها گذش��ته ،بیایید نظری هم
ب��ه آینده بیندازیم .بازار ام�لاک دوبی در حال حاضر
مازاد تولید ندارد؛ اما این ش��رایط تا بیست ماه آینده
تغییر خواهد کرد .اگر پیش بینیها در مورد دور جدید
رشد اقتصادی دوبی درست باشد ،دیگر نگرانی در مورد
افزایش اجارهها و تعطیل ماندن پروژهها وجود نخواهد
داشت .بهترین شرایطی که میتواند پیش بیاید ،ایجاد
بازاری پخته و بالغ است؛ بازاری که بر اصول اساسی-
مث��ل کیفیت کاال و اعتبار س��ازندگان و پیمانکاران-

منطبقباشد.
اما وضعیت شرکت «عمار» در خارج از دوبی حتی
امیدوار کنندهتر از داخل اس��ت و پروژههای زیادی در
آینده به اجرا در خواهد آمد .مثال هند به س��اخت 27
میلیون خانه جدید نیاز دارد .در عربستان سعودی هم
جمعیت رو به رشد و قوانین جدید اجاره و رهن خانه
باعث شده که تقاضای س��اخت و ساز خانه به شدت
باال برود .در مصر ،لبنان و س��وریه هم وضعیت نسبتا
مشابهی را میتوان مشاهده کرد.
ما در شرکت عمار بر این باوریم که باید نگاهی کامال
رو به آینده داش��ته باشیم و به همین جهت بوده که
توانس��تهایم ظرف ده سال ،شرکتی به ارزش مالی 33
میلیارد دالر ایجاد کنیم .در عین حال س��ودی بیش
از هشت میلیارد دالر نصیب سهامداران شرکت شده
است .تنها در نه ماهه اول سال  2010میالدی حدود
 600میلیون دالر سود داشتیم .مجموعه این شرایط
باعث ش��ده که شرکت عمار از دوبی خود را به سطح
فعالیتبینالمللیبرساند.
و حاال یک س��وال .اگر در س��ال  2006میالدی از
شما میپرس��یدند  100میلیارد دالر پول را باید کجا
سرمایهگذاری کرد ،چه جوابی میدادید؟ اگر در «ای.
آی.جی» یا «برادران لیمان» سرمایهگذاری کرده بودید
االن هیچ چیز دستتان را نمیگرفتید .بحران اقتصادی
تمام س��رمایه تان را ناب��ود کرده ب��ود .اما اگرهمین
سرمایهگذاری در دوبی صورت میگرفت چه طور؟
با صد میلیارد دالر میتوان ش��هری مدرن و کامال
پویا ساخت؛ شهری که بهترین مغزهای شرق و غرب
را در خ��ود جمع کند و بهترین موقعیتهای کاری را
به آنها پیشنهاد بدهد .سرمایهگذاری در چنین شهری،
سرمایهگذاری روی آینده است .البته ساختن این آینده
مدت زیادی طول میکشد و کار آسانی هم نیست .اما
ارزشش را دارد.
*مدیر عامل شرکت امالک و مستغالت عمار (در
دوبی)
منبع :روزنامه نشنال ،چاپ امارات

مدیران موفق چه میکنند؟
تجربه دیروز آنها برای آینده شما
آیا ش��رکت ش��ما در توس��عه محصوالت جدید با
مشکل مواجه است؟ اگر چنین مشکلی دارید ،میتوانید
از بنگاههای برتر نکاتی را بیاموزید .ما بعد از بررس��ی و
کن��کاش روی بیش از  300کارمند از  28ش��رکت در
سراسر آمریکای شمالی و اروپا دریافتیم که بنگاههایی
که بهترین س��ابقه را در توسعه محصوالت خود دارند،
س��ه کار را بهتر از همنوعان کمت��ر موفق خود انجام
میدهن��د :ای��ن بنگاهها به موقع حس آش��کاری را از
اهداف پروژه خود به وجود میآورند ،فرهنگی قوی را در
ارتباط با پروژه خود در محل کارشان میپرورانند و در
کل دوره انجام پروژه تماس نزدیکی را با مشتریانشان
برقرار و حفظ میکنند .هر چند ما بر شرکتهایی در
درون صنایع خودروس��ازی ،تکنولوژیهای پیشرفته و
دستگاههای پزشکی تمرکز کردیم ،اما اعتقاد داریم که
تولیدکنندگان از هر قماش��ی میتوانند از این تحقیق
س��ود ببرند .در ادامه نگاهی دقیقتر به آنچه یافتهایم
میاندازیم.

1

شفاف عمل کنید

ترجمهجعفرپیوندی

ضعیف گفتند که از اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیمات
برخوردار بودهاند .همچنین گروههای دارای راندمان باال
در قیاس با گروههای ضعیف با ش��دت بیشتری روی
انتخاب افراد مناسب برای انجام پروژه تمرکز میکردند.
 47درصد از بنگاههای دارای راندمان مناسب پیش از
شروع پروژه به تحقیق در رابطه با مجموعه مهارتهای
کارگران خود پرداختند تا مطمئن شوند که تیم پروژه
به خوبی گردآوری شده است ،اما هیچ یک از بنگاههای
دارای راندمان ضعیف چنین کاری نکردند.

2

فرهنگ پروژهای را بپرورانید

منبع :والاستریت ژورنال
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ش��رکتهای دارای راندمان باال که ما به مطالعه
روی آنها پرداختیم ،با تبدیل توسعه محصول خود به
یک اولویت ،فرهنگ پ��روژهای قویای را نیز به وجود
آوردند .آنها تالش بیشتری را در قیاس با شرکتهای
سست و کاهل –  39درصد در برابر  12درصد – جهت
به حداقل رس��اندن اختاللهای درون کارمندان در اثر
مقتضیات بیرونی و استخدام کارگران کافی در پروژهها
انج��ام دادند .ه��ر گاه افراد دارای مهارتهای بس��یار
پراهمیت و حیاتی بیش از حد تحتفشار قرار گیرند،
غالبا تصمیمیرا که بیشترین اهمیت را در پروژه دارد و
به بهترین وجه در سطح مدیریتی گرفته میشود ،خود
اتخاذ میکنند .دو س��وم از شرکتهای با راندمان باال
در مقایسه با  39درصد از شرکتهای با راندمان پایین
گفتند که اعضای تیمها در زمان ناسازگاری منافع کاری
خ��ود با پروژه ،بیش از آن که به فکر برآورده س��اختن
نیازهای کارکرد ش��غلی خود باشند ،بر موفقیت پروژه
تمرکز میکنند .همچنین احتمال اینکه مس��وولیت
نظارت بر راندمان ش��غلی اعضای تی��م به رهبر گروه
واگذار شود ،در این شرکتها بیشتر از بنگاههای ضعیف
و کاه��ل اس��ت –  44درصد در برابر  17درصد .س��ه
سال پیش یکی از تولیدکنندگان دستگاههای پزشکی
آمریکای ش��مالی که در تحقیق ما شرکت کرده بود،
تالشی را برای مقابله با کاهش سهم خود در بازار آغاز
کرد .این تولیدکننده با اذعان به اینکه یکی از مشکالت
اساسی شرکت ضعف فرهنگ پروژهای است ،مالکیت

3

با مشتریها صحبت کنید

مبتکرین موفق در تحقیق ما در سراسر فرآیند
تولید و توسعه تماس نزدیکی را با مشتریان خود برقرار
میکردند .بیش از  80درصد بنگاههای دارای راندمان
مناسب میگفتند که در حین فرآیند انجام پروژه ،سالیق
مش��تریها را به طور دورهای م��ورد آزمون قرار داده و
ارزیابی میکردند .این رقم در شرکتهای دارای راندمان
پایین تنها  43درصد بود .آنها همچنین با احتمالی دو
برابر این ش��رکتهای کاهل و تنبل به تحقیق درباره
آنچه مشتریها واقعا میخواستند روی میآوردند .این
امر باعث میش��ود این بنگاهها بهتر بتوانند مالحظات
مربوط به طراحی را تعیین کرده و عملی سازند و از این
طریق تاخیرهای پروژه را به حداقل برسانند .تولیدکننده
دستگاههای پزشکی که ذکر آن رفت ،ماتریسی را برای
تعیین و مقایسه اهمیت مشخصات مختلف کاال از دید
بخشهای گوناگون مشتریها به وجود آورد و سپس
روابط میان کارآیی محصول با مواردی از قبیل قیمت
را ب��ا دع��وت از جراحها و دیگر متخصصین پزش��کی
جهت استفاده از محصول در شرایط شبیهسازی شده
کلینیکی مورد آزمون قرار داد .این امر به تیم اجازه داد
که کاال را پیش از عرضه به بازار به خوبی تنظیم نمایند.
این کارها چه نتیجهای به همراه داشت؟ سه سال بعد
از شروع تالشهای این بنگاه جهت تقویت سهم خود
در ب��ازار ،رضایت کارگران در تولید کاال افزایش یافت.
زمان ارائه محصول در بازار در تمام پروژهها بهبود پیدا
کرد – تا  40درصد در بعضی از موارد – و حاشیه سود
ناخالص کلی شش درصد باال رفت.
*مایک گ��وردون ،مش��اور مرک��ز مککینزی در
نیوجرس��ی ،کریس موسو،معاون مدیر مرکز کلیولند،
اریکربنتیش،عضومحققانستیتوصنعتیماساچوست
و نشیت گوپتا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد برنامه
طراحی و مدیریت سیستمها در  MITاست.

حس آشکاری را
از اهداف پروژه
خود به وجود
میآورند،فرهنگی
قوی را در ارتباط
با پروژه خود
در محل کارشان
میپرورانند و در
کل دوره انجام
پروژه تماس
نزدیکی را با
مشتریانشان
برقرار و حفظ
میکنند
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ه��ر گاه الزامات پروژه پیش از ش��روع آن به طرز
واضح و شفاف تعیین گردیده و به تیمهای مورد مطالعه
ابالغ میش��دند ،احتمال موفقیت پ��روژه مورد بحث
افزایش مییافت .در نظرس��نجی ما  70درصد از افراد
فعال در پروژههای دارای راندمان باال – پروژههایی که
از لحاظ شاخص راندمانی که فعالیتها را به نتایج ربط
میدهد ،در یک چهارم باالیی قرار داشتند – گفتهاند
که از آغاز انجام پروژه تصویر واضحی را از دامنه آن در
ذهن داشتهاند ،در حالی که این رقم در پروژههای دارای
راندمان پایین فقط یک س��وم است .ما به این نتیجه
رس��یدیم که فکر نکردن به محدوده پ��روژه از ابتدای
کار – مثال یک تولیدکننده وسایل خانگی از سازندگان
بخواهد که اجاق آشپزی چهارشعل ه جدیدی را طراحی
کنند ،اما سپس پروژه را توسعه دهد به گونهای که شامل
اجاقهای شش شعل ه شوند – میتواند منجر به تاخیر
شود.بنابراین مشخص ش��د تیمهایی که دارای درکی
آشکار و شفاف از الزامات پروژه هستند ،به نحو بهتری
میتوانند بین راندمان تولید و مسائلی از قبیل هزینه،
زم��ان عرضه محصول به بازار و ریس��ک پروژه ارتباط
برقرار سازند .تنها  19درصد از تیمهای دارای راندمان

مایک گوردون /کریس موسو /نشیت گوپتا

*

پ��روژه و نیز قدرت جذب کارگر ،نظارت بر پرس��نل و
در برخی موارد مسوولیت سود و زیان را در تمام طول
پروژه به رهبران ارش��د تیم واگذار کرد .این س��اختار
جدید رهبران گ��روه را به اتخاذ تصمیمات بهتر ،حل
بنگاههایموفق
سریع تعارضها و کاهش تاخیرها تشویق نمود.
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گزارش ماه

ِ
فرهنگ آماری
در غیاب

پژوهشی در آیندهنگری حضور بخش خصوصی در حوزه آمار و اطالعات
گزارش این پژوهش در سه بخش اصلي تنظيم و تدوين
شده است .بخش اول درباره طرح پژوهش است .بخش دوم
شامل پژوهش كيفي و در بخش سوم نيز يافتههاي پژوهش
ك ّمي آمده اس��ت .و در قس��مت پايانی نيز به نتيجهگيري
پژوهش پرداخته شده است.
در بخش اول به طور خالصهاي به سابقه دو مقوله آمار و
اطالعات و نيز سياست خصوصيسازي در كشور اشاره و بر
اين نكته تاکید شده است که بسط و گسترش توليد و مصرف
آمار و اطالعات و افزايش سهم بخش خصوصي در این زمینه
ضرورتهاي انكارناپذير جامعه ايران هستند و اتاق بازرگاني
بايد تمهيدات الزم را براي حضور موثرتر بخش خصوصي در
اي��ن حوزه فراهم كند .پژوهش ب��ا گذر كردن از اين مقدمه
هدف اصلي خود را يافتن ايدهها و راهكارها و زمينهسازيهايي
ب��راي فعال كردن بخش خصوصي در حوزه اطالعات و آمار
اعالم ميكند و درصدد است كه به برخي پرسشها در اين
زمينه پاس��خ دهد ،از جمله اينكه با تمهيد چه مقدماتي در
ايران ميتواند حض��ور بخش خصوصي را در زمينه توليد و
اشاره :اتاق بازرگاني تهران در جهت كمك
ب�ه فعاالن و كارآفرينان بخش خصوصي براي
آشنايي با حوزههاي مختلف فعاليت اقتصادي،
مجموعهاي از عناوين مطالعات�ي را با نظارت
و مديري�ت «مرك�ز مطالعات و بررس�يهاي
اقتص�ادي ات�اق بازرگان�ي ،صناي�ع و معادن
تهران» تعريف و در اختيار پژوهشگران قرار
داده است .يكي از اين مطالعات كه به سرانجام
رس�يده« ،راهكارهاي شكلگيري موسسات
خصوصي معتبر با مأموريت جمعآوري ،تنظيم
و انتشار آمار و اطالعات اقتصادي و اجتماعي
مورد نياز» است كه خالصهاي از يافتههاي آن
تقديمميشود.

نگر
آینده

از نظر كارشناسان
آماريمهمترين
موانع در بروز
شکاف میان
وضع مطلوب و
موجودفعاليت
بخشخصوصي
در حوزه آمار و
اطالعات ،فقدان
اعتبارات و
كمبودهايمالي
است
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ارايه اطالعات و آمار بيشتر كرد؟ وضعيت كنوني نظام آماري
در ايران اجماالً چگونه اس��ت؟ چه بخشي از فرآيند آماري
(از طراح��ي و توليد تا تحليل) براي حضور بخش خصوصي
مناسبتر است؟ كدام زمينهها براي اين حضور اولويت دارند؟
موانع و مقدورات اقتصادي ،سياس��ي و حقوقي براي حضور
موثرتر بخش خصوصي در حوزه اطالعات و آمار چيس��ت؟
چ��ه توصيههايي براي بخش خصوصي جه��ت ورود به اين
عرصه ميتوان داشت؟ پژوهشگر سپس  6دليل در ضرورت
اجراي طرح ارايه ميكن��د و با تعاريف موضوعات اصلي ،به
توضي��ح روش پژوهش و نيز تكنيك  SWOTميپردازد و
سپس پيشينه پژوهش و به طور مشخص طرح جامع ارتقاي
فنآوري اطالعات مركز آمار ايران را شرح ميدهد.
بخش دوم شامل يافتههاي پژوهش كيفي است .و ابتدا
به اهميت آمار و اطالعات در جوامع امروزي و ش��كلگيري
جامعه اطالعاتي اش��اره ميشود .در اين قسمت ويژگيهاي
اصل��ي جامعه اطالعاتي ،از جمله ب��ه تحول نقش و مفهوم

آمار و اطالعات در اين جوامع اش��اره ميشود و سهم باالي
آم��ار و اطالعات در بهرهوري ،تولي��د ناخالص داخلي و نيز
سرمايهگذاري و اشتغال مورد تاکید قرار ميگيرد و پنج معيار
فنآوري ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي براي درك
جوامع اطالعاتي توصيف و تشريح ميشود.
در قسمت بعد به مراحل مختلف حق آزادي اطالعات و
رابطه اطالعات و سياس��ت و موسسات و شيوههاي توليدي
در جوامع امروزي اش��اره ميشود .كه يكي از مهمترين اين
شيوهها ،سرشماريهاي ده ساله هستند كه در اين پژوهش
نگاهي به سرشماريهاي مختلف اياالت متحده آمريكا و سير
تحول آن ميش��ود .در قس��مت بعدي موضوع بسيار مهم،
اقتصا ِد آمار و اطالعات و ويژگي آن به عنوان يك كاال اشاره
ميشود و تفاوت اين كاال يا خدمت را از زاويه توليد ،انتقال
و مصرف با س��اير كاالها و خدمات شرح ميدهد و  17مورد
مهم از اين تفاوتها را متذكر ميشود كه براي كارآفرينان از
حيث فهم چگونگي ورود به توليد و عرضه اين كاال و خدمت
اهميت دارد .در ادامه اين قس��مت به اهميت و نقش آمار و
اطالعات در اقتصاد پرداخته ش��ده و تحوالت موجود در اين
زمينه در كش��ورهاي مهم غربي به طور خالصه بيان شده
است.
پس از اين توضيحات ،آمار در ايران ش��امل پيشينه آمار
و مراكز فعال دولتي و خصوصي و نظام و سياس��ت آماري و
برنامه ملي آمار موضوع بحث پژوهشگر است .برنامه ملي آمار
كه در سال  1384تدوين شده ،مهمترين سند در اين زمينه
است كه رئوس اهداف كمي و كيفي اين برنامه با دقت تشريح
شده است .سپس زمينههاي قانوني مرتبط با فعاليت آمار و
توسعه آن در طول برنامههاي اول تا پنجم توسعه ،بويژه برنامه
چهارم ،توضيح داده شده است .برنامه چهارم كه بر محوريت
«توسعه مبتني بر دانايي» تدوين شده است ،يك فصل آن
اختصاص به پژوهش ،علم ،فنآوري اطالعات و استقرار جامعه
اطالعاتي دارد ،ضمن آنكه در فصول ديگر هم به تناسب به
اين موضوع پرداخته شده است .اين برنامه از حيث توجه به
آمار و اطالعات و زيرساختهاي آن نسبت به برنامههاي قبلي
يك جهش بزرگ و رو به جلو محسوب ميشود.
گ��زارش در ادامه ب��ه قوانين خاص مرتب��ط با موضوع
پژوهش اش��اره ميكند :قوانيني كه بعضاً مثل قانون آزادي
اطالعات تصويب و براي اجرا ابالغ ش��ده است و بعضاً مثل
«قانون جامع اطالعات» عليرغم الزام قانوني برنامه چهارم،
تاکنون (سال  )1389تهيه و به مجلس ارايه نشده است.
گزارش پژوهش در ادامه به انواع شيوههاي آماري شامل
آمار ثبتي ،آمار سرشماري و نمونهگيري و ضعف و قوت آنها
پرداخته است .سپس شيوههاي عرضه آمار و تحوالتي كه در
اين زمينه در ايران رخ داده مورد بحث قرار گرفته است .و در
اين زمينه درگاه ملي آمار به عنوان يك رويداد مهم در عرصه
آمار و اطالعات كشور تشريح شده است .همچنين تحليلي
از وضعيت كاربران و متقاضيان آمار و اطالعات ارايه گرديده
كه در اين قسمت بر كاربران اينترنت و عوامل مرتبط با این
موضوع در ايران تاکید شده است.
فرهنگ آماري یا چگونگي رفتار و نگرش مردم ،كاربران،
سياستگذاران و متخصصان و توليدكنندگان موضوع بعدي

اين گزارش است .و طي آن نقاط ضعف فرهنگ آماري جامعه
ايران تش��ريح شده است .که در اين ميان سياستگذاران را
مهمتري��ن عنصري معرفي ميكن��د كه قادرند ب��ا احترام
گذاشتن به اس��تقالل نهادهاي آماري و توليدكننده آمار از
نهاد سياس��ت ،كمك موثري به ارتقاي جايگاه آمار نمايند.
در ادامه رعايت  8اصل را براي بهبود فرهنگ آماري از سوي
همه عناصر مرتبط با این فرهنگ ضروري دانس��ته و آن ها
توصيهميكند.
در آخرين قسمت اين بخش نگاهي مختصر به فنآوري
اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر ايران و مقايس��ه آن با ساير
كشورها انداخته شده است ،كه يافتهها نشان ميدهد وضعيت
ايران در چند سال گذشنه تحول مثبتي را شاهد نبوده است
و برنامههاي تدوين شده براي بهبود اين جايگاه (طرح تكفا)
نيز نتوانسته است اين روند را تغيير دهد.
پژوهش ك ّمي ارايه شده است .اين
در بخش سوم نتايج
ِ
بخش شامل نتايج دو پرسشنامه از مديران موسسات آماري
و نيز كارشناس��ان آماري اس��ت ،اهم نتايج به دست آمده از
پاسخهاي كارشناسان آماري به شرح زير است؛
كارشناسان آماري معتقدند كه:
به طور ميانگين فقط حدود  57درصد آمار مورد نياز جامعه
از سوي موسسات و نهادهاي آماري كشور تأمين ميشود.
ميزان درس��تي و دقت آمار موجود در كشور زير متوسط،
ميزان دسترس��ي ارزان به اين آمار در حد متوسط و ميزان
دسترسي آزاد به آن در حد كم است.
كارشناس��ان زمينههاي متع��ددي را براي تولي��د آمار و
اطالعات مناسب دانس��تهاند كه در حال حاضر يا اطالعات
در اين زمينهها توليد نميشود يا كم و ناقص توليد ميگردد.
اش��تغال و نيروي انساني ،آسيبهاي اجتماعي و بزهكاري،
بازرگاني و تجارت ،تحوالت اجتماعي و نظرسنجيها و امور
فرهنگي ،اهم حوزههاي پيشنهادي هستند.
كارشناس��ان آماري آمادگي بخش خصوصي ايران را براي
جمعآوري مس��تقل آماري نزديك به زي��اد ،طراحي نظام
جم��عآوري را باالت��ر از زي��اد ،اجرا و مش��اركت و تجزيه و
تحليل آماري را نزديك به خيلي زياد دانس��تهاند .در مقابل
فعاليتهاي بخش خصوصي را در اين چهار زمينه بس��يار
كمتر از اين آمادگي ارزيابي كردهاند (ر.ك .جدول )1
از نظر كارشناسان سودآوري در اجرا و مشاركت از مراحل
توليد آمار ،بيش از س��اير فعاليتهاي آماري ارزيابي ش��ده
است.
از نظر كارشناس��ان آماري مهمترين موانع در بروز شکاف
میان وضع مطلوب و موجود فعاليت بخش خصوصي در حوزه
آمار و اطالعات ،فقدان اعتبارات و كمبودهاي مالي است ،پس
از آن موانع سياسي و قانوني اهميت بيشتري دارند.
ارزيابي كارشناسان از نقاط قوت و ضعف در توليد و كاربرد
آمار نيز نشان ميدهد كه مهمترين نقطه قوت در توليد آمار
وجود اش��خاص حقيقي و حقوقي آماری اعم از دولتي مثل
مركز آمار و بانك مركزي يا خصوصي مثل شركتهاي فعال
آماری است .در مقابل مهمترين نقطه ضعف ،رفتارهاي رسمي
متوليان امور در زمينه آمار معرفي شده است .در كاربرد آمار
مهمترين نقطه قوت دسترسي به آمار و نيز بهبود وضعيت

س��ختافزاري و نرمافزاري مرتبط با فعاليت آماري است .و
مهمترين نقطه ضعف نيز فقدان و نبود فرهنگ آماري مناسب
بويژه بياعتمادي مردم به آمار ،شناخته شده است.
كارشناسان براي بهبود فعاليت بخش خصوصي در زمينه
آمار و اطالع��ات تمهيدات متعددي را پيش��نهاد كردهاند،
برونسپاريفعاليتهايآماري،تشكيلانجمنصنفي،الزامي
كردن واگذاري امور به بخش خصوصي ،اعطاي اعتبارات مالي
به ش��ركتهاي فعال و باالخره حذف نگاه سياسي به پديده
آمار اهم تمهيدات پيشنهادي در اين زمينه هستند.
ارزيابي كارشناسان از آينده وضعيت آمار مطابق جدول 2
به نسبت مثبت است.
گرچه اميد كارشناسان آماري به توجه بيشتر دولت به آمار
در پنج سال آينده ،زياد نيست و فقط اندكي بيش از متوسط
است ولي ارزيابي آنان از توجه بيشتر بخش خصوصي به آمار
در پنج س��ال آينده در حد زياد اس��ت ،همچنين اميد آنان
به ارجاع همه يا بخش��ي از فعاليتهاي آماري به موسسات
خصوصي آماری از توجه بخش خصوصی به آمار كمتر ولي از
توجه دولت به آمار بيشتر است.
در پايان؛ گزارش به جمعبندي و نتيجهگيري زير مبادرت
ورزيده است.
فعليت يافتن توان بخش خصوصي در نظام آماري نسبتاً
مطلوب كش��ور ،چگونه خواهد بود؟ منظور از چنين فعليت
يافتني ،آن مواردي خواهند بود كه در چارچوب فعاليتهاي
اتاق بازرگاني قرار دارد ،زيرا نتايج مطالعه حاضر بايد براي اين
اتاق كاربردي گردد .از اين رو ابتدا اهداف و س��پس تحليل
 SWOTبراي تحقق اين اهداف ارايه ميشود.
هدف :هدف اصلي؛ زمينهس��ازي و انجام اقداماتي است كه
براس��اس نتايج آن ،بخش خصوصي ب��ه طور عملي رغبت
بيشتري براي حضور در عرصه توليد و عرضه آمار پيدا كند
و در نتيجه از يك سو سهم آمار و اطالعات از اشتغال و نيز
توليد ناخالص ملي بيشتر شود و از سوي ديگر كاربرد آن از
سوي كاربران نيز افزايش پيدا كند.
تحليل  :SWOTبا توجه به اينكه بخش خصوصي ميتواند
ه��م در زمينه توليد و هم در زمين��ه عرضه آمار و اطالعات
فعال باشد ،راهبردهاي ارايه شده براي فعالسازي اين بخش
از س��وي اتاق بازرگاني براساس روش  SWOTبه شرح زير
خواهد بود.
الفـ راهبردهاي قوت ـ فرصت ()SO

بـ راهبرد قوت ـ تهديد ()ST

در اين راهبرد ،ضمن توجه به نقاط قوت پيشگفته ،بايد
عناصر كليدي تهديدات را مدنظر قرار داد .فقدان فرهنگ
آماري؛ فقدان باور به اس��تفاده از آمار در سياس��تگذاري،
برنامهريزي و تصميمات رس��مي؛ ناهماهنگي ميان اركان
نظام آماري و در سطح نهادهاي توليدكننده؛ برخوردهاي
سياسي با آمار؛ وضعيت نامناسب منابع مالي و رديفهاي
اعتباري؛ ضعف نظام جمعآوري آمار ثبتي؛ استفاده ناكافي از
بخش خصوصي و كارشناسان آماري؛ و ضعف استانداردهاي
بينالمللي در زمينه آمار تولي��دي؛ اهم تهديدات كليدي
هستند كه با تكيه بر نقاط قوت بايد با اين تهديدات مقابله

گرچه اميد
كارشناسانآماري
به توجه بيشتر
دولت به آمار در
پنج سال آينده،
زياد نيست ولي
ارزيابي آنان از
توجهبيشتر
بخشخصوصي
به آمار در پنج
سال آينده حکایت
میکند

دـ راهبرد ضعف ـ تهديد ()WT

راهبرد ضعف ـ تهديد در پي پوش��ش دادن نقاط ضعف
به نحوي اس��ت كه تهديدهاي محيط��ي كمينه و حداقل

جدول 1ـ ارزيابي پاسخگويان از وضعیت بخش خصوصی در مراحل مختلف توليد آمار و سودآوری آن
وضعيت

آمادگي فعلي بخش خصوصي

جمعآوريمستقل

طراحي نظام جمعآوري

اجرا و مشاركت در

3/69
2/10
3/95
3/88
2/31

4/14
2/69
4/26
3/29
2/57

4/48
3/40
4/64
2/90
3/02

(میانگین*)

فعاليت فعلي بخش خصوصي

فعاليت بخش خصوصي در وضع مطلوب
فاصله وضع مطلوب و موجود

سودآوري فعلي فعاليت بخش خصوصي

(میانگین)

تجزيه و تحليل
(میانگین)

مراحلتوليد(میانگین)

4/52
3/10
4/45
3/17
2/81

*توجه شود ارقام ميانگين برحسب ارقام معادل طيف مقابل به دست آمده است1:ـ خيلي كم 2ـ كم 3ـ متوسط 4ـ زياد 5ـ خيلي زياد

جدول 2ـ با توجه به تجربه شما از وضعيت چند سال اخير در زمينه ارجاع فعاليتهاي آماري ،تصور ميكنيد كه:
1ـ خيلي

در پنج سال آينده توجه به آمار در كشور
از سوي بخش دولتي

در پنج سال آينده توجه به آمار در كشور
از سوي بخش خصوصي

در پنج سال آينده ارجاع انجام همه يا بخشي از
فعاليتهاي آماري به موسسات خصوصي

كمترميشود

2ـ كمتر
ميشود

3ـ فرقي

4ـبيشتر

5ـ خيلي

2

8

13

17

0

3/13

0

1

6

32

1

3/83

1

8

23

1

ش��ود .از اين رو تاکید بر تش��كيل انجم��ن صنفي فراگير
مجموعه فعاليتهايي كه اطالعاتي شناخته ميشوند (شامل
ش��ركتهاي آماري ،موسس��ات پژوهشي ،مش��اورهاي و)...
بيش��ترين نقش را در خنثي كردن تهديدها خواهد داشت.
براي دفاع از حقوق فعاالن آماري و پژوهشي اعم از حق بيمه،
فعاليت مالياتي و نيز عدال��ت در عرضه و اجراي مناقصهها
وجود چنين انجمني بسيار الزم است .راهاندازي يك نشريه
و نيز سايت كه ابزار معرفي و هويتيابي اين گروه از فعاالن
شود نيز مكمل بسيار مناسبي براي كاهش تهديدات است.
برگزاري نشس��تهاي آماري ،پژوهشي و مش��اورهاي براي
هويتيابي اين مجموعه و نيز بهبود استانداردهاي آماري و
اصالح فرهنگ آماري ،كارآمد خواهد بود.

3/40

نگر
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ش��ود .اين راهبرد ميتواند از طريق نقد مداوم و مس��تمر
وضعيت ج��اري با اتكا به نقاط ق��وت موجود براي خنثي
كردن تهديدات فوق ميباش��د .اين نقدها ميتواند از يك
س��و به صورت علني و در سطح عمومي و از طريق فعاالن
بخش خصوصي و اتاق بازرگاني باش��د و از سوي ديگر در
مذاكرات و گفتگوها با بخش دولتي يا مجلس هم ميتوان
پيگي��ر ماجرا بود .يك ش��يوه مهم نيز پيگي��ري از طريق
مراكز سياستگذاري و تقنيني جهت تصويب قوانين الزم
براي افزايش منابع مالي بخش آم��ار و اطالعات و الزام در
برونس��پاري فعاليتهاي آماري و نيز افزايش آزاديها در
دسترس��ي و توليد آمار از س��وي مردم و بخش خصوصي
خواهد بود.

7

نميكند

ميشود

بيشترميشود

ميانگين
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اي��ن راهب��رد مبتني بر توج��ه به چند نكت��ه كليدي
اس��ت .اطالعاتي ش��دن اقتصاد و جامعه؛ بهبود پايگاههاي
اطالعرس��اني و دسترس��ي به اينترن��ت و كامپيوتر؛ وجود
اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص آماري بيش از ظرفيت
فع��ال كنوني آنها؛ بهبود زمينه براي افزايش تقاضاي آمار و
ضرورت كاربرد آن در اداره امور؛ اهميت يافتن نظرات مردم
و افزايش تقاضا براي ش��ناخت اين نظرات و افكار از طريق
نظرسنجي در همه زمينههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي
و فرهنگي و نيز قابليت س��ودآوري فعاليت آماري و توليد و
عرضه اطالعات؛ و نياز اندك اين فعاليتها به سرمايهگذاري
در مقايسه با س��اير زمينههاي توليدي و خدماتي از عوامل
اصلي شكلگيري اين راهبرد هستند .نتايج چنين راهبردي
در اميدواري نسبي كارشناسان نسبت به بهبود توجه به آمار
از سوي بخش دولتي و خصوصي و ارجاع فعاليتهاي آماري
به بخش خصوصي (ر.ك :.بند  )7انعكاس يافته است .بنابراين
بس��ط آگاهيها در اين زمينه و تشويق بخش خصوصي به
فعاليت در اين ح��وزه و ابداع خالقيتها و نوآوري در توليد

آمارهاي جدي��د و خلق و فعليت دادن ب��ه نيازهاي آماري
بخش دولتي و خصوصي ،محتواي اصلي اين راهبرد اس��ت.
يكي از پيشنهادهاي مهم در شكلگيري اين راهبرد ،اولويت
دادن به بخش خصوصي به عنوان مصرفكننده بالقوه آمار و
اطالعات است .اين اولويت به معناي كوشش براي آشنا كردن
ساير فعاالن بخش خصوصي و اتاق بازرگاني به اهميت آمار
و هزينه كردن براي كسب آن است .چنين اتفاقي منجر به
نهادينه شدن و استقالل نسبي موسسات آماري از وابستگي
آنها به منابع دولتي اس��ت .ضمن آنكه فش��ار مضاعف را به
بخش دولتي براي رقابت با بخش خصوصي و دسترس��ي به
آمار وارد ميكند.

جـ راهبرد ضعف ـ فرصت ()WO

اي��ن راهبرد نش��ان ميدهد كه چگون��ه ميتوان براي
جبران ضعفها از فرصتها استفاده نمود .فرصتهاي اصلي
و عمده ،مواردي اس��ت كه در راهبرد ( )SOبه آنها اش��اره
شد ،اما ضعفهاي مهم و اصلي نيز عبارتند از؛ فقدان انجمن
صنف��ي موثر و فعال در زمينه ش��ركتهاي آماري؛ فقدان
يا عدم رعايت قوانين و مقررات و كپيرايت؛ و حساس��يت
غير ضرور رس��مي نس��بت به آزادي اطالعات؛ نبود تالش
مستمر براي نهادينهسازي و ارتقاي فرهنگ آماري كشور.در
جهت تحقق اين راهبرد ،تشكيل زير گروه مناسب اينگونه
فعاليته��ا در اتاق بازرگان��ي و جذب فعاالن اين صنف در
اتاق بازرگاني ،يك سياس��ت مهم براي هويتيابي فعاالن
اين بخش است .كوشش علني و نيز از خالل مذاكره براي
رعاي��ت حقوق فعاالن اين بخ��ش از جمله اجراي موضوع
معافيت حق بيمه و معافيت ماليات و شمول اين موسسات
به عنوان موسسات پژوهشي ،تشكيل جلسات و نشستهاي
مس��تقل براي طرح مباحث مربوط به مش��كالت فرهنگ
آماري و رس��يدن به روشهاي مناس��ب براي اصالح اين
فرهنگ مفيد خواهد بود.
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صنعت سنگ و معدن

میزگردهای ماه

تعرفههایی علیه تولید و صادرات
میزگرد آیندهنگر درباره مشکالت صنعت سنگ و صادرات آن با حضور
اكبر زنگنه و احمد شریفی
صنعت سنگ ومعدن با مشکالت بسیاری در مسیر خود روبهرو است که ضرورت یک نگاه آیندهنگرانه
برای گذر از این مشکالت را ایجاب میکند .در میزگردی که در ادامه میخوانید دکتر محمود حسینی
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق تهران به گفتوگو با اكبر زنگنه رئيس هيات مديره انجمن سنگ ايران و
مهندس احمد شریفی یکی از صادرکنندگان پیشکسوت سنگ پرداخته و مشکالت موجود در مسیر
اس�تخراج و فرآوری س�نگ خام و صادرات آن را بررسی کرده است .حاضران در این میزگرد معتقدند
مصوبه جدیدی که تعرفهای هفتاد درصدی برای صادرات س�نگ خام مش�خص کرده ،نه تنا به بهبود
وضعیت این صنعت کمک نخواهد کرد که برعکس از آنجا که برآمده از نگاهی کارشناسانه و آیندهنگرانه
نیست ،بر مشکالت و بحرانهای فعلی خواهد افزود .در ادامه متن این میزگرد را میخوانید.

نگر
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محمود حسینی :بخش معدن با چه مسائلي روبهروست؟
احمد ش�ریفی :در برنامه پنجم اقتصادی بحثی وجود دارد
که جلوی صادرات مواد خام گرفته و ارزش افزوده ایجاد شود
و این نیز خود باعث اش��تغال شود .برخی از این استداللها
ش��اید درست و علمیهم باش��ند اما ما در عمل با مسائلی
مواجهیم که بسیار متفاوت از آن تئوریهای غیر عملی است.
مثال گفته میش��ود که پنجاه درصد تعرف��ه برای صادرات

کنستانتره و مواد خام سنگ معدن گذاشته شود .حال آنکه
اگر قرار باشد پتانسیلهای معدنی شناسایی شود و انگیزهای
برای بهرهبرداری و تولید وجود داشته شود ،باید درنظر داشته
باش��یم که این تعرفهها به طور کامل مانع و سد کار وتولید
هستند .االن تقریبا در تمام نقاط کشور محدودههای معدنی
اشغال است .بخش عمدهای از این پتانسیلهای معدنی به
یک باره با یک تصمیم دولت میتواند از بین برود .وقتی شما

ببینید که پس از صرف هزینه و زمان زیاد یک پتانس��یل
معدنی را شناس��ایی کرده اید و درست در موقع بهرهبری با
چنین قانون و مازاد تعرفهای در صادرات مواجه میش��وید
بازار خود را از دس��ت میدهی��د و بنابراین انگیزههای الزم
برای بالفعل کردن پتانسیلهای موجود از بین میرود .االن
ذهنیتی در خصوص سنگ تزئینی وجود دارد که مطابق آن
صادرکننده بلوک استخراج شده از معدن را خریداری و به
چین صادر میکند .اما اگر شما با این ذهنیت کار را شروع
کنید و بعد به یکباره با یک قانون جدید و تعیین تعرفههای
پنجاه درصدی و هفتاد درصدی از سوی دولت روبهرو شوید
تمام محاسبات اشتباه از کار درخواهد آمد .از همین روست
که میبینید برخی واحدهای استخراج سنگ معدن بهرغم
سرمایهگذاریهای بسیار باال پیرو چنین مصوباتی متوقف
شدهاند و کار خود را تعطیل کردهاند.
حسینی :این مصوبه جدید است؟
شریفی :بله ،جدید است .تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده
است .برخی گفتهاند که تعرفه برای صادرات بلوک و سنگ
خام ،کمکی به اشتغال ماست .حال آنکه معضالت در بخش

هیچاستراتژی
بلندمدتیدرزمینه
صنعتسنگ
وجود ندارد .قبول
دارم که صنعتگران
ما دید آیندهنگرانه
ندارند اما در هر
صورت وظیفه
دولت هدایت و
نظارت و تدوین
استراتژی است
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فرآوری بیش��تر از آن است که با چنین تعرفه گذاریهایی
حل ش��ود .در بخش فرآوری بی��ش از پانصد میلیون دالر
سرمایهگذاری در کارخانجات مختلف داشتهایم اما در همین
بخش مشکالت بس��یار زیادی برای صادرات وجود دارد که
اگر اهتمام ما به این امر است باید این مشکالت را شناسایی
و مرتفع کنیم نه اینکه تعرفههای سنگین بر صادرات سنگ
خام ببندیم .بعد از اینکه سنگ خام را فرآوری کردیم و به
سنگ کاربردی تبدیل کردیم هم نمیتوانیم باترکیه و چین
رقابت کنیم .چرا؟ عوامل عمدهای وجود دارد که بخشی از
آن به مساله قیمت تمام ش��ده و نرخ ارز برمیگردد .اما در
کل ما به واسطه ضعف در مدیریت تولید و کنترل کیفیت و
رعایت استانداردهای کیفی و عدم حضور در بازارهای جهانی،
نمیتوانیم با کشورهای رقیب رقابت کنیم .بنابراین چنین
مش��کلی را با تعرفه گذاشتن بر صادرات سنگ خام چگونه
میخواهیم حل کنیم؟ در بخش صادرات سنگ تزئینی نیز
س��یر نزولی داریم اگرچه شاید برخی با جوسازی بخواهند
بگویند این مشکل ناشی از صادرات سنگ خام است اما این
واقعیت ماجرا نیست.
حسینی :این تعرفهها برای صادرات سنگ خام است و شما
بنابراین معتقدید که اگر این تعرفهها کاهش یابند ،صادرات
سنگ خام افزایش مییابند.
اکبر زنگنه :توجه داشته باشید که تا به حال چنین تعرفهای
وجود نداشته است و االن صادرات سنگ خام با تعرفه صفر
انجام میشود .این مصوبه تازه در هیات وزیران تصویب شده
و مطابق آن برای سنگ آهن خام پنجاه درصد و سنگهای
تزئینی هفتاد درصد تعرفه صادرات گذاشته شده است .حال

باید دید که در چنین شرایطی نرخ ارز اگر باال یا پایین برود
چه تاثیری بر این روند خواهد گذاشت .گذاشتن این تعرفه
مترادف با کاهش نرخ ارز برای صادرکننده اس��ت چون ما
به ازای دریافتی و درآمدی او پس از کس��ر عوارض کاهش
خواهد یافت .این درحالیس��ت که بسیاری از همکاران ما
معتقدند برای باال بردن صادرات باید نرخ ارز را افزایش داد
و واقعی کرد .بنابراین با چنین مصوبهای در ش��رایط فعلی
مشکل و مساله صادرکنندگان نه تنها حل نشده که حادتر
هم شده است .واقعا باید بیاییم و ببینیم برنامه بلند مدت
ما برای صنعت سنگ چیس��ت .متاسفانه هیچ استراتژی
بلندمدتی در زمینه صنعت س��نگ وجود ن��دارد .من هم
قبول دارم که صنعتگران ما دید آیندهنگرانه ندارند و از این
جهت ضعف دارند اما توجه داشته باشید که در هر صورت
وظیفه دولت هدایت و نظارت و تدوین اس��تراتژی اس��ت.
من نمیگویم که تدوین استراتژی لزوما وظیفه دولت و نه
بخش خصوصی است اما به هرحال روند گذشته به نوعی
صنعتگر ما را نسبت به دولت و حکومت متوقع کرده است.
از طرف دیگر اگر بخش خصوصی یک اس��تراتژی تنظیم
کند و حمایت دولتی پش��ت او نباش��د و دولت در مقابل
آن اس��تراتژی بایستد ،در عمل این استراتژی اجرا نخواهد
ش��د .بنابراین دولت و صنعتگران باید با هم یک استراتژی
آیندهنگران��ه را طراحی کنند .م��ا در حال حاضر در حدود
ش��ش هزار واحد فرآوری و صنعتی و هزار واحد معدنی در
این بخش داریم .هفتاد و پنج میلیون متر مربع تولید ساالنه
سنگ کارش��ده داریم و بنا بر آمار وزارت صنایع و معادن،
تولید س��نگ خام س��االنه ما نیز  12/6میلیون تن است.
ظرفیت بخش فرآوری ما نیز در حال حاضر صدوپنجاه هزار
متر مربع در سال است .بنابراین بخش فراوری ما با پنجاه
درصد ظرفیت کار میکند .به دلیل مش��کالتی که وجود
دارد بخش معدنی ما به همراه بخش فرآوری در سالهای
گذشته رشد نکرده است .پنج سال قبل تولید سنگ خام
ما ده میلیون تن ب��وده اما امروز مطابق آمارهایی که قابل
اتکا هم نیستند این رقم به دوازده و نیم میلیون تن رسیده
اس��ت .اگرچه در بخش فرآوری ظرفی��ت در این مدت دو
برابر ش��ده ،اما ظرفیت بخش معدن صرفا بیس��ت و پنج
درصد افزایش پیداکرده است .بنابراین درحال حاضر اگر این
واحدها بخواهند با ظرفیت کامل کار کنند بخش معدن به
آن اندازه توس��عه پیدا نکرده است .درنظر داشته باشید که
امروز آمارهای وزارتخانه مبتنی بر میزان س��نگی است که
از معدن خارج میشود و این را به عنوان یک تولید معدنی
در آمارها میآورند .به دلیل تقاضای بیشتری که در بخش
فرآوری وجود دارد هر نوع س��نگ معدنی بیکیفیتی هم
خریدار دارد .چ��ون خریدار دارد جزو آمار میآید .بنابراین
اگرچه ما دوازده و نیم میلیون تن تولید س��نگ خام داریم
اما کارخانههای ما از عدم دسترس��ی کافی به س��نگ خام
گلهمند هستند .دوازده و نیم میلیون تن سنگ خام معادل
صد و بیس��ت میلیون مترمربع سنگ کار شده است حال
آنکه در آمارها هفتاد و پنج میلیون متر مربع س��نگ کار
ش��ده داریم .این نشان میدهد که همه سنگ خامیکه از
معدن میآید ویژگیهای استاندارد الزم و کافی را ندارد .در
باالترین برآورد پنجاه درصد سنگ استخراج شده باکیفیت
است .بقیه سنگهای خام استخراج شده فقط باعث کاهش
راندمان میش��وند .درخصوص صادرات سنگ خام هم که
صحبت ش��د باید اشاره کنم که صادرات سنگ خام ما در
سال  1388حدود ششصدهزار تن بوده است .اگر این را با
آمار دوازده میلیون تنی مقایسه کنیم مشخص میشود که

پنج درصد از تولید سنگ خام ما صادر شده است .اگر با آمار
سنگ خام با کیفیت مقایسه کنیم که این صادراتیها عمدتا
از همان بخش هس��تند ،حدود ده درصد تولید سنگ خام
مطلوب ما صادر شده اس��ت .اگر به آمار صادرات و واردات
رقبای ما مثل چین وترکیه و ایتالیا و اسپانیا و پرتغال که
در زمینه استخراج و تولید و فرآوری و صادرات سنگ جزو
ده کشور برتر هستند نگاه کنیم میبینیم که اینها میزان
صادرات سنگ خامشان حداکثر  25درصد تولیدشان است.
اما مثال ایتالیا دو میلیون تن س��نگ خام صادر میکنند و
دو و نیم میلیون تن س��نگ خام هم وارد میکند .باید به
این نکته توجه داش��ت .ممکن است پتانسیلهای سنگ
خامیدر کش��ورهای همسایه ما وجود داشته باشد که اگر
ما از آنها استفاده کنیم هم در داخل مشتری داشته باشند و
هم در صادرات و در خارج .افغانستان در همسایگی ماست
و ارتباطات سیاسی گستردهای با ایران دارد .افغانستان در
جهان به لحاظ ذخیره و تنوع سنگهای خام بینظیر است
و هنوز این صنعتش بکر است .اما بخش خصوصی ما باید با
حمایت دولت وارد آنجا بشود .منظور حمایت مالی نیست.
ترکیه از بازرگانان خود حمایت میکند و بنابراین توانسته
است در بازارهای سنتی سنگ در ایران هم نفوذ پیدا کند.
ب��ازار عراق را مثال میزنم .بیش��ترین حمای��ت از عراق را
میکنیم اما هفتاد درصد بازار س��نگ عراق راترکیه گرفته
اس��ت .عمده صادرات س��نگ ما به عراق برای بخشهای
مذهبیاستفاده میشود و جالب است بدانید که هزینه این
س��نگها را دولت و ملت ایران میپردازد .شاید ما رشد در
بازار سنگ عراق هم داشتهایم اما به واقع این رشد برای ما
تنها هزینه بیشتر بوده نه یک انتفاع اقتصادی.
حسینی :آقای ش��ریفی به تعرفهها اشاره کردند اما آیا این
تعرفهها در کش��ورهای دیگر مثلترکیه و چین هم وجود
ندارد؟
شریفی :هیچ جای دنیا روی صادرات تعرفه نمیگذارند.
زنگنه :ممکن است در کشوری مالیات بر ارزش افزوده وجود
داشته باشد اما این هم روی سنگ خام وجود دارد و هم روی
سنگ کار شده .در کشوری مثلترکیه ،این مالیات بر ارزش
افزوده را شاید از روی صادرات سنگ کار شده بردارند و پس
بدهند .تشویق صادراتی شان را به این گونه اعمال میکنند.
حسینی :آیا در گذشته چنین تعرفههایی در بخش معدن و
صادرات سنگ خام ما وجود نداشته است؟
زنگنه :اصال.
حسینی :این پیشنهاد از کجا رفت و قالب مصوبه گرفت؟
زنگنه :نمیدانم .اصال ما از همین مساله گله مندیم .ما حدود
شش سال است که در انجمن سنگ ارتباط بسیار نزدیکی
با وزارت صنایع و بخش معاونت معدنی داریم .ما جلس��ات
منظمیبا مقامات وزارتخانه داش��تیم .برخی جلسات ما با
مقامات وزارتخانه در ذیل عنوان «س��تاد بررسی مشکالت
صنایع سنگ» برگزار شده است .از این عنوان برمیآید که
سیاستگذاریهای کالن ابتدا باید در اینجا مورد بحث قرار
بگیرند .نمایندگان انجمن سنگ ایران ،خانه معدن ایران ،و
کانون سراسری سنگ بریهای کل ایران در این جلسات با
حضور نمایندگان بخش دولتی ش��رکت داشته اند .در این
جلسات لیستی از مشکالت خود را برای بررسی ارائه کردیم.
اما ش��اید مقامات دولتی در این جلسات چندان نقشی در
تصمیم گیریهای کالن نداشته باشند.
حس�ینی :حال آیا در بخش فرآوری دولت حمایت خاصی
به عمل میآورد؟
زنگن�ه :یک��ی از اعتراض��ات م��ا همین اس��ت که چنین
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تصمیمگیریهایی باید در این جلسات گرفته شود .در ابتدای
وزارت آقای محرابیان بحث بیست درصد عوارض بر صادرات
سنگ خام مطرح شد .ما هم گفتیم که هیچ مخالفتی نداریم
اما ش��رط مان این است که درآمد ناش��ی از این عوارض یا
در بخش صادرات سنگ کارشده به عنوان تشویق صادراتی
هزینه شود و یا در بخش توسعه معادن .به ما گفتند که از
نظ��ر قانونی این درآمد به یک ج��ا میرود و آن بودجهها از
جای دیگری میآید و بنابراین پیشنهاد ما را عملی ندانستند.
بنابراین مجموعه تشکلهای خصوصی مخالفت کردند با آن
تصمیم .امروز هم ما با این عوارض بر صادرات مشکلی نداریم
اگ��ر این درآمد هزینه تقویت معادن و صادرات س��نگ کار
شده بشود.
حسینی :البته ممکن اس��ت آنها استدالل کنند که با این
مکانیزم قیمت محصول تمام شده در داخل پایینتر خواهد
آمد و این به نفع گسترش بازار تولیدگران داخلی است.
زنگنه :وقتی معدنی چهل درصد تولیداتش را صادر کند و
مثال چهار میلیون دالر به دست میآورد و فرض کنید صد
درصد سنگش را هم با قیمتی نصف به بازار بدهد ،حال
اگر جلوی صادرات او را بگیرید و درآمد او را محدود کنید،
مجبور خواهد شد قیمت فروش داخلی اش را باال ببرد تا
درآمدش را جبران کند .ببینید ،مسلم است که هرچه قدر
سنگ به صورت فرآوری شده بیشتر صادر شود به لحاظ
رشد و اشتغال زایی در نهایت بهتر است .اما باید دید با چه
راهی میتوان به این هدف رسید .برخی معادن سنگشان
را به صورت خام صادر میکنند و س��نگ تولیدی ش��ان
فقط به درد بازار خارج میخورد و در ایران یا بازاری ندارد
یا استخراج و فروشش به لحاظ قیمت داخلی ،اقتصادی
نیس��ت .نصف صادرات سنگ خام ما از این بخش است.
حال اگر با وضع تعرفه این معادن را تحت فشار قرار دهیم
رسما تعطیل خواهند شد چون بازار داخلی هم ندارند .در
چند س��اله گذشته انجمن سنگ در جهت واقعی کردن
ارزش صادرات با صنایع و گمرک مکاتبات و مباحثاتی را
انجام داد تا قیمت پیماننامه گمرکی را افزایش دهیم و
نرخها واقعی شود و توجیه اقتصادی پیدا شود .میدانید
که تشویق نامهها براساس نرخ پیماننامهها است و وقتی
جایگاه صادراتمان باال برود خریداران در جهان حس��اب
ویژهتری روی ما باز میکنند .اما در این میان در باال بردن
نرخ پیماننامهها یک اتفاق هم افتاد .ما یک مرمریت داریم
که هر تن هش��تصد دالر صادر میش��ود و یک مرمریت
هم داری��م که هر تن هفتاد دالر صادر میش��ود .هر دو
هم کرم رنگ هس��تند و اگر کسی کارشناس نباشد در
گمرک نمیتواند تفاوت شان را تشخیص دهد .بنابراین
چون کارش��ناس نداش��تند گفتند که بیایی��د یک نرخ
میانگین برای آنها بدهید .ما هم رقم دویست دالر هر تن
را دادیم .تش��ویق صادراتی را هم بنا بر پیشنهاد ما فقط
برای سنگ کار شده قرار دادند .حاال امروز که میخواهیم
هفتاد درصد یعنی صد و چهل دالر به این سنگ عوارض
ببندیم ،شاید برای سنگ هشتصد دالری مشکلی ایجاد
نشود اما توجیهی برای صادرات سنگ هفتاد دالری باقی
نخواه��د ماند .پس صادرات برخی معادن متوقف خواهد
شد چون در بازار داخل هم شاید مشتری نداشته باشد .از
اینرو میگویم که باید این تصمیمات در همان جلسات
کارشناسی گرفته شود.
شریفی :متاسفانه به اقتصاد بخش معدن به صورت جداگانه
توجه نمیشود .این تعرفهها فقط میخواهد مشکالت بخش
فرآوری را حل کنند ولی وقتی پنجاه درصد معادن تعطیل

ش��وند باز هم در نهایت بخش فرآوری ضربه خواهد خورد.
زمانی که من در دوره آقای محلوجی در وزارت صنایع بودم
چیزی حدود پانصد میلیون دالر واردات دستگاههای سنگین
معدن��ی کردیم و به بخش معدن تزریق کردیم  .بعد از 20
س��ال ،امروز هشتاد درصد معادن ما با همان دستگاهها کار
میکنند .این نش��انه بیتوجهی به این بخش است .معادن
ما که دچار کمبود تجهیزات وماش��ین آالت هس��تند و از
حمایت دولت برخوردار ش��دهاند به سختی میتوانند روی
پای خودشان بایستند .اصال مساله صادرات را فراموش کنید
و به بخش معدن با اشتغالزایی بسیاری که دارد به صورت
مستقل نگاه کنید .اگر یک معدن کمتر از دو هزار تن در ماه
تولید داشته باشد اقتصادی نیست .این درحالیست که بیش
از پنجاه درصد معادن ما زیر دوهزار تن تولید ماهیانه دارند
و بنابراین غیراقتصادی دارند کار میکنند .گمان میکنند
سرپا هستند اما ضررده هستند .حاال اگر با چنین تعرفههایی
صادرات آنها هم متوقف شود و نقدینگی شان کاهش یابد
بیش��ک چنین معادنی به تعطیلی خواهند کشید .با این
تضییقات بخش معدن نابود خواهد شد.
حسینی :البته این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
زنگن�ه :هر مصوبه از زمان تصویب دو ماه زمان دارد تا اجرا
ش��ود و اکنون پنجاه روز از تصویب این مصوبه گذشته و تا
انتشار مجله شما ،این مصوبه اجرا شده است.
حس�ینی :چ��را بهرغ��م همه ای��ن بحثها و اینکه س��ود
صادرات آنقدر بوده که معادن توانستهاند روی پا بایستند،
سرمایهگذاری درستی در صادرات نداشتهایم؟
زنگنه :یک سری مشکالت س��اختاری در صنایع ما وجود
دارد که باعث میشود توان رقابت خارجی از ما گرفته شود.
حس�ینی:البته برخالف بسیاری صنایع دیگر ما در صنعت
س��نگ و معدن با مش��کلی مثل مواد اولیه و واردات آن و
هزینههای باالی حمل و نقل روبهرو نیس��تیم و مشکالت
بسیار کمتری به نسبت دیگر صنایع داریم.
زنگنه :با وجود این مزیتها خیلی به سمت صادرات نرفتهایم
چ��ون یک بازار قوی داخلی داش��تهایم و خیلی دورانهای
کوتاهی رکود داخلی داشته ایم .البته ما این مشکل را داریم

که آیا واقعا با توجه به حجم بازار و معدن ،این مقدار کارخانه
سنگبری نیاز داشتهایم؟ در این زمینه به نظر من سیاست
دول��ت ب��رای دادن موافقت اصولی قابل نقد اس��ت .دولت
میگوید هرکسی مجوز و موافقت اصولی بخواهد میدهیم
و شما باید رقابت کنید و در این رقابت اشباع صورت بگیرد
و برخی هم از گردونه خارج بش��وند .اما آیا فکر کردهایم که
هر واحدی که تولید میشود چقدر سرمایه اولیه میگذارد و
چقدر از تسهیالت بانکی استفاده کرده است؟ امروز ما شش
هزار واحد سنگبری داریم اما به نظر من با دوهزار واحد هم
جوابگوی بازارمان بودهایم .البته امروز این کارخانهها هستند
و نباید آنها تعطیل ش��وند .باید این ماجرا را مدیریت کرد.
در پاسخ به شما باید بگویم که البته صادرات سنگ خام ما
مطابق نمودار روند صعودی داشته بر خالف سنگ کار شده
که روندش نزولی بوده است.
ش�ریفی :بخش معدن را اگر مس��تقل ببینیم ،بیش از 80
درصد معادن موجود احتیاج به ماش��ین آالت دارند و عمر
ماشین آالتشان باالتر از بیست و پنج درصد است .در چنین
شرایطی به جای آن تعرفه گذاشتن که باعث تعطیلی معادن
میشود ،دولت باید با تسهیالت ،ماشین آالت به این معادن
تزری��ق کند .و با چنین کمکی واقع��ا یک انقالب در تولید
سنگ خام اتفاق خواهد افتاد و شرایط معادن بسیار خوب
خواهد شد .متاس��فانه توجهی به اقتصاد معادن نمیشود.
افراد در واحدهای معدن برخالف واحدهای صنعتی عموما
س��نتیاند و تحصی�لات علمیو دانش��گاهی ندارند و فاقد
آیندهنگریاند ،بنابراین باید این بخشها را حمایت علمیو
آیندهنگرانه کرد و از این موقعیت سنتی خارج کرد .شما نباید
با همان نگاهی که به صنعت کاشی دارید به صنعت معدن و
سنگ نگاه کنید .اگر دولت و اتاق بازرگانی به خانه معدن و
انجمن سنگ به عنوان دو واحد کارشناسی درکنار خودش
ق��رار دهد ما میتوانیم امیدوار باش��یم که اس��تراتژیهای
آیندهنگرانه مناسبیتدوین شود .در چنین صورتی میتوان
به آینده صنعت سنگ امیدوار بود.
زنگنه :آقای شریفی گفتند عموم صاحبان واحدهای معدنی
ما افراد سنتی هستند .قوانین وزارتخانه تعریف میکند چه

همه سنگ خود را به سینه میزنند
عوارض صادرات سنگ؛ اعتراض معدنکاران و استقبال سنگبران
وقتی ع��وارض صادرات س��نگ  30درص��د افزایش
ميیابد ،هرکسی سنگ خود را به سینه ميزند .معدنکاران
ميگویند« :با اجرای این مصوبه ،س��نگ روی سنگ ،بند
نميش��ود » .و س��نگبران هم ميگویند« :ب��ا اجرای این
مصوبه ،سنگ از جلوی پای ما برداشته ميشود ».ارائه طرح
دولت مبنی بر افزایش  30درصدی عوارض صادرات سنگ
به مجلس ،واکنشهای متفاوت��ی را در میان فعاالن این
صنعت به دنبال داشته؛ به طوری که کمیسیون صنایع و
معادن مجلس در جلسه با فعاالن بخش دولتی و خصوصی
نظرات کارشناسی نمایندگان دو گروه را مورد بررسی قرار
داد« .محمد رضا سجادیان» ،رییس کمیته معدن مجلس
شورای اسالميدر این رابطه ميگوید« :هم اکنون بخش
خصوصي از تصميم دول��ت در مورد وضع تعرفه صادرات
براي س��نگهاي معدني دچار نگراني شده و وزير نيز به

نوبه خ��ود براي اتخاذ اين تصميم داراي توجيهاتي اس��ت.
برخي از سنگهاي خام در کش��ور ما داراي بازار نیستند و
تنها راه فروش آنها صادرات است ،بنابراین تا زماني که نظرات
کارشناس��ي دو گروه بررسي نش��ود ،نميتوان موضعگيري
مشخصي در اينباره کرد».
به دنبال افزایش  30درصدی عوارض صادرات س��نگ،
معدن��کاران داخلی یکی از معترضان به این موضوع بودند و
اع�لام کردند که این کار باعث تعطیل��ی  50درصد معادن
س��نگ ميشود« .وحيد لك» ،عضو اتحاديه توليدكنندگان
و صادركنندگان محصوالت معدني ايران در جلس��های که
به منظور بررس��ي اثرات وضع این عوارض برگزار شد ،اظهار
کرد« :افزايش عوارض سنگ به ضرر معدنكاران است و باعث
كاهش توليد اين كارخانهها خواهد شد .اين افزايش عالوه بر
ضربه زدن به صنعت سنگ باعث حذف توليدكنندگان ايراني

نگر
آینده

از بازارهاي جهاني ميشود» .
در مقابل« ،سروش» ،عضو كانون سنگبران ايران نيز در
اين جلس��ه با بيان اينكه هم اكنون تنه��ا  30تا  40درصد
ظرفيت كارخانههاي س��نگبري كش��ور فعال است ،گفت:
«بس��ياري از كارخانههاي فرآوري سنگ سودده نيستند و
اعمال تعرفه اخير عاملي براي دسترس��ي بهتر به مواد خام
توس��ط اين واحدها خواهد بود .با توجه به صادرات س��االنه
 600هزار تن سنگ از ايران بخشي از اين سنگها را ميتوان
در كشور استفاده كرد .كارخانههاي سنگبري سرمايهگذاري
زيادي را براي افزايش كيفيت ماشينآالت خود انجام دادهاند
كه اگر مواد خام مورد نياز آنها فراهم نشود ،به اين شركتها
ضرر وارد خواهد شد .صادرات سنگ عاملي براي اشتغالزايي
در كشورهاي ديگر و تقويت شركتهاي رقيب توليدكنندگان
ايراني است و ما حاضريم با تعامل و تعيين شرايط و ضوابط
توسط معدنكاران ،سنگ خام داخلي را فرآوري كنيم تا پس
از آن صادر شود».
«گلي جاني» ،كارش��ناس ارشد سنگ وزارت صنايع نيز
با بيان اينكه مصوبه افزاي��ش  30درصدي عوارض صادرات
س��نگ در زمان معاون سابق معدني وزير صنايع صادر شده
است ،گفت« :به عقيده من ،اين تصميم بايد از سطح پايين به

باال منتقل ميشد ،ولي بخش عظيمياز آن ،در سطوح باال
تصميم گرفته شده است .اميدواريم با اصالح اين مصوبه،
منافع سنگبريها و توليدكنندگان سنگ تزئيني تامين
ش��ود»« .کامران وكيل» ،دبي��ر اتحاديه توليدكنندگان
محصوالت معدني نيز در اين نشس��ت با اشاره به مصوبه
منتش��ر ش��ده در خصوص افزايش  30درصدي عوارض
صادرات سنگ خام گفت« :در اين مصوبه عنوان شده كه
عوارض س��نگ خام به صورت «اسلب» افزايش يافته،در
حالي كه «اسلب» به معني سنگ آماده شده براي استفاده
در ساختمانسازي است و معني سنگ خام را نميدهد.
برخي از س��نگهاي گران قيمت تزئيني را نميتوان در
داخل فروخت ،بلكه بايد از طريق ص��ادرات به بازارهاي
جهاني عرضه شوند ،به همين دليل اگر معدنكاران نتوانند
بخش��ي از توليدات خود را صادر كنند ،با تعطيلي واحد
خود روبهرو ميش��وند .همچنین در حال حاضر مديران
برخي معادن كشور افرادي را مشغول به كار كردهاند كه
اگر بيكار شوند ،ممكن است پیامد مطلوبینداشته باشد .در
چنين شرايطي افزايش عوارض صادرات سنگ به معني
كاهش توان توليد معادن داخلي و در نتيجه بيكاري برخي
از كارگران اين معادن است».

زنگنه :از واردات
سنگ خام نباید
هراسی داشته
باشیم و اصال
الزم نیست در
این زمینه تعرفه
گذاشته شود
چون در صورت
واردات سنگ خام،
میتوانیمصنایع
فراوریمان را
تقویت کنیم و
گسترشدهیم

شماره چهارم  /آذر و دی 89

کس��انی میتوانند بروند و معادن را در دست بگیرند .ما در
قوانینمان داریم که کس��ی میتواند گواهی کش��ف بگیرد
که واجد صالحیت فنی و اقتصادی باشد .اما متاسفانه این
معیارها در عمل رعایت نشده است .بنابراین کارگران معدن
که تجربه کشف دارند و چوپانها و شکارچیان که در حین
کار خود ممکن اس��ت با معدنی روبهرو ش��وند ،بسیاری از
آنهاییاند که رفتهاند و محدودهای را به نام خود ثبت کردهاند
و مجوز کش��ف گرفتهاند .دولت میتواند برای احترام به آن
کاشفان ،حق کش��ف آنها را پرداخت کند و بعد آن معدن
را به مزایده بگ��ذارد تا کار را نهایتا یک متخصص بگیرد و
اداره کند .اما طبق قوانین ما کاشف معدن میتواند برای یک
دوره حق بهرهبرداری داشته باشد .این دوره پنج سال است
اما عمال ادامه مییابد .این یک ایراد جدی است که باید به
آن توجه کرد.
حس�ینی :اگر چنين مصوبه اي اجرا ش��ود چگونه میتوان
تبع��ات منفی را کاه��ش داد؟ در این خص��وص هم دولت
میتواند راهکارهای جبرانی را در دستور کارش قرار دهد و
هم بخش خصوصی میتواند برنامههای جبرانی برای خودش
طراحی کند.
زنگن�ه :یک��ی از راهکارهایی که دول��ت میتواند در برنامه
اش قرار دهد همانطور که گفتم افزایش تش��ویق صادراتی
سنگهای کار شده اس��ت .سنگتراورتن زمانی ارزانترین
سنگ بوده اما امروز مد شده و به دلیل بازار داخلی اش قیمت
سنگ خامش آنقدر باال رفته که اصال صادراتش بیمعنی
است و بازار خارجی ندارد .این معادن با این مصوبه مشکلی
پیدا نمیکنند .باید به معادنی فکر کرد که عمده بازارشان
خارجی است .باید تسهیالتی برای این نوع از سنگها قائل
شد .در سال  88صد و پنج میلیون دالر صادرات سنگ خام
داشتهایم با این تعرفه حدود هفتاد میلیون دالر درآمد ایجاد
میشود .دولت باید این درآمد را به تجهیز معادن و تشویق
صادراتی سنگ کار شده اختصاص دهد.
حس�ینی :آیا دولت اگر تس��هیالت ندهد ام��کان ندارد که
س��رمایهگذاران بزرگی وارد شوند و این واحدهای کوچکی
که با یارانه و رانت تا به حال سرپا ماندهاند را تجمیع کنند

و شاهد ظهور شرکتهای بزرگ معادن در ایران شویم که
ماشین آالت هم وارد کنند و این صنعت را رونق ببخشند؟
زنگنه:من خوش��بین نیس��تم که این اتفاق بیافتد چون
بازار معادن و س��نگ کامال مرتبط با بازار داخل است .اگر
آمارهای صادرات س��نگ را بررسی کنید میبینید وقتی
رکود ساخت و ساز داشتهایم صادرات سنگ مان باال رفته
است .اما چرا این اتفاق در چند ساله اخیر بهرغم رکود بازار
داخلی رخ نداده است؟ بازارهای صادراتی ما را میتوان به
پنج بخش تقسیم کرد :آسیای میانه ،حاشیه خلیجفارس،
آسیا و اقیانوسیه ،اروپا ،چین و عراق و افغانستان .در آسیای
میان��ه که در همس��ایگی ما هم قرار دارد با س��ی درصد
کاهش صادرات در سال گذشته روبهرو بوده ایم .در آسیا
مالزی از خریداران س��نگ ما بوده اما ما کاهش صادرات
داش��تهایم .فقط در عراق و افغانستان با افزایش صادرات
س��نگ فراوری ش��ده روبهرو بودهایم .در نتیجه در سال
 88نسبت به سال  87تقریبا سی درصد کاهش صادرات
داش��تهایم .جالب است که در صادرات سنگ خام هم در
همه بازارهای مقصد کاهش تقاضا داشتهایم به جر چین
که دریافتکننده  95درصد صادرات س��نگ خام ماست.
ایتالیا و مالزی نمیتواند س��نگ م��ا را بخرد و این خیلی
بد است که ما وابسته به یک کشور باشیم .اگر فردا به هر
دلیلی چین از ما س��نگ خام نخرد زمین خواهیم خورد.
باید به این مسائل توجه کرد .حال چرا بهرغم رکود داخلی،
صادرات هم کاهش پیدا کرده اس��ت؟ این برمیگردد به
س��والی که ش��ما در ابتدا درباره نرخ ارز پرس��یدید .تورم
دورقم��یدر داخل و افزایش هزینهه��ای داخلی و ثبات
نرخ ارز جلوی صادرات را میگیرد .قیمت تمام ش��ده ما
به نس��بت رقبای مان باالس��ت .هزینه انرژی و دستمزد
درترکیه باالتر از ایران اس��ت اما قیمت تمام شده آنها در
نهایت اقتصادیتر از ماست و صادرات باالتری از ما دارند.
راه برای مشارکتهای خارجی درترکیه باز است .حال آنکه
زمینه ورود شرکتهای خارجی در صنعت معدن ما بسیار
محدود است .این زمینهها به لحاظ فرهنگی آماده نیست.
وقتی بحث مشارکت خارجی در یک معدن طال در ایران

شد ،حرفهایی زده شد که بسیار عوامانه بود؛ گفته شد که
چرا بگذاریم معادن ما را اجنبیها تاراج کنند .در این زمینه
احتیاج به یک اصالح فرهنگی هم هستیم.
حسینی :حاال اگر واردات سنگ خام به ایران آزاد شود چه
اتفاقیمیافتد؟
زنگنه :آزاد است و تعرفه 16درصدی دارد .اما اگر این تعرفه
صفر هم باشد اتفاقی نمیافتد.
حسینی :توان رقابت داریم؟
زنگن�ه :اگر هزینه حمل و نقل تا محل فرآوری در داخل را
به هزینه س��نگ خام وارداتی اضافه کنیم آنقدر این رقم در
نسبت با هزینه استفاده از معادن داخلی گرانتر میشود که
به صرفه نباشد.
حس�ینی :پس تولیدکنندهها مطمئن هس��تند که رقیب
خارجی ندارند.
زنگنه:در خصوص س��نگ خام همینطور است .درخصوص
سنگ کار شده هم از سال  82واردات آزاد داشتیم اما این
واردات از میزان س��ه میلیون دالر در آن سال به حدود 15
میلیون دالر در سال  86رسیدیم .یعنی هر سال تقریبا رشد
دو برابر داش��تیم .سال  87شد  25میلیون دالر و سال 88
هم این رقم به  40میلیون دالر رسید .تعرفه ابتدا  25درصد
بود و امروز به  45درصد رسیده است و  3درصد هم مالیات
هست .با این حال با رشد واردات سنگ فرآوری شده روبهرو
هستیم .هشتاد درصد این سنگهای وارداتی چینی و اخیرا
ویتنامیهستند .همانطور که در بخشهای دیگر صنعت مان
هم مغلوب صنعت چینی ش��دهایم .این یک مساله عام در
صنعت ماست .رشد کیفی در صنعت ما پایین است و در یک
فضای رقابتی چنین اتفاقی گریزناپذیر است.
شریفی :من در پایان این بحث باز هم میخواهم تاکید کنم
که تعرفه هفتاد درصدی هیچ مشکلی را از صنعت سنگ و
معدن ما حل نخواهد کرد و حتی مساله آفرین هم خواهد
بود .عدم کیفیت سنگهای فراوری شده ما هم باعث عدم
امکان رقابت دربازارهای صادراتی ش��ده اس��ت که در کنار
رکود بازار داخلی شرایطی بحرانی را پیش روی این صنعت
قرار داده اس��ت .با همه این توضیحات میخواهم بگویم که
باید مشکالت را به صورت اصولی حل کرد نه با مصوبههای
دستوری و غیرکارشناسی شده.
حسینی :از همه اینها که بگذریم خود بخش خصوصی در
این مسیر و برای توفیق در آینده چه کمکی میتواند بکند؟
زنگن�ه :من باید نکتهای را هم اضافه کنم و آن این اس��ت
که از واردات س��نگ خام نباید هراس��ی داش��ته باشیم و
اصال الزم نیس��ت در این زمینه تعرفه گذاش��ته شود چون
در صورت واردات سنگ خام ،میتوانیم صنایع فراوری مان
را تقویت کنیم و گسترش دهیم .چین برای ورود مواد خام
به کش��ورش راهها را تسهیل میکند .اگر بتوان سنگ خام
وارد کرد و با هزینه حمل و نقل این انتقال به صرفه باش��د
نباید هراسی داشت .اگرچه من معتقدم که این پروسه اصوال
اقتصادی نخواهد بود .اما اگر اقتصادی نباشد عمال خودش
اتفاق نخواهد افتاد و بنابراین نباید قوانین محدودیت زا برای
واردات سنگ خام وضع کرد.
ش�ریفی :این را هم درنظر داشته باشید که برخی معادن
اصال مصرف داخلی ندارند و تنها از مسیر صادرات میتواند
س��نگ خام آنها را فروخت .بیاییم و این مساله را هم حل
کنیم و ببینیم چرا نمیتوانیم این سنگ را در داخل فرآوری
کنیم؟ مشکل ما باال بودن هزینههای واحدهای صنعتی در
داخل است .بنابراین هزینه تولید را نیز باید بتوانیم پایین
بیاوریم.
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کشاورزی

میزگردهای ماه

نظام حمایتی منافع چه کسانی را تامین میکند؟
بحث و بررسی درباره نظام حمایتی و تعرفهاي بخش کشاورزی در میزگردی با حضور
فاطمه پاسبان ،امید گیالنپور و صمد رحیميسوره
چگونگی نظام تعرفهاي و حمایتی در بخش کشاورزی و نوسان همیشگی نظام تعرفهاي در این بخش
مهم اقتصادی ،بهانهاي است برای برگزاری یک میزگرد با حضور فاطمه پاسبان ،کارشناس مرکز تحقیقات
روستایی و امید گیالنپور ،مدیر گروه تجارت و بازاریابيموسسه پژوهشها و برنامهریزی اقتصاد کشاورزی
و صمد رحیميسوره ،معاون موسسه پژوهشهاي برنامهريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي و سید
محمود حسینی رییس مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران .حاضرین در این میزگرد از نقطه
نظر مطالعات و پژوهشهای خود درباره مشکالت و مسائل بخش کشاورزی و نیز تاثیر احتمالی هدفمند
شدن یارانهها بر این بخش سخن گفتند و راهکارهایی برای آینده این بخش مهم اقتصادی کشور ارائه
دادند .متن کامل این میزگرد را در ادامه ميخوانید.
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س�ید محمود حس�ینی :از س��رکار خانم پاس��بان
ميخواهم که برای شروع بحث درباره نکات برجسته
منف��ی و مثبت نظام تعرفهاي در ایران و حتی جهان
توضیحبدهند.
فاطمه پاسبان :برای شروع بحث ابتدا باید منظور خود
از نظام تعرفهاي را مش��خص کنیم و روند گذشته و
حال آن را شرح دهیم و آیندهاش را پیشبینی کنیم.
بررسی مبحث تعرفه در چارچوبيصورت ميگیرد که
نظام نامیده ميشود .نظام تعرفهاي از ابعاد مختلفی
قابل بررسی است .یکی از ابعاد نظام تعرفهاي بررسی
ضوابط و معیارهایی اس��ت که قرار است به کار برده
شود تا نرخ تعرفه مشخص شود .مساله دیگر چگونگی
تعیی��ن نظام تعرفهاي اس��ت و اینکه چ��ه نهادها و

سازمانهایی نرخ تعرفه را به دولت و مجلس پیشنهاد
ميکنند .مساله بعدی مورد مطالعه در مبحث نظام
تعرفهاي این است که قوانین تعیین شده برای صادرات
و واردات آیا باید در طول سال ثابت بماند یا ميتواند
تغییر کند .نکته دیگر توجه به نظام تعرفهاي از زاویه
دید بازار جهانی است که آیا باید مورد توجه قرار گیرد
یا خیر؟ دیگر اینکه خصوصیات بخش کشاورزی چه
امکانی را برای تعیین نرخ تعرفه دراختیار ما ميگذارد.
بعضا گفته ميش��ود که نرخ تعرفه باید در راس��تای
حمایت از بخش کش��اورزی تعیین ش��ود و مس��اله
اینجاست که این حمایتها باید به چه شکل باشد؟
در این حمایت چه فاکتورهایی باید مورد توجه قرار
گیرد و آیا باید الگوها یکسان یا متفاوت باشد؟ به نظر

من بعد از لحاظ کردن این ابعاد و شرایط ميتوان نظام
تعرفهاي مناسب را طراحی و در نظام موجود تغییراتی
ایجاد کرد .بنابر مطالعاتی که بنده تاکنون داشته ام،
در نظام تعیین تعرفه ،هی��چ معیار و ضابطه خاصی
حکمفرما نبوده اس��ت .در چهار برنامه توسعهاي که
بررسی کردهایم شاید تنها معیار شکاف میان عرضه و
تقاضای موجود در بازار ما را به کم و زیاد کردن تعرفه
واردات راغب ميکرده است .درحقیقت به علت عدم
توانایی برای آینده نگری و پیش��ی بینی روند آینده،
بیشتر تنظیم بازار صورت گرفته است درحالیکه در
کشورهای دیگر نرخ تعرفهها بیشتر فصلی و براساس
عرضه محصول به بازار محاسبه ميشود .از طرف دیگر
نرخ تعرفه درچنین وضعیتی مساله اصلی سیاستهای
دولت نبوده و مس��ائلی همچون ممنوعیت ورود و یا
اج��ازه ورود و خ��روج بیش��تر بر ص��ادرات و واردات
بخش کش��اورزی حاکم بوده است .مثال گاهی اجازه
صادرات گندم داده نشده و ورود آن نیز با اجازه چند
ارگان انجام شده است .بدین ترتیب در ایران همواره
سیاس��تهای غیر تعرفهاي بر سیاستهای تعرفهاي
ارجح بوده است .در چشم انداز آتی اما پیشبینی شده
است که سیاستهای غیر تعرفهاي به سیاستهای
تعرفهاي تبدیل ش��ود .مساله دیگر تغییر دائمينرخ
تعرفهها است و این بيثباتی واردکننده و صادرکننده

فاطمهپاسبان:
گاهی خودمان هم
متوجهنميشویم
که چرا نرخ
تعرفههاافزایش
و یا کاهش داشته
است و این گمانه
در ذهن ميآید
که قدرت سیاسی
و رانتهای
اقتصادی در کم و
زیاد کردن تعرفهها
دخیل بوده است
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و حتی تولیدکننده محصول را فاقد توان برنامهریزی
ميکند.گاه��ی حتی خودم��ان هم متوجه و ملتفت
نميش��ویم که چرا نرخ تعرفهها افزایش و یا کاهش
داشته اس��ت و این گمانه در ذهن ميآید که قدرت
سیاس��ی و رانتهای اقتصادی در ک��م و زیاد کردن
تعرفهها دخیل بوده اس��ت .در بررسی نظام تعرفهاي
مشخص ميشود که بخش خصوصی به عنوان اصلی
ترین بخش فعال در عرصه کشاورزی کمترین نقش را
در پیشنهاد نرخ تعرفه داشته اند و همین عدم حضور
عرصه را برای اعمال س��لیقه افراد و نهادهای ذینفع
باز ميکند.
حس�ینی :بحث خانم پاس��بان این اس��ت که برای
حمایت از محصوالت استراتژیک در تعیین نرخ تعرفه
یا از ممنوعیت واردات و صادرات حمایت کردهایم و یا
از ابزارهای سیاسی .نظر شما در این زمینه چیست؟
آیا سیاس��تهای حمایتی دیگر با آن هماهنگ بوده
است؟
صم�د رحیميس�وره :نظامهای حمایتی هم بخش
س��رمایهگذاری را در بر ميگیرد و هم بخش تعیین
تعرفه و نیز نظام صادرات و واردات را درگیر ميکند.
نظامهای حمایتیای که تاکنون داش��تهایم از چند
عامل متاثر بوده اس��ت .در ای��ران از یک طرف دارای
نظام درآمد نفتی هستیم و از طرف دیگر روندی که
در سی سال اخیر نظام سیاسی ما طی کرده ،شعارها
و برنامهها را کامال از خود متاثر کرده است .اگر به یاد
بیاورید در جریان تعدیل ،بعد از آزادس��ازی نرخ دالر
صفهای کیلومتری ایجاد شد و بالفاصله از آن سیاست
عقب نش��ینی صورت گرفت .بدین ترتیب شرایط ما
حتی کميمتفاوتتر از شرایط دیگر کشورهایی بود
که اقتصادشان بر پایه تک عامل نفت ميگذشت .لذا
ما کمتر شاهد ثبات در سیاستگذاریها بوده ایم.
حسینی :آیاعلت این مساله عوامل بیرونی و مدیریتی
است؟ دیدگاه خانم پاسبان این بود که ضابطهاي در
اینباره وجود نداش��ته و بیشتر شکاف میان عرضه و
تقاضا و س��ازوکارهای اداره جامعه موثر بوده است اما
ش��ما مساله را به وضعیت و نگاه سیاسی کشور و نیز
نوسانات در درآمدهای نفتی محدود ميکنید. . .
رحیميسوره :به هرحال ما دوران جنگ را گذراندیم
و بع��د از جنگ در دوره تعدی��ل قرار گرفتیم و برآن
ش��دیم تا سیاستهای قبلی ترمیم ش��ود اما هرگاه
تصمیم گرفتیم سیاستهای معمول و مرسوم در دنیا
را در ایران اجرا کنیم  ،موفق نبودیم .علت آن هم واجد
اشکال بودن آن سیاستها نبود بلکه عملکرد مدیریت
جامعه در ای��ن ناتوانی تاثیرگذار بود .توجه داش��ته
باش��ید که اصل  44چندین مزیت و نقطه قوت دارد
اما در عمل نوع خصوصیسازی ما با خصوصیسازی
دنیا ف��رق دارد .بنابراین نحوه عملکرد ما ایراد دارد و
نه اصل تئوری .مضاف براین بانک جهانی چندس��ال
قبل سیاس��تهای خود در چندین بخش و از جمله
بخش کشاورزی را اصالح کرد و از سیاستهای قبلی
انتقاد کرد .در ایران اما چنین اتفاقی نیافتاده اس��ت.
در ای��ران پیاده س��ازی تئوریه��ای اقتصادی تحت
تاثیر عملکردهای مدیریتی با مشکل صورت گرفته
ام��ا ناگهان ميبینیم که مدیران سیاس��ت تعدیل را
سیاستی ناموفق معرفی ميکنند و علت آن را نیز عدم
توفیق این سیاس��ت در ایران برميشمارند و به هیچ

وجه حاضر به نقد عملکرد خود نیستند..
حسینی :در مدیریت ما این بحث وجود دارد که اگر
برنامهریزی خوب و تصمیمات و سیاستهای درست
وجود داشته باش��د ،اجرای آن نیز موفق خواهد بود.
لذا علت عدم توفیق ،در سیاس��تها ،برنامهریزیها
و تصمیمگیریهای نامناس��ب دیده ميش��ود .تولد
برنامهریزی استراتژیک برای پاسخ به این سوال بود که
در دنیای متالطم و پویا چگونه باید با شرایط بیرونی
تطبیق یافت؟ نظام مدیریتی به این نتیجه رسید که
نادرست دانس��تن برنامهریزیها و تصمیمگیریها،
اشتباه است و درست بودن یک تصمیم با اجرای آن
سنجیده ميش��ود .بنابراین نميتوان مدعی شد که
یک سیاست درس��ت بوده و ما در اجرای آن مشکل
داشتهایمبلکهشایدمجریانما،مجریانخوبينبودهاند.
حال سوال این اس��ت که آیا سیاستهایی همچون
تعدیل به واقع دارای قابلیت عملی و اجرایی در ایران
بودند یا خیر؟
رحیميسوره :نتیجهگیری من در حوزههای مختلف،
نظر شما را تایید نميکند .ببینید به عنوان مثال کشور
مالزی برای سی سال آینده خود در سطوح مختلف
هدفگذاری و برنامهریزی ک��رده و در حرکت خود از
همه این هدفگذاریها و سیاس��تها استفاده کرده
اس��ت .شاید شما بگویید که شرایط مالزی با شرایط
ما متفاوت بوده است اما توجه به مثالهای عینی در
مباحث اقتصادی از این منظر ميتواند تاثیرگذار باشد
که بدانیم سیاستها اگر درست اجرا شوند ميتوانند
نتیجه بخش باشند .مثال به اجرای سیاست هدفمند
ش��دن یارانهها بنگری��د .در برنامه چهارم پیشبینی
ش��ده بود که مبتنی بر یک شیب منطقی ،به سمت
هدفمندس��ازی و حذف یارانهها پی��ش رویم اما در
اجرا اکنون ميبینم که این سیاست با یک شیب تند
عمل شده و تاثیراتی بر جامعه گذاشته است .ناگفته
پیداست که مس��ئولین نظام روی زمان و چگونگی
هدفمندسازی یارانهها تردید دارند و به شدت تحت
تاثی��ر واکنشهای اجتماعی هس��تند .درحالیکه در
زمان تصویب قان��ون هدفمندی یارانهها ،پیشبینی
شده بود که با یک شیب منطقی هرسال  20درصد
بر قیمت حاملهای سوخت افزوده شود اما در عمل
به یکباره قیمت بنزین از صد تومان به هفتصد تومان
رسید .بنابراین اجرای ما مشکل دارد نه سیاستها و
برنامهریزیها.
حسینی :اگر ممکن است به بحث اصلی بازگردیم و
اجرای سیاستها و برنامهریزیها در نظام تعرفهاي را
بحث کنیم .آیا نظام حمایتی ما توانسته از محصوالت
استراتژیک حمایت کند؟
رحیميسوره :نظام حمایتی ما قطعا در میزان تولید
محصوالت اس��تراتژیک نقش داشته است .مثال اگر
گندم تحت پوش��ش نظام حمایتی قرار نميگرفت،
قطعا این مقدار تولید نداشتیم و کشاورزان به سمت
تولید محصوالت دیگر ميرفتند .اما س��وال مهم این
اس��ت که نظام حمایتی چقدر از منابع پایه حمایت
کرده یا به آن ضربه زده اس��ت؟ و دیگر اینکه در یک
ارزیابی ،آنچه به دس��ت آوردیم به نسبت مزیتهایی
که از دست دادهایم چگونه است و این نظام حمایتی
چقدر منافع ما را تامین کرده است؟ ببینید آنهایی که
درباره منابع پایه یعنی آب و خاک و . . .مطالعه کرده

اند ،معتقدند که نظامهای حمایتی به منابع پایه ضربه
زده کمااینکه چندسال قبل هم چالشی میان بخش
آکادمیک منابع طبیعی و مدیریت جامعه درباره این
آسیبها درگرفت.
حسینی :شما معتقدید که پشت حمایت از محصوالت
استراتژیک مسایل سیاسی قرار دارد؟
رحیميسوره :بله .مباحث ایجابيو دستوری دخیل
اس��ت .مثال به دنبال کم شدن بارندگی بحث واردات
گندم با شیب بیشتری مطرح است.
حس�ینی :خارج از بعد سیاس��ی ،کدام سیاستهای
حمایتی اع��م از بانکداری و نرخ تعرفه باعث ش��ده
اس��ت که در زمینه کش��اورزی به لحاظ اقتصادی و
فنی عملکرد خوبيداشته باشیم؟ سوال این است که
نظامهای حمایتی ما چه نقاط قوتی داشته است؟
رحیميسوره :در  30سال اخیر ،بعضی از سیاستهای
ما قادر به ایجاد تحول در بخش کشاورزی بوده است
و این تحول را ميتوان از مقایسه سطح تولید گذشته
و امروز درک کرد .البته نباید از یاد ببریم که در بخش
صنعت از تکنولوژی روز اس��تفاده بیش��تری نسبت
به گذشته ميش��ود و نباید این توانایی تکنولوژیک
را امتیازی ب��رای خود فرض کنی��م .مثال در زمینه
مخابرات ،تواناییهایی که در این سالها داشتهایم را
نباید به پای خود بنویسیم بلکه این توانایی محصول
تکنولوژیای اس��ت که خری��داری کردهایم .البته در
بخش کشاورزی نميتوان به راحتی و حتی با وجود
وارد کردن تکنولوژی به تولید هزاربرابر رسید .مساله
دیگ��ر اینکه آنچه در مطالعات بان��ک جهانی درباره
کش��اورزی به خصوص در کشورهای درحال توسعه
به عنوان مهم ترین مس��اله تعریف ميشود ،مطالعه
زیرساختها اس��ت .در هیچ کش��ور درحال توسعه
ای ،چنین شیبيبرای تامین زیرساختهای فیزیکی
در روس��تاها تعریف و اجرا نش��ده است .آماده شدن
زیرس��اختها کمک قابل توجهی ب��ه افزایش تولید
محص��والت کش��اورزی در ایران کرد و این مس��اله
از جمله نکات مثبت سیاس��تهای ما بعد از انقالب
بوده است .البته ناگفته نماند که به این سیاست نیز
انتقادهایی وارد شد و از جمله اینکه تفکر نرمافزاری
توسعه به روستاها منتقل نشد و درنتیجه فرصتهای
شغلی مناس��ب برای مراحل پس از تولید در بخش
کش��اورزی در روستاها ایجاد نشده است .بهرغم وارد
بودن چنین انتقادی اما تقویت زیرساختها در بخش
توس��عه روستایی از جمله اقدامات خوب این سالها
بوده اس��ت .کمااینکه پاسخ من به انتقادها این است
که س��ایر بخشها از جمله بخش صنعت نتوانس��ت
پابه پای توسعه روس��تایی و کشاورزی حرکت کند
و نیازهای بخش کش��اورزی را درحدی که توس��عه
فیزیکی در روس��تاها صورت گرفته بود جواب بدهد.
نیازه��ای پ��س از تولید کش��اورزی بای��د در بخش
خدمات کش��اورزی اتفاق ميافتاد و چندان ربطی به
سیاس��تگذاران و برنامه ریزان کش��اورزی ندارد .به
عنوان مثال تراکتورهای فعال در بخش کشاورزی ما،
متوسط سوختی باالتر از سوخت کشورهای متوسط
و نه پیشرفته دنیا دارند و لذا یکی از مشکالت ما باال
بودن مصرف س��وخت ماشینهای بخش کشاورزی
اس��ت .اگر قیمت سوخت اصالح شود شاید نوسازی
در ماشینآالت اتفاق بیفتد.
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کشاورزی

میزگردهای ماه

گیالنپور:دولت
هرگاه که پول
داشته ،زندگی
و کسب بخش
خصوصی فعال در
بخش کشاورزی را
با واردات بيرویه
محصوالت
کشاورزی تحت
تاثیر قرار داده
است
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حسینی:آقای دکتر رحیميسوره معتقدند که تقویت
زیرس��اختهایی همچون ج��اده و ب��رق و آب و. . .
مهمترین اقدام در بخش توسعه روستایی و کشاورزی
ما بوده اس��ت درحالیکه در تقویت نرمافزارها و حتی
برنامهریزی برای نیروی انسانی اقداميصورت نگرفته
است .دربخش سرمایهگذاریها آیا محورهای اساسی
رعایت شده و سرمایهگذاری ما مسیر درستی را رفته
است؟
امید گیالنپور :اجازه بدهید پاسخگویی به این سوال
را ب��ا یک مقدمه آغاز کنم .قب��ل از هرچیز باید یک
هدفگذاری منسجم و مشخصی وجود داشته باشد
تا بدانیم که قرار اس��ت به چه چیزی برس��یم .یکی
از حلقههای مفقوده توس��عه نیافتگ��ی ما عدم وفاق
در هدف مشترک اس��ت .فارغ از اینکه امروزه درباره
توسعه در برنامه پنجم شک و شبهههایی ایجاد شده،
نميتوان منکر این قضیه شد که همگی خواستار رشد
هس��تیم اما در اینکه تقاضا برای رشد تبدیل به یک
سرمایه اجتماعی شده باشد با مشکل مواجه هستیم.
اگر دچار مش��کل نبودیم سیاس��تهای حمایتی ما
ميبایس��ت به کمک سیاستهای تعرفهاي منجر به
سرمایهگذاری مناسب و درنتیجه حصول رشد مناسب
ميشد که چنین اتفاقی نیفتاده است .سرمایهگذاری
مناسب ميتوانست خصوصیت وابسته بودن کشاورزی
به محیط را از آن بگیرد که چنین نشده و هنوز یکی از
مهم ترین معضالت بخش کشاورزی ما به قوت خود
باقی است .چرا با بروز نشانههای ابتدایی خشکسالی،
کاهش عمده تولید پیشبینی ميشود؟ تنها به این
دلیل که قادر نبودهایم نوس��انات طبیعی را از بخش
کشاورزی خود بگیریم .بستر آنچه امروزه تحت عنوان
کشاورزی داریم در برنامه سوم پیش از انقالب یعنی
اصالحات ارضی شکل گرفت .با همه انتقاداتی که به
اصالحات ارضی و برنامه سوم قبل از انقالب وارد است
اما نباید فراموش کنیم که کشاورزی ما مبتنی بر آن
شکل گرفت و چند مشخصه پیدا کرد .به طور مشخص
در آن برنامه سوم ردپای سیاستهای حمایتی داخلی
دیده ميشود .چراکه کشاورزی مدرن و مکانیزهاي که
قرار بود در مقیاسهای کوچک اجرا شود به نهادهای
نوینی نیاز داشت که کشاورز ما آشنایی چندانی با آن
نداشت .لذا سیاستهای حمایتی طراحی کردیم و کود
و سم را از طریق یارانه دراختیار کشاورزان قرار دادیم
تا شاید این مساله رغبتی در بخش کشاورزی ایجاد
کند .البته آمارهای سرمایهگذاری نشان ميدهد که
آن زمان روندی صعودی طی شد و ایجاد تعاونیهای
روس��تایی هم به این س��یر صعودی کمک کرد .این
روند در برنامه چهارم نیز تداوم داشت اما مشخصا از
آغاز برنامه پنجم و به دنبال افزایش شدید درآمدهای
نفتی ،دچار عدم وفاق مشترک در چگونگی رسیدن به
رشد شدیم .در دنیا سیاستهای حمایتی برای اینکه
کشاورزی به کمک صنعت مونتاژ بیاید موثر واقع شده
بود .ما نیز در برنامه چهارم صنایع مونتاژی را راه اندازی
کردیم و قرار براین بود که بخش کشاورزی به کمک
صنایع مونتاژی بیاید و خوراک ارزان برای این بخش
تامین کند تا از این رهگذر صنایع مونتاژی نیز بتواند
کاالهای��ی را جایگزین واردات کن��د و به مرور چنان
قوی شود که به جای واردات به سمت توسعه صادرات
حرکت کند .اما افزایش درآمدهای نفتی و فهم ناقص

تئوریها باعث شد که سیاستهای مرزی ما در برنامه
پنجم تغییر کند و دروازههای کش��ور گشوده شود و
کاالی خارجی چه در بخش کشاورزی و چه صنعت
وارد کشور شود .بدین ترتیب سیاستهای حمایتی
داخلی و مرزی که تا قبل از آن همسو عمل ميکردند،
خالف جهت یکدیگر حرکت کردند که این مساله آثار
خ��ود را اواخر دهه  50و اوایل دهه  60نش��ان داد و
نتیجه اینکه سرمایهگذاریها کاهش یافت .نکته مهم
این است که سیاستهای تعرفهاي باید برای ما روشن
کند که واردات کدام محصول مهم تر اس��ت و کدام
محصول را الزاما باید تولید کنیم .آیا واقعا سیاستهای
تعرفهاي از محصوالت استراتژیک ما حمایت کردهاند؟
گندم که همگان معتقدند کاالیی استراتژیک است –
فارغ از اینکه منابع پایهاي ما قادر به تولید آن هست یا
خیر -را با تعرفه  4یا صفر وارد کرده ایم .بدین ترتیب
مشخص است که در مورد گندم مطابق نظام تعرفهاي
عمل نميشود و نوعی کنترل دولتی صورت ميگیرد.
دولت هرگاه که خواسته گندم وارد کرده و هرگاه هم
که نخواسته و یا پول نداشته وارد نکرده و اجازه وارد
کردن آن را به بخش خصوصی نداده است.
حس�ینی :پس دولت زمانی که واردات گندم نداشته
چگونه نیاز داخلی را تامین کرده است؟
گیالنپور :در سالهایی که واردات گندم انجام شده،
دول��ت مازاد واردات را ذخیره کرده و در مواقع نیاز از
ذخیره انبارها استفاده کرده است .پس مساله مهمي
که اتفاق افتاده این اس��ت که عدم همس��ویی میان
سیاستهای حمایتی داخلی و سیاستهای حمایتی
مرزی منجر به عدم سرمایهگذاری مناسب در بخش
کشاورزی شده است .در اینجا یک خالء وجود دارد و آن
ابهام درباره این مساله است که آیا سرمایهگذاریهای
انجام شده در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی
انجام شده یا بخش دولتی؟ اگر بخواهیم انتظارات خود
از بخش خصوصی را طرح کنیم ،باید ارزیابیای کلی از
سرمایهگذاریهای انجام شده توسط بخش خصوصی
در کش��اورزی داشته باش��یم .جای تاسف است که
بهرغم اینکه از سال  1338دادههای رسميدر اقتصاد
کشور ارائه ميش��ود اما هنوز در سال  1389آماری
به تفکیک از سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی
در دست نداریم .درعین حال آمار منسجمياز میزان
استهالک س��رمایهگذاریهای انجام ش��ده نداریم و
لذا در خالء آماری به س��ر ميبریم و نميتوانیم هیچ
تصویری از درس��تی یا نادرستی سرمایهگذاریهای
انجام شده داشته باشیم .ابهام دیگر در این است که
مشخص نیس��ت کدامیک از سرمایهگذاریها را باید
برای بخش کش��اورزی به حس��اب بیاوریم .مثال 50
درصد از س��رمایهگذاری برای س��اخت یک سد را به
حساب بخش کش��اورزی ميگذاریم و افزایش تولید
کشاورزی را انتظار داریم درحالیکه تا کار شبکههای
آبیاری  3یا  4س��د انجام نش��ود ،تاثیری روی تولید
کشاورزی نخواهد داشت اما نتیجهگیری این ميشود
که س��رمایهگذاری در بخش کشاورزی پاسخ الزم را
نميدهد .بدین ترتیب خالء اطالعاتی ما را به نتیجه
نادرست ميرساند.
حس�ینی :درباره بخشهایی که اطالعات الزم درباره
آنها وجود دارد ،سرمایهگذاریها چگونه است؟
گیالنپور :روند سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش

کشاورزی ایران در  40سال گذشته ،روند ثابتی است.
در سالهای ابتدایی دهه  50وضعیت بهتری داریم و
در ابتدای دهه  70سالهای بدی را گذراندیم و سپس
در پایان دهه  70اوضاع کميبهتر شده است .اما نکته
مهم این است که س��رمایهگذاری در سالهای بد 4
درصد و در سالهای خوب  6درصد بوده است .درواقع
به اثرگذاری هم جهت عوامل اصال توجه نشده است.
از یک طرف عمده تراکتورها باالی  13سال عمر دارند
و مستهلک هستند .درواقع سرمایهگذاریهاي دولت
در بخش کش��اورزی تابعی از درآمدهای نفتی بوده
اس��ت و باال و پایین بودن این درآمدها ،گسستی در
سرمایهگذاریهای دولتی به وجود آورده است .بخش
خصوصی هم برای سرمایهگذاری در کشاورزی نیاز به
عالیم دولتی دارد و عالیم دولتی برای سرمایهگذاری
در ای��ن بخش خوب نبوده اس��ت .مثال رابطه مبادله
درباره گندم که گل سرس��بد کاالهای حمایتی بوده
رابطهاي به زیان بخش کشاورزی بوده است.
حسینی :البته حمایتها در این مورد و مثال پنبه یا
دانههای روغنی منفی بوده است. . .
گیالنپور :ببینید دولت هرگاه که پول داشته ،زندگی
و کس��ب بخش خصوصی فعال در بخش کشاورزی
را ب��ا واردات بيروی��ه محصوالت کش��اورزی تحت
تاثیر قرار داده اس��ت .بنابراین بخش خصوصی هرگز
به سرمایهگذاری در کشاورزی رغبتی نداشته است.
البته در برنامه س��وم و چهارم آمده است که حداقل
 25درصد از اعتبارات بانکی باید به بخش کشاورزی
تخصیص داده شود که هیچگاه هم این اتفاق نیفتاده
و دولت هم دائما سیستم بانکی و عدم سرمایهگذاری
بخش خصوصی را مقصر ميداند .در اینجا دو سوال
مطرح ميشود .اول اینکه چرا سیستم بانکی تمایلی به
اعطای وام به بخش کشاورزی ندارد؟ پاسخ این است
که دولت همواره در بازپرداخت بهرهاي که تقبل کرده،
به سیستم بانکی تاخیر کرده و لذا سیستم بانکی نیز
ترجیح ميدهد تسهیالت را به بخش صنعت واگذار
کند چراکه از این بخش وثیقههای معتبری دریافت
ميکند که در بخش کش��اورزی چنین نیس��ت .در
بخش کش��اورزی دولت داراییهای واقعی کشاورزان
را دارای س��ند نکرده تا کش��اورزان بتوانند به عنوان
وثیقه از س��ند داراییهای خود استفاده کنند .دیگر
اینک��ه چون عالیم قیمتی بازار در اثر سیاس��تهای
اش��تباه حمایتی دولت منفی است و سرمایهگذاری
در بخش کش��اورزی یک س��رمایهگذاری بلندمدت
است ،طبیعتا بخش خصوصی راغب نیست که اعتبار
دریافتی از سیستم بانکی را در این راه سرمایهگذاری
کن��د مضاف براینک��ه س��رمایهگذاری بلندمدت در
ایران مبهم اس��ت و تازمانی که این ابهام رفع نش��ود
نميتوانیم به تغییر وضعیت سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی امیدوار باشیم .ببینید قرار است برای تغییر
ریلهای اقتصادی کشور و آگاهی از عالیم و نیازهای
بازار قیمت حاملهای انرژی را آزاد کنیم ولی در این
پروس��ه تغییر قیمت  22قل��م کاال را تا اطالع ثانوی
ممنوع اع�لام کردهایم که  17قلم از این کاالها جزو
گروه کش��اورزی هس��تند .پس آیا منطقی است که
انتظار داشته باشیم در بخش کشاورزی سرمایهگذاری
انجام شود؟ بنابراین اگر تمهیدات الزم اندیشیده نشود
در آینده بخش کشاورزی ما به بازارهای بین المللی

قدرت البيکردن کدامیک از تولیدکنندهها بیش��تر
باشد ،تعرفه به نفع آن تولیدکنندهها تغییر ميکند.
ما برای بخش کش��اورزی شروع به مطالعه کردیم تا
ببینی��م که در دنیا چگونه درب��اره تعرفه گذاری این
بخش عمل ميشود .نتیجه این شد که نیازمند نظام
تعرفهاي پیچیدهاي هستیم که همزمان از ابزارهای
متفاوتی استفاده ميکند .تعرفه باید به گونهاي باشد
که تجار یا تولیدکنندگان آن را به راحتی درک کنند.
وقتی بدنه کارشناسی این نتیجهگیری را طرح کرد،
بدنه تصمیم س��ازی آن را دریافت کرد ولی به ادامه
مساله توجهی نشان نداد .لذا تصمیم سازان ما طرح
را اینگونه بیان کردند ک��ه در قانون بهره وری اجازه
داریم از ابزارهای مختلفی استفاده کنیم .البته تعیین
این ابزارهای مختلف به یک بدنه تخصصی نیاز دارد
که هم مفاهیم تئوریک تعرفه را بفهمد و هم بخش
کش��اورزی ایران و بازار جهانی را بشناسد اما طرح ما
به بخش��ی سپرده شد که اساس��ا با هیچکدام از این
مفاهیم سروکار ندارد .نتیجه این شد که ورود بیش از
 400قلم کاالی کش��اورزی ممنوع اعالم و همه چیز
مختل شد .بعد از مدتی به دنبال نتیجه بخش نبودن

حسینی :ترکیب کمیسیون ماده یک هم به گونهاي
نیست که اثرگذار باشد؟
گیالنپور :فرض کنید که ترکیب کمیس��یون را هم
تغییر دهیم ،آیا اساس��ا درست است که یک مفهوم
علميرا که نیازمند محاسبات دقیق است وارد فرایند
چانه زنی بکنیم .در فرایند چانه زنی بخش کشاورزی
نگاه ميکند که در کجا بخش صنعت با او مخالف بوده
و ب��ه او امتیاز نداده و لذا با وزارت بازرگانی هماهنگ
ميش��ود و زمانی که نوبت ب��ه کاالی بخش صنعت
برسد با این بخش مخالفت ميکند.
حسینی :آقای دکتر رحیميس��وره آیا درست است
که همچون نظامهای سوسیالیستی برای همه ابعاد
جامعه همه چیز را تعریف و مشخص کنیم یا اینکه در
نظام ما که تقریبا نظاميشبه سوسیالیستی و شبه آزاد
است این نگاه و تفکر اشتباه است؟
رحیميسوره :اصال قرار نیست همه جزئیات مشخص
شود و قصد هم این نیست که همه جزئیات زندگی
مردم را به دس��ت گیریم .ولی آیا چون بلد نیس��تیم
برنامهریزی کنیم باید از ابزارهای غلط استفاده کنیم؟
من معتقدم که ميتوانیم برنامهریزی کنیم و الزمهاش

دنیا حمایت از
بخش کشاورزی
به صورت پول
انجام نميشود و
حمایتها به شکل
نرمافزاری یعنی به
صورتتکنولوژی
و آموزش است و
سم و کود مطرح
نیست
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وابسته تر خواهد شد.
حسینی :خانم دکتر پاسبان شما درباره بازار جهانی و
تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات صحبت کردید.
آیا سیاستهای حمایتی تعرفهاي ما در ارتباط با رقابت
و ورود به بازار جهانی یا تاثیر بازار جهانی بر کشاورزی
ما از نظام و تئوری خاصی برخوردار بوده است؟
ندا پاس�بان :بحث مهم در ارتب��اط با نظام تعرفهاي
قوانین و مقررات سیاس��تهای حمایتی اس��ت .در
تئوریهای اقتصادی ميبینیم که هر سیاست بینش
و تفکر خاص خود را دارد .در سیاس��تهای حمایتی
بین��ش اصلی حمایت از تولید اس��ت .هدف از آنچه
در کش��ور ما در زمینه تعرفهها اتفاق افتاده ،حمایت
دولتی و تنظیم بازار بوده است ،یعنی هم حمایت از
مصرف کننده و تولید کننده و هم ایجاد منبع درآمد
برای دولت .در ارزیابياین سیاستهای حمایتی چند
اتفاق مبهم رخ داده که مانع ارزیابيدرست آنها شده
اس��ت .مثال به لحاظ اقتصادی چندان روشن نیست
که نظام تعرفهاي چند درصد روی حمایت از بخش
کشاورزی تاثیر گذاشته اس��ت .در نگاه به سی سال
گذش��ته چند نقطه ابهام وجود دارد .اصوال ابزارهای
حمایتی در بخش کشاورزی به درستی اجرا نشده و
لذا نميتوان ابزارهای اجرایی را به روشنی تحلیل کرد.
در بحث از سیاستهای حمایتی باید روشن شود که
حمایتها به چه ش��کل ،از چه طریق و تا چه زمان
ادامه خواهد داشت ولی در کشور ما هنوز این مساله
مشخص نشده است.
گیالنپور :مثال در بحث هدفمند کردن یارانهها همه
یارانههای بخش کش��اورزی را ميتوانستیم اصالح و
دس��تکاری کنیم به جز یارانه کود و سم .یعنی یارانه
کود و س��م را که برداش��تن آن بیش از هر چیز الزم
بوده حفظ کردیم و در مورد آب که کمیاب ترین نهاده
بخش کشاورزی بوده یارانه حذف شده است.
ندا پاسبان :پشت هر سیاستی باید توجیه اجتماعی
و اقتصادی وجود داش��ته باشد که در نظام تعرفهاي
ما هیچ توجیه منطقی وجود ندارد .درحال حاضر در
دنیا حمایت از بخش کشاورزی به صورت پول انجام
نميش��ود و حمایتها به ش��کل نرمافزاری یعنی به
صورت تکنولوژی و آموزش است و سم و کود مطرح
نیست.
حس�ینی :آیا نوس��ان نرخهای تعرفهاي پیرو طرح و
انسجام خاصی بوده است؟
ندا پاس�بان :با توجه به ش��واهد و آماری که منتشر
ميش��ود مشخص اس��ت که روند فعلی همان روند
گذشته اس��ت .به نظر من وقتی قرار است تعرفهاي
تغییر کند باید قبل از آن یک کار علميصورت گرفته
باشد .اصال چرا حمایت از همه محصوالت کشاورزی
باید فرایند یکس��ان داش��ته باش��د و از کدامیک از
محصوالت باید حمایت ص��ورت گیرد؟ این مورد در
سیاستهای ما هیچ توجیهی ندارد. . .
حسینی :یعنی اینهمه متخصص در وزارت کشاورزی
و اینهمه اندیشمند سیاستها را بدون توجیه و تفسیر
طراحی و تصویب ميکنند؟
ندا پاسبان :البته اینگونه نیست ولی. . .
گیالنپور :نکته این اس��ت که فرایند تصمیمگیری و
تصمیم سازی باید به هم متصل باشند و تصمیمگیری
براساس تصمیم سازی اتفاق بیافتد.

حس�ینی :یعنی رابطه کارشناسی در این میان قطع
شده است؟
گیالنپور :اجازه دهید تا درباره نظام تعرفهاي اتفاقی
را که در چند ماه اخیر افتاده است توضیح دهم .ما در
ایران از نظام تعرفهاي تک ابزاری اس��تفاده ميکنیم.
بدین معنا که صرفا ميگویی��م چند درصد از ارزش
ی��ک کاال را به عنوان تعرف��ه دریافت ميکنیم .این
سیس��تم بهرغم اینکه در دنیا به عنوان شفاف ترین
سیستم به کار ميرود ولی در مورد بخش کشاورزی
به چند دلیل ناکارآمدترین شیوه است .دلیل اول آنکه
هرگاه قیمتها در بازار جهانی افزایش یابد ،تعرفهها
باال ميرود و پایین آمدن قیمت هم تعرفهها را پایین
ميآورد .درحالیکه در کشور تولیدکنندگان متفاوتی
فعالیت ميکنند که تولید هرکدام ،نهاده تولید کننده
دیگر محسوب ميشود .طبیعتا تولیدکننده محصول
ترجیح ميدهد که تعرفه محصولش باال باش��د و آن
دیگری که محصول را به عنوان نهاده مصرف ميکند
ميخواهد که تعرفه پایین باشد .لذا تا زمانی که ما از
نظام تعرفهاي ارزشی استفاده ميکنیم حساب اینکه

این تصمیم ،اختیارات از وزارت کشاورزی گرفته شد
و به کمیسیون ماده یک واگذار شد .کمیسیون ماده
یک هم طبق روال همیشگی این موضوع را وارد چانه
زنیهای سیاس��ی کرد .اخیرا هم ب��ه دنبال افزایش
قیمت س��یب در بازار مصوبهاي تعیین شد و در آن
بهرغم اینکه هرساله تعرفه سیب از بهمن ماه کاهش
ميیافت از دی ماه به  4درصد کاهش یافت .مردم هم
نگران نباشند چراکه از  15بهمن میوه شب عید آنها
تامین ميشود.
حسینی :آیا این مصوبه صددرصد بوده است؟
گیالنپور :چه کسی برای شب عید از  15بهمن میوه
خریداری ميکند؟ آیا غیر از این اس��ت که به عدهاي
اج��ازه دادهایم که از طری��ق واردات میوه برای خود
کسب ثروت کنند؟ من مخالف کسب ثروت نیستم
ولی ثروت باید با منطق روشنی تقسیم شود و نظام
تعرفهاي در ایران فاقد هرگونه منطقی است .برحسب
اینکه وزیر بازرگانی ،وزیر جهاد کش��اورزی و یا وزیر
صنایع کدامیک بهتر ميتوانند البيکنند ،تعرفههای
درحال حاضر در
تغییرميکند.
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هم این است که فرایند تصمیمگیری و تصمیم سازی
به هم متصل باشند.
حس�ینی :آیا ما در  20س��ال گذش��ته قادر بودهایم
محورهایی را در نظام حمایتیمان مشخص کنیم تا
به نتیجه برسیم؟ به عنوان مثال طرح طوبيیا توسعه
زیتون که مسیر خود را طی کرد و آیا ما زمینههایی
مشخص در این نظام حمایتی داریم؟
رحیميسوره :نظام حمایتی ما بسیار متنوع است.
دولت در زمینه نظام بانکی ،یارانهها ،سرمایهگذاری
و . . .ميتواند نظامهای حمایتی متنوعی داشته باشد.
قطعا ميت��وان در برخی زمینهه��ا همچون خرید
تضمینی که هرساله داشتهایم و براساسsس بخشی
از نرخ تورم و نه کل تورم تعدیل ميش��ده ،ش��اهد
ثبات حمایتی بود .به صورت مشخص در برنامه دوم
و یا س��وم بعد از انقالب ،کشاورزی را محور توسعه
قرار دادیم ولی درنهایت در ارزیابیها به این نتیجه
رسیدیم که با توجه به جهت گیری متغیرهای کالن،
اهدافی که در برنامه مشخص شده بود کمتر از دیگر
بخشها محقق شده اس��ت .به عنوان مثال بهرغم
ع��دم تفکیک دقیق در ارائه آمار ،اما آمارها نش��ان
ميدهد ک��ه بخش خصوصی همواره  40درصد در
کل سرمایهگذاری بخش کشاورزی سهیم بوده است
درحالی که سهم این بخش در GDPارزش افزوده
حدود  13تا  15درصد بوده است.
گیالنپور :البته  40س��ال پی��ش از باالی  28درصد
شروع کردیم و االن به  14درصد رسیده ایم.
رحیميسوره :سرمایهگذاری در  40سال اخیر حول
و حوش  5-4درصد اس��ت .گاهی نیز س��هم بخش
خصوصی در کش��اورزی و در زمینه ماش��ینآالت
کش��اورزی بیش از ان��دازه واقعی برآورد ميش��ود.
مهم ترین بحث در زمینه حمایتها نیز از همینجا
ميتواند شروع شود .من بازهم مساله منابع پایهاي
را پیش ميکشم .در منطق اقتصادی اینگونه تفسیر
ميشود که هرساله بخش کشاورزی  7الی  9درصد به
سایر بخشها کمک ميکند ،بدین معنی که هرساله
از منابع پایهاي هزینه و خرج دیگر بخشها ميشود.
وضعیت کشاورزی ما در حال چنین است 4 :تا 4/5
میلیون نفر بهرهب��ردار داریم 14-13 ،میلیون نقش
داریم و حدود  20درصد در اش��تغال سهم داریم و
در صادرات غیرنفتی نیز باالی  30درصد سهم داریم.
لذا من معتقدم که بخش کشاورزی در نقش آفرینی
خود با گونهاي سیاستهای حمایتی مواجه شده که
به ضرر آن بوده است و نتوانسته به میزان سهم خود
از منابع اس��تفاده کند .به نکته دیگری برميگردم و
آن عدم ثبات در سیاس��تگذاری و قوانین حمایتی
در بخش کش��اورزی در مقایس��ه با دیگر بخشها
اس��ت .وقتی در ع��رض ده روز نرخ تعرفه کاالیی از
 100درصد به  4درصد ميرس��د نشانگر این است
که برخالف آنچه در سیاستها و قوانین پیشبینی
شده ،بخش کشاورزی شاهد نقاط عطف ناگهانی در
برخی حوزهها بوده و نش��ان ميدهد که این بخش
با عدم ثبات نس��بت به سایر بخشها مواجه است.
مثال سه سال قبل که تعرفه شکر از  100درصد به
صفر رسید ،و گفته شد که به دالیل امنیتی چنین
اقداميصورت گرفت ،باعث شد نظام تولیدی چغندر
به یکباره درهم ریخت و تولیدکنندگانی که در زمینه

کش��ت چغندر تخصص داشتند به کشت محصول
دیگری روی آورند که در تولید آن تخصص و تبحر
نداش��تند .بنابراین عدم ثبات در سیاستگذاریهای
حمایتی همواره به زیان بخش کشاورزی بوده است.
در زمینه نرخ تعرفهها نیز مطالعات نشان ميدهد که
با تعیین برخی تعرفهها اگرچه در ظاهر حمایتهایی
ش��ده ولی در محاسبه ،این حمایتها درباره بعضی
کاالها از جمله دانههای روغنی و پنبه نرخ حمایت
منفی بوده است.
حسینی :خانم دکتر پاسبان در پایان اگر مطلبيهست
بفرمایید.
ندا پاس�بان :درباره تعرفهها بای��د اضافه کنم که در
بخش خارجی برنامه سوم ،چهارم و پنجم ملزم شده
بودیم که به س��مت اجرای قوانین مربوطه در کشور
گام برداری��م .بدین ترتیب در وضع قوانین و مقررات
ب��ه نوعی موفق بودی��م چراکه س��عی کردیم موانع
غیرتعرف��هاي را کم کنیم و آنه��ا را به صورت کميو
بیشتر تعرفهاي اجرا کنیم .آمار هم نشان ميدهد که
در طی زمان موانع غیر تعرفهاي کاهش یافته اس��ت.
اکن��ون نکته حایز اهمیت این اس��ت ک��ه به غیر از
هماهنگی و همسویی نظام تعرفهاي ما با مقررات بین
المللی ،یکی از دالیلی که باعث ش��ده نظام تعرفهاي
ما قاعدهمند و منسجم نباشد ،تولید بخش کشاورزی
اس��ت .درواقع تولید براثر عوامل گوناگونی از جمله
سرمایهگذاری ،سیاستهای حمایتی ،تغییرات آب و
هوای��ی و . . .تغییر ميکند و نظ��ام تعرفهاي ما از آن
متاثر ميشود .اگر بخواهیم نظام تعرفهاي موثر باشد
باید در سیاستگذاریها و نظام تولید دقت الزم صورت
گیرد و ب��ه افزایش تولید و هدف گ��ذاری آن توجه
ش��ود .اگر تولید کاهش یابد ،ناچاریم که برای تامین
خوراک به بازار خارجی روی آوریم و اینجاس��ت که
نظام تعرفهاي با نوسان همراه ميشود .درنتیجه اگر
یک نظام تعرفهاي خوب با معیارهای کامال علميهم
تعریف کنیم و نظام تولید با ثبات و هدفمند نداشته
باشیم ،بازهم نظام تعرفهاي به هم ميریزد .بنابراین در
زمینه تعیین سیاستها و نظامها عالوه بر همسویی
با ساختار و بازار جهانی ،باید به الزامات ساختار تولید
بخش کشاورزی هم توجه کافی شود.
حسینی :برای جمع بندی بحث ميپرسم که آیا در
بخش کشاورزی نشانههایی از مدرن شدن را ميتوانیم
ببینیم؟ آیا در  20سال اخیر و به خصوص در برنامه
پنجم درباره سرمایهگذاری برای مدرن سازی بخش
کشاورزی اقداميپیشبینی شده است؟
گیالنپور :هرگاه که به س��مت مدرن ش��دن حرکت
کردهایم ،الزاما حرکت درستی نبوده است .در بسیاری
از واحدهای جدید و مدرنی که ایجاد کرده ایم ،با درک
ناقصی که از تئوریها داشتهایم ،نتایج مناسبياخذ
نکرده ایم .همیشه عادت کردهایم که بزرگترین را در
خاورمیانه بسازیم بدون اینکه به اثرات آن بیاندیشیم.
لذا در راه مدرن ش��دن عملکرد خوبينداش��تهایم .
البت��ه نميخواهم منکر برخ��ی عملکردهای خوب
ش��وم .اما این مس��اله که مردم ،رفاه مناسبيکسب
نکرده اند نشان از نادرس��تی سیاستگذاریها بوده
است .در این میان برنامهریزیهای خوبيبرای آینده
شده است .مشخصا اکنون درحال مطالعه روی نظام
آبیاری کشور هستیم و در برنامه پنجم هم قرار است

سرمایهگذاری در این زمینه افزایش یابد .اگر بتوانیم
ش��یوه آبیاری  8میلیون هکتار را عوض کنیم جای
امی��دواری فراوانی اس��ت .نکته دیگ��ر اینکه بهرغم
آنکه کش��اورزی ما در سطح کوچکی انجام ميشود
و بهرغم اینکه کش��اورزان یا بهرهبرداران ما افراد کم
سواد و بيسوادی هستند ،ولی کورسوهایی از حرکت
واحدهای تولیدی ما به سمت بازارهای جهانی وجود
دارد .مساله دیگر اینکه در کشور تنها یک تولیدکننده
توانسته استاندارد الزم برای عرضه محصوالت خود در
سوپرمارکتهای بزرگ دنیا کسب کند اما در ویتنام
250کشاورز این استانداردها را دریافت کردهاند .پس
ما در س��رمایهگذاری فیزیکی ضعف داریم که آن را
در بخش آبیاری تا حدودی جبران ميکنیم ولی در
بخش ماشینآالت مطمئنا با هدفمند شدن یارانهها با
خالء مواجه خواهیم شد.
حسینی :پس به نظر شما سازمان یا جریان مدرنی در
این زمینه ایجاد شده است؟
گیالنپ�ور :س��ازمانهای مدرنی در بخش باغبانی یا
شیالت ایجاد شده ،اما در بخش زراعت کمتر .اولین
مرحله در الگوی توسعه ،سرمایهگذاری فیزیکی است
و بعد س��رمایهگذاری نرمافزاری که ما در این زمینه
عقبهستیم.
حسینی :آیا امیدی هست که در بخش کشاورزی به
سمت مدرن شدن حرکت کنیم؟
گیالنپ�ور :اگر سیاس��تها را تغییر دهیم واحدهای
مدرن ما امکان این را دارند که تولید بخش کشاورزی
را متحول کنند .در بخش زراعت هم سرمایهگذاری در
تغییر شیوه آبیاری ميتواند کارساز باشد.
رحیميسوره :در برنامه پنجم نهادسازی خوبيانجام
شده و باتوجه به موارد خوبيکه در قانون برنامه پنجم
داریم نهادسازیها فضای کافی برای عملیاتی شدن
دارن��د .بنابراین با توجه به بس��ترهای حقوقی ایجاد
ش��ده و حرکتهای دو – سه سال اخیر امیدواریها
بیشتر شده است .دیگر اینکه نقش آفرینی نظامهای
مهندسی که در کش��اورزی و دامپزشکی وجود دارد
اهمیت زیادی پیدا کرده است .به جهت اجرای اصل
 44و کم شدن استخدامهای دولتی ،تحصیل کردهها
به سمت شرکتها سوق داده شده اند و امیدواریهایی
وجود دارد که تحصیل کردهها از طریق این شرکتها به
سیستم تولید وارد شوند و قادر باشند نقصهایی که
در بهرهبرداریها داریم را جبران کنند .بدین ترتیب
طبق برنامه پنجم فقط نقش نظارتی و سیاستگذاری و
تدوین ضوابط و استانداردها برای دولت درنظر گرفته
شده و بقیه موارد همگی باید به بخش خصوصی واگذار
شود .درعین حال صندوقهای توسعه سرمایه داری
هم در همه استانها شگل گرفته و در روزهای اخیر
قرار بود در مجلس ایجاد سازمان توسعه کشاورزی در
سیستم دولتی تصویب شود .درضمن پیشبینی شده
که  51درصد سهم صندوقهای توسعه سرمایهگذاری
که دس��ت دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود
و  49درص��د متعلق به دولت باق��ی بماند .این روند
ميتواند بخش کش��اورزی را متحول کند .در مساله
آب و آبخیزداری هم اگر همانطور که در برنامه پنجم
آمده ،شیوه آبیاری  8میلیون هکتار از اراضی را تغییر
دهیم ،روی هم رفته زمینه برای مدرن ش��دن آماده
ميشود.

صنعت چینی

توگوهای ماه
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چینی ،صنعتی که میشکند
گذشته و آینده صنعت چینی ایران در گفتوگو با عباسعلی قصاعی
مدیرعامل چینی زرین و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران

نگر
آینده

اشاره شما به روندی که صنعت چینی طی کرده
کامال صحیح اس��ت .قبل از انق�لاب ظرفیت تولید
در صنع��ت چینی ایران حداکثر حدود پنج هزارتن

بود که توس��ط س��ه واحد مدرن چینی س��ازی آن
زمان یعن��ی البرز (ارکیده س��ابق) ،پارس و گیالن
(ایرپرسالن) و نیز چند واحد کوچکتر از جمله واحد
تولیدی چینی تزئینی قصاعی تولید میشد .اصوال
صنعت ظروف چینی حتی قبل از انقالب هم صنعتی
اقتصادی نبود .صنایع یا باید در مجاورت تولید مواد
اولیه مس��تقر شوند یا در مجاورت بازارهای مصرف.
صنعت ظروف چینی ایران به لحاظ مواد اولیه داخلي
مزیتی چندان نداش��ت که هنوز ه��م البته ندارد و
مواد اولیه این صنعت عمدتاً از خارج از کش��ور وارد

میشود .به عالوه چینی سازی صنعتی «کارگربر»
اس��ت و به طور میانگین حدود پنجاه درصد قیمت
تمام ش��ده ظروف چینی ،دستمزد کارگر است .در
ایران نیروی کار ،چه قبل و چه بعد از انقالب همواره
گران بوده است و مصاف براین قانون تامین اجتماعی
ما از قبل از انقالب تاکنون به گونهای تنظیم ش��ده
که فاقد بازدهی مناسب است .به اینترتیب قبل از
انقالب مواد اولیه صنعت چینی از خارج وارد میشد
و نیروی کار ش��اغل در این صنعت نیز گران بود اما
مکانیسم بازار ،آزاد و رقابتی بود .به لحاظ بازار مصرف
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اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به روند طی ش�ده
صنعت چینی در ای�ران بیاندازیم باید بگوییم
که قبل از انقالب کارخانههای موجود در صنعت
چینی،حداكثرپنجهزارتنتولیدتقریبیداشتند
تا اینکه در سال  1360درپی ممنوعیت واردات
محصوالت چینی به ایران و درحالیکه نیاز کشور
حدود  30هزار تن بود ،عرصه تازهای پیش روی
صنعت چینی ایران باز شد .سوال این است که
بهرغم ممنوعیت واردات چینی به کشور و نیز
نیاز  30هزارتنی داخل کشور چه روندی طی شد
که از سال  1384تاکنون تعدادی از کارخانههای
تولید چینی در کش�ور تعطیل ش�دند و برخی
کارخانهه�ا نیز تولید خ�ود را به نصف ظرفیت
کاهش دادند؟ ش�ما به عنوان پیشکسوت این
صنعت در آسیب شناسی این روند ،نقاط ضعف
و قوتبرنامهریزیهای دولت و بخش خصوصی
را چگونه میبینید؟

صنایع چینی از جمله صنایعی هزینهبر و کم س�ود کش�ور است که در سالیان گذشته فراز ونشیب
زیادی را پشتس�ر گذاش�ته است .برای بحث و بررس�ی درباره آینده صنعت چینی در ایران با یکی از
پیشکسوتان و موفق ترین تولیدکننده چینی در ایران ،عباسعلی قصاعی ،مدیرعامل چینی زرین و عضو
هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفتگو کردیم .قصاعی در این گفتگو ضمن بازخوانی
روندی که صنعت چینی در ایران طی کرده ،به مشکالت مبتالبه این صنعت و دورنمای فعالیت و بقا در
این صنعت پرداخته است .او در این گفتگو آزاد شدن قیمت انرژی برای تولیدکنندگان چینی را ،پاشنه
آش�یل بقای این صنعت در ایران دانس�ت و خواستار اندیش�یدن تمهیدی موثر در این زمینه از سوی
مسئولین مربوطه شده است.
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صنعت چینی

توگوهای ماه
گف 

اما صنعت چینی از مزیت خاصی برخوردار بود چراکه
جمعیت سی میلیونی ایران عموما از ظروف چینی
استفاده میکردند .رقبای ما در بازارصنعت چینی هم
ژاپنیها و آلمانيها بودند .بعد از انقالب و آغاز جنگ،
واردات چینی تا سال  1380به طورکل متوقف شد.
در این دوره بیست ساله بازار ایران از ورود همه نوع
کاالی چینی اعم از ظروف چینی ،چینی بهداشتی،
کاشی و س��رامیک خالی بود .این وضعیت به رشد
بيش از هزاردرصدی صنعت چینی و سراميك ایران
منجر شد .از طرف دیگر به دلیل عالقه تاریخی مردم
ایران به ظروف چینی در این بیس��ت س��ال حجم
زیادی چینی و سرامیک تولید شد.

تا آنجا که پنج هزارتن تولید قبل از انقالب ،در
سال  83به پنجاه هزارتن تولید رسید.

حتی ب��ه  60هزارتن هم رس��ید و بعدها نیز تا
حدود  70هزارتن تولید ش��د .در این دوره بیس��ت
ساله  24واحد تولیدی مدرن تاسیس شد .سه واحد
نس��بتا بزرگ قبل از انقالب به دلیل بدهی بانکی و
نیز اقتصادی نبودن ظرفیت تولیدی ،دولتی شدند اما
اکنون مجددا به بخش خصوصی واگذار شدهاند که
البته دو واحد تعطیل هستند و آن یکی هم که تولید
علت رکود این دارد ،پنجاه درصد ظرفیت خود تولید میکند.
واحدهایتولیدیپیشگامازجملهواحدتولیدیشما
در این بیس�ت سال چرا به سمت جهانی شدن گام
برنداشتند و تبدیل به شرکتهای بزرگ منطقهای
نشدند؟ چرا به جای تاسیس  24واحد تولیدی ،این
پتانس�یل در قالب چهار – پنج واحد صنعتی بزرگ
متشکل نشد؟ آیا به بن بست رسیدن صنعت چینی
ایران همین تکثر واحدهای تولیدی کوچک نبود یا
شما علت را در همان مس�اله مواد اولیه و دستمزد
میدانید؟

صنعتمساله
گرانی نیروی کار و
واردات مواد اولیه
بود .سه واحد
تولیدی بزرگ قبل
از انقالب هرکدام
ظرفیتتولید
تقریبی 1500تن
علت رکود این صنعت مس��اله گرانی نیروی کار
داشتند که ظرفیت و واردات م��واد اولیه بود .س��ه واحد تولیدی بزرگ
کمینبودهاست قبل از انقالب هرکدام ظرفیت تولید تقریبی1500

نگر
آینده
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تن داشتند که ظرفیت کمینیست .میانگین تولید
کارخانجات ب��زرگ آلمانی و ژاپن��ی نیز به صورت
میانگین دو تا س��ه هزارتن بود .پس در ایران مساله
ما واحدهای کوچک تولید نبود چراکه این واحدها
به مرور رش��د کردند ،مساله این بود که این صنعت
بومیایران نبود .چینیها مواد اولیه تولید چینی را
در کشور خود داشتند و تا قبل از انقالب کمونیستی
به تمام دنیا چینی صادر میکردند( در دوره سيستم
كمونيستي از  1948تا  1979صادرات نداشتند) و
بعد هم سیاستهای اقتصادی چین تغییر کرد بازهم
کش��ور چین در صدر صادرات چینی قرار گرفت و
ژاپن و اروپا را کنار زد .خالصه در بیس��ت سالی که
واردات چینی به ایران متوقف ش��ده بود 24 ،واحد
تولید تاسیس ش��دند که اولین واحد تاسیسی هم
چینی زرین بود .بعد از س��ال  1380واردات چینی
به کشور آزاد ش��د و بین سالهای  80تا  82اولین
ریزش درواحده��ای تولیدی صنعت چینی داخلي
صورت گرف��ت .اجناس تولید کش��ور چی��ن وارد
ای��ران ش��د و درنتیجه عم��ده کارخانههاي داخلی
بسته شدند .درحال حاضر هم ده واحد از  24واحد
تولیدی همچنان فعالیت میکنند که در راس آنها
چینی زرین قرار دارد .با این همه بازهم تاکید میکنم

که صنعت چینی ،صنعت سودآوری نیست ،چرا كه
قيمت جهاني را كشور چين(به خاطر مواد اوليه ارزان
و همچنين كارگر ارزان) تعيين میكند.

اصلا تعجب اینجاس�ت که چرا بع�د از انقالب
20صنعتگر ایرانی ،صنعتی را توسعه دادند که به
گفته شما اقتصادی نیست و مواد اولیه تولید آن
وارداتی است و مزیتی ندارد؟

از قدیم گفتهاند« :از ماست که برماست» .وقتی
واردات چینی به کش��ور را بهرغم نیاز کشور ممنوع
میکنیم ،دیگر نباید از توس��عه این صنعت تعجب
کنیم .پیش از انقالب در شهر مرند برای بهرهبرداری
از «کائولی��ن» ک��ه مواد اولیه ظروف چینی اس��ت
مطالعاتی ش��ده ب��ود .کائولین منطق��ه مرند البته
نامرغوب اس��ت اما وزارت صنایع اصرار داش��ت که
کارخانه تولید ظروف چینی در مرند تاسیس شود و
لذا معادن نامرغوب کائولین آن منطقه به بهرهبرداری
رسید .ولي كارخانهاي درآنجا تاسيس نشد و در ديگر
نقاط ايران بوجود آمد .سالهای بعد هم آقای نعمت
زاده به ما میگفت بروید و این کارخانه را به مرحله
تولید برس��انید و کائولین را استخراج کنید و پاسخ
ما هم ای��ن بود که کائولین موج��ود در این معدن
نامرغوب است و به درد کار ما نمیخورد .بدینترتیب
یکی از کارهای اشتباه آن دوره وزارت صنايع این بود
که از آلمان شرقی شش یا هفت کارخانه تولید چینی
با ارزانترین قیمت خریدند و نیاز داخل کش��ور نیز
منجر به رشد این صنعت شد ،ولي در نهايت به دليل
كيفيت پايين و رقابت باال در داخل و خارج عمده اين
واحدها تعطيل شدند.
نیاز داخل کش�ور مالک نیس�ت .س�وال من از
بخش خصوصی است که آیا باید از هر سیاست
دولتپشتیبانیکند؟

اول اینکه دولت انقالبیجمهوری اسالمیواردات
چین��ی را متوقف کرده ب��ود .دوم اینکه تجار ایرانی
خیلی زود تصمیم میگیرند و مس��ائل را نیز ساده
درنظ��ر میگیرند .ب��ه جز بنده و خان��وادهام ،عموم
صنعتگرانی که بعد از انقالب وارد این صنعت شدند
تجربه و تخصص نداش��تند .یکی دیگر از اشتباهات
نی��ز این بود که آن زم��ان ارز در ایران دو نرخی بود
و همین مساله برای عدهای انگیزه ایجاد میکرد که
وارد عرصه تولید صنعتی ش��وند .تجارت ما هم که
همیشه فقط جلوی پایش را میبیند و قادر به رصد
کردن دوردست نیست.
به نظر میرس�د که ش�ما از جمل�ه موفقترین
ش�اغالن ای�ن صنعت هس�تید آیا توانس�تید
خودتان را از این جمع جدا کنید و آینده را پیش
بینی و رصد کنید؟

بنده مقدمات احداث کارخانه زرین را که قرار بود
یک واحد بزرگ تولید چینی تزئینی باش��د قبل از
انق�لاب که بازار آزاد بر اقتصاد ایران حاکم بود ،آغاز
کرده بودم .بعد از انقالب که واردات ظروف چینی به
کش��ور ممنوع شد ،طبعا من نیزترجیح دادم کاالی
مصرفی تولید کنم .مضاف براین بنده تخصص خود
را در رشته سرامیک از آلمان گرفتم و البته شغل آبا
و اجدادی من نیز در همین راس��تا بوده اس��ت .من
موافقت اصولی خود را سال  1355گرفتم اما با وقوع
انقالب دو سال واحد تولیدی ما تعطیل شد و از سال

 59دوب��اره آن را فعال ک��ردم .درواقع من با این کار
ریسک کردم.

چه شد که همچنان در این صنعت باقی ماندید و
مانند خیلیهای دیگر عرصه را خالی نکردید؟

در اوايل انقالب دو سه سال صبر کردم اما افقی باز
نشد و همچنان فضای سوسیالیستی و اقتصاد چپ بر
کشور حاکم بود .با این همه تصمیم به حضور در این
عرصه گرفتم .در سالهای آغازین جنگ ،کارشناسان
آلمانی درح��ال تجهیز کارخانه زری��ن در اصفهان
بودند و لذا کار را ش��روع ک��ردم و با خود گفتم که
نتیجه وضعیت موجود از دوحال خارج نیست .یا به
سمت سوسیالیسم و دولتی شدن حرکت میکنیم و
کارخانه را تحویل دولت میدهم و یا اقتصاد ما مسیر
منطقی خود را طی میکند .من کار خود را با تولید
هزارتن آغاز کردم اما پایه و اساس کارخانه را درست
بنا کردم .به تدریج ظرفیت تولید را باال بردیم و امروز
بزرگترین واحد تولید چینی در کشور و منطقه ،چینی
زرین است که هشت هزارتن تولید دارد .در شش ماه
اخیر باالجبار و متاثر از ش��رایط خاص بازار کش��ور
کمیتولید را پایین آورده ایم .در این سالها کیفیت
و کمیت محصوالت ما هشت برابر شد و ادعا میکنم
که با بهترین چینی دنیا توان رقابت داریم .گام به گام
ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی خود را در سه
– چهار فاز گسترش دادیم .دیگران اما از همان آغاز
با دو -سه هزارتن تولید و بدون دانش فنی و بینش
اقتص��ادی آغاز کردند تنها به این دلیل که تا س��ال
 80سیاست نظام ،عدم واردات چینی بود و فرصتی
برای تولید ایجاد ش��ده بود .از س��ال  80و همزمان
با آغاز واردات ،چینیهای س��اخت چین با کیفیت
پایی��ن و نصف قیمت چینی ایران وارد بازار ش��د و
اولین ریزش این صنعت در سالهای  80تا  83روی
داد .سال  82بنده به عنوان پیش کسوت و مسوول
انجمن صنايع چيني به همراه ديگر اعضاء به وزارت
بازرگانی و وزارت صنایع رفتم و از مسوولین خواستم
که جلوی کم اظهاری در دریافت تعرفه چینیهای
وارداتی را بگیرند .ما حتی اعمال تعرفه خاص برای
چینی پیشنهاد کردیم و اولین تعرفه غیرارزشی (به
ازاء هرکیلو  1200تومان) برای چینی اعمال شد .این
اقدام باعث شد که واردات از بیست هزار تن در سال
 1382به س��ه هزارتن در سال  83برسد .معالوصف
چند کارخانه در همان دو -سه سال تعطیل شدند.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که تولید چینی
یک کار تخصصی و نیازمند دانش فنی است .آقایانی
که دید بازاری مآبانه داشتند وقتی متوجه شدند که
ای��ن کار صرفه اقتصادی ندارد واحد تولیدی خود را
تعطیل کردند .البته امروزه هم سودآوری این صنعت
بسیار پایین است و از ده واحدی که اکنون در کشور
فعال هستند ،عمده آنها گرفتار مشکالت هستند و
احتمال تعطیلی آنها وجود دارد.

ش�ما در حوزه خودتان خلق مزیت کردید بدین
معنی که ماش�ین آالت مدرن برای واحد تولیدی
خ�ود وارد کردید و کیفیت محصول و دانش فنی
خ�ود را ب�اال برده ای�د و با این کار س�عی کردید
درمقابل مسائلی همچون نیروی کار گران و مواد
اولیه وارداتی بایستید .آیا تجربه شما که توانستید
بحران را تاحدودی دور بزنید نش�انگر آن نیست

که صنعتگران ما اساس�ا دی�د مدیریتی و دانش
فنی ندارند و عموما درپی استفاده از فرصتهایی
هستند که دولت ایجاد کرده است؟

یقینا همینطور است اما مقصر این وضعیت تجار و
صنعتگران و بازرگانان ما نیستند.
چ�را مقصر نیس�تند وقتی دانش فن�ی ندارند
و حاض�ر ب�ه س�رمایهگذاری روی هیچ مزیتی
نیستند؟

اگر هم اینگونه که ش��ما میفرمایید هس��تند،
مقصر آنها نیستند چراکه چیزی جز این نیاموخته
اند .مشکل اصلی ما ،مشکل مدیریتی جامعه است.
کسانی که وارد تولید صنعت چینی شدند بازرگان
بودند و حتی بازرگان ظروف چینی هم نبودند .این
بازرگانان دید منفعتی داشتند که البته انگیزه قویای
اس��ت اما هیچگاه فرصتی برای آموزش آنها فراهم
نش��د .نه مردم جامعه فرصت آموختن یافتند و نه
نظام ،فرصت ارزیابیراه و روشها را پیدا کرد .در دوره
جنگ آقای میرحسین موسوی درمقام نخست وزیر
چندان اعتقادی به بخش خصوصی نداشت درحالی
که امروزه این باور منتفی ش��ده است .نظام باید به
بازرگان��ان اجازه میداد تا انگیزه س��ودخواهی خود
را حف��ظ کنند و درمقابل قوانین را درجهت رقابتی
کردن اقتصاد تنظیم میکرد .نباید فراموش کنیم که
از مهمترین و قویترین اهرمهای بازدارنده صنعت و
تولید در ایران سازمان تامین اجتماعی ،قوانین کار و
سازمانهاي امور اقتصاد و دارایی بوده است .من بارها
در جلسات با مسوولین گفتهام که اگر این سه رکن
اجازه دهند اقتصاد رقابتی شود آنگاه میتوان میوه
درخت صنعت را که تناور شده ،چید.

با نظر ش�ما مخالف هستم .ش�ما  20سال برای
ب�ارور کردن درخ�ت صنعت خودت�ان فرصت
داشتید که فرصت کمیهم نبوده است .در تمام
بیست سالی که واردات چینی ممنوع بود ،بازار
در انحص�ار تولید داخلی ب�ود وصنعتگران این
حوزه میتوانستند هرشناختی که نیاز داشتند
از بازار به دست آورند .چرا تولیدکنندگان چینی
ایران تلاش نکردند تا همچون تولیدکنندگان
آلمانی و چینی بازار دیگر کشورها را نیز از خود
کنند؟ چرا در صنعت چینی ایران هیچ ابتکاری
دیده نشده است؟

من ش��خصا واحد تولیدی خ��ود را به حد اعلی
رساندم.

در اینک�ه واحد تولیدی ش�ما کامال موفق بوده
ش�کی نیست .س�وال این اس�ت که چرا دیگر
تولیدکنندگانچینیچنیننکردند؟

مشکل در این کش�ورها هم مواد اولیه و گرانی
نیروی کار بود؟

آیا به نظر ش�ما در صنعت ای�ران این آمادگی
وجود دارد که به فرض ایجاد بازار رقابتی بتواند
در بازاره�ای جهان�ی حض�ور و رقابت داش�ته
باشد؟

صنعت ایران راهی جز این ندارد .صنعت چینی
البت��ه در قیاس ب��ا صنایع دیگر کوچک اس��ت اما
درکلیت ،مدیریت جامعه باید سنگالخهای این مسیر

به صورت بالقوه بله كه در درازمدت بايد اجرايي
ش��ود زيرا م��ا راه دیگری ج��ز این نداری��م .باید با
تولیدکنندههای خارجی شریک شویم ،از دانش فنی
آنها استفاده کنیم و درفکر راه یابیبه بازارهای جهانی
باشیم .شرط اول حضور در بازار جهانی ،تدوین قوانین
مناسب برای رشد صنعت است .اگر هم در آن مسیر
مشکالت سیاسی و اجتماعی وجود دارد وظیفه نظام
حل این مشکالت است.

تف�اوت ایران و کش�ور چین به لح�اظ مصرف
انرژی این اس�ت که چینیها تنها هزینه حمل
و نقل انرژی به کش�ور خود را میدهند چراکه
هزینه خرید انرژی با برگش�ت محصول تولید
شده آنها به بازار ایران جبران میشود .اگر برای
واردات تعرفه وجود نداشته باشد به گمان شما
صنعتگران ایرانی به آن توان رسیدهاند که بدون
مزیته�ای اعطایی دول�ت ،خلق مزیت کنند؟
میتوان روی خلق مزیت مدیریت صنعتی ایران
حساب کرد؟

میتوانیم حساب کنیم اما با یک گل بهار نمیشود.
باید جامعه را به سمت خلق مزیت حرکت دهیم .جامعه
ایران ،هوش باالیی دارد و اتفاقا بازرگانان و صنعتگران
ایران شم اقتصادی خوبیدارند اما حلقه مفقوده ما عدم
اعتماد میان جامعه صنعتي و مدیران جامعه ما است.
این اعتماد باید ایجاد شود .نظر من این است که قوانین
اقتصادی ما یا باید به کلی حذف ش��ود و یا به حداقل
مزاحمت برسد تا اعتمادسازی شود.

مزیتی که صنعت
چینی ایران قبال
داشت مزيت ارزان
بودن انرژی بود.
اما اکنون بحث
هدفمندسازی
یارانههامطرح
است و من بارها
در جلسات تذکر
داده ام که مبادا
یکباره این مزیت
را از بخش صنعت
بگیریم

س�وال من این اس�ت که توان خل�ق مزیت در
مدیریتهای صنعتی ما وجود دارد یا همچنان
دید کوتاه مدت و سودمحور حاکم است؟

توان بالق��وه وجود دارد كه باي��د با وضع قوانين
انگيزهمن��د آنرا بالق��وه كرد .باید ای��ن روحیه را در
صنعتگ��ران ایرانی ایج��اد کرد .مزای��ای موجود در
ایران برای بخش صنعت استثنایی است مشکل اما
این است که مدیریت اقتصادی ما از صد سال پیش
درست نبوده و سياست زده بوده و اگر این مدیریت
درس��ت میبود ای��ران چیزی از ک��ره جنوبیکمتر
نداشت.
به عنوان یک عضو موثر اتاق بازرگانی آیا گمان
نمیکنید که اتاق بازرگانی باید بار سنگینتری
در زمین�ه فرهنگ س�ازی اقتص�ادی بر دوش
بکشد؟

اتاق بازرگانی اکنون کارهای خوبیانجام میدهد
اما حتما باید بار سنگینتری بردارد و نقشی قویتری
در اصالح س��اختارهای اقتص��ادی ایفا کند .یکی از
انتقادات من به اتاق این است که نباید عامل وصول
مالیات و حق بیمه برای دولت شود .اتاق بازرگانی باید
به صاحبان صنعت و اقتصاد کمک کند تا مشکالت
خود را حل کنند .اتاق بازرگانی باید مش��اور اعضای
خود باشد و به آنها راهکار نشان دهد و از آنها حمایت
کند .از طرف دیگر زیر سایه قوانین اقتصادي موجود
دست اتاق چندان باز نیست.

نگر
آینده

مش��کل آنها به تحول نظ��ام اقتصادی جهان باز
میگردد .همانگونه که چینیها سایر منابع صنعتی
را از دست تولیدکنندگان جهانی گرفتند این رشته را
نیز متعلق به خود کردند.
چون ب��ر بازارهای جهانی مکانی��زم اقتصاد آزاد
حاکم اس��ت لذا با حضور چین در بازارهای جهانی
تولید چینی در کش��ورهای دیگر چن��دان توجیه
اقتصادی نداشت .براي صنعت چيني ايران هم عالوه
بر مش��كالت داخلي ،تسلط كشور چين هم بسيار
موثر ب��ود .حال اگر در ایران به س��مت اقتصاد آزاد
حرکت کنیم هم با چنین مشکالتی در عرصههای
مختلف صنعت مواجه خواهیم شد.
مزیتی که صنعت چینی ایران قبال داشت مزيت
ارزان بودن انرژی بود .اما اکنون بحث هدفمندسازی
یارانهها مطرح اس��ت و من بارها در جلس��ات تذکر
داده ام که مبادا یکباره این مزیت را از بخش صنعت
بگیریم .به اعتقاد من باید قیمت انرژی برای بخش
صنع��ت پنجاه درصد قیمت مص��رف کننده عادي
محاس��به و دریافت شود .مساله دیگر این است که
مدیران ما اصول صنعتگری را به جامعه نیاموختند.
درحقیقت قوانین باید به گونهای وضع و تدوین شود
که مش��وق اقتصاد رقابتی باشد .نگرانی دولت دهم
این است که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها
قیمتها باال رود اما اگر اقتصاد رقابتی شود،حداقل در
صنعت چینی قیمتها باال نمیرود چراکه واحدهای
تولیدی همگی رقیب یکدیگر هستند .صنعت چینی
میتواند مشتی نمونه خروار و الگوی بسیار خوبیبرای
رش��د صنعت و اقتصاد ایران باش��د .در بیست سال
گذش��ته حقوق و دستمزد در صنعت چینی سازی
حدودا صد برابر شده است اما قیمت چینی به صورت
میانگین بیست برابر شده است .دلیل اینکه قیمت
چینی رشد کمیداشته رقابتی بودن مکانیسم بازار و
نیز آزاد شدن واردات از سال  81بوده است .خالصه
میتوان با ریاضت در صنعت چینی فعالیت کرد اما
با ریاضت نمیتوان باعث رشد اقتصاد کشور شد .ما
باید قدم در راه اقتصاد رقابتی بگذاریم و تبعات آن را
بپذیریم که نتیجه آن هم به نفع مصرف کننده و هم
به نفع اقتصاد کشور است.

به ف�رض که چنی�ن اقداماتی ص�ورت گرفت.
صنع�ت ایران آی�ا آمادگی رقاب�ت در بازارهای
جهانی را دارد؟
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من همواره به مسوولین گفته و میگویم که اگر
قوانین ما درست بود ،بنده اکنون به جای یک واحد
صنعت��ی حداقل ده واحد صنعت��ی ایجاد میکردم.
ببینید بنده دانش فنی و تخصص الزم برای زمینهای
که در آن تولید میکنم را دارم و چون به ایران عشق
میورزم هدف��م هم در ابتداء بازاره��ای ایران بود و
سپس اقدام به صادرات كرديم كه عمدتا هم به اروپا
صادر میكنيم و چندين س��ال هم به عنوان واحد
نمونه صادراتي انتخاب شده يم .ضمن اینکه صنعت
چینی امروزه در اروپا و ژاپن نیز با حضور کشور چین
در بازارهای جهانی به رکود کشیده شده است .با تمام

مشکالت ،واحد تولیدی ما در طول بیست سال رشد
کرد اما چون این صنعت پرسود نبود ،دیگرانی که با
اهتمام به جنبه تجاری وارد این حوزه شده بودند بعد
از درک سودآور نبودن صنعت چینی آن را رها کردند.
با این همه جالب این اس��ت که امروزه ایران دومین
تولیدکننده ظروف چینی در دنیا است .در طی این
سالها نامداران صنعت چینی در کشورهای آلمان،
فرانسه ،انگلیس و ژاپن تعطیل شدند و ظرفیت تولید
خود را به شدت پایین آوردند.

را هم��وار کند و قوانینی که اغلب ضد هدف خود و
ضد صنعت عمل میکنند را اصالح کند.
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توگوهای ماه
گف 

لونقل
صنعت حم 

به نوسازی ناوگان
کمک کنید
لونقل
آینده صنعت حم 
بعد از هدفمند کردن یارانهها
در گفتوگو با مسعود خوانساری
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
افزایش قیمت حاملهای س�وختی و ب�ه خصوص گازوئیل،
لونقل کاال و مسافر خواهد
تاثیرات مس�تقیمیبر صنعت حم 
گذاش�ت .درباره چگونگی این تاثیرات و راههای س�اماندهی و
لونقل بعد از افزایش قیمت س�وخت با مس�عود
مدیریت حم 
لونقلترانزی�ت و گمرک
خوانس�اری ،رییس کمیس�یون حم 
ات�اق بازرگانی صنایع و معادن تهران به گفتوگو نشس�تیم تا
راهکارهای مقابله با تاثیرات منفی و احتمالی هدفمند ش�دن
یارانهها را از زبان ایشان بشنویم.

واقعی کردن قیمت
سوخت برای
لونقلمخرب
حم 
نیست چرا که
اگر قیمت سوخت
واقعی شود،
لونقل
شرکتحم 
و رانندهها مجبور
به تعویض
ماشینهای خود با
ماشینهایجدید
میشوند

نگر
آینده
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لونق�ل دو ن�وع هزین�ه ثابت و
در صنع�ت حم 
متغی�ر وجود دارد .در ای�ن میان تاثیر تغییرات
احتمال�ی هزینههای متغیر در روند فعالیت این
بخش واضح و روشن است و از طرفی هم امکان
کاه�ش آن هزینهها در کوتاه مدت وجود ندارد.
درچنین شرایطی اگر قرار باشد هزینهها را پایین
بیاوریم یا باید هزینههای ثابت را تغییر دهیم و
یا اینکه افزایش درآمد داش�ته باشیم .در حال
لونقل روی چه محوری
حاضر ش�رکتهای حم 
میتوانن�د برنامه ریزی کنند ک�ه اگر هزینهها
به علت افزایش قیمت س�وخت ب�اال رود ،صرفا
جایگزینی جز باال بردن قیمتها نداشته باشند؟
لونقل برای حفظ تعادل خود چه
سیس�تم حم 
بایدبکند؟

مهمترین سوالی که اکنون ما با آن مواجه هستیم
این اس��ت که افزایش قیمت سوخت چه تاثیری بر
لونقل خواهد گذاش��ت و آیا این افزایش قیمت
حم 
تنها باعث افزایش هزینههای متغیر میشود یا اینکه
هزینهه��ای ثابت ه��م در این بخ��ش افزایش پیدا
میکند؟ میدانیم که تا قبل از اجرای قانون هدفمند
کردن یارانهها قیمت گازوئیل لیتری ش��انزده تومان
و نی��م بود .اکنون گازوئیل س��همیهای لیتری 150
تومان و گازوئیل غیر س��همیهای لیتری  350تومان
شده است .درواقع قیمت سوخت سهمیهای ده برابر
و سوخت غیرسهمیهای سی برابر شده است .طبیعتا
لونقل
این افزایش قیمت اثری جدی روی صنعت حم 
خواهد گذاشت .گازوئیل  150تومانی ،بیست درصد
لونقل به وجود
افزایش قیمت در جابجایی کاال و حم 
خواهد آورد .این بیست درصد البته اثر مستقیمیاست
لونقل و
که افزایش قیمت س��وخت صرفا روی حم 

جابهجای��ی کاال میگ��ذارد و اثرات جانبی آن یعنی
افزایش قیمت الستیک و قطعات و نیروی انسانی در
این بیست درصد محاسبه نشده است.

آیا افزایش قیمته�ا صرفا هزینههای متغیر را
افزایش میدهد یا هزینههای ثابت را هم افزایش
میدهد؟

طبیعتا هزینهه��ای ثابت به لح��اظ روانی تاثیر
خواهند پذیرفت کمااینکه با باال رفتن قیمت سوخت،
عمده هزینهها نیز افزایش پیدا میکند.

آیا افزایش قیمت سوخت صرفا هزینهها را باال
میبرد یا اینکه قادر به ایجاد تحول در سیستم
لونقل نیز خواهد بود؟
حم 

به نظر م��ن واقعی کردن قیمت س��وخت برای
لونقل مخرب نیس��ت .من به اثری که افزایش
حم 
قیمت سوخت روی صنعت و خدمات میگذارد کاری
ندارم و دراین باره بحث نمیکنم .مساله این است که
در کش��ور ما به دلیل وجود سوخت ارزان ،طی این
سالها از ماشینهایی استفاده شده که چهل -پنجاه
سال از ساخت آنها میگذرد .این ماشینها سوخت
بیشتری (حدود هشتاد لیتر در صد کیلومتر) به نسبت
ماشینهای جدید (حدود سی لیتر در صد کیلومتر)
مصرف میکنند .طبیعتا اگر قیمت س��وخت واقعی
لونقل و رانندهها مجبور به تعویض
شود ،شرکت حم 
ماش��ینهای خود با ماشینهای جدید میشوند که
لونقل خواهد
این مساله خود تحولی در صنعت حم 
ب��ود .درواقع با اس��تفاده از ماش��ینهای جدید ،هم
سوخت کمتری استفاده میشود و هم آلودگی هوا و
محیط زیست کاهش میباید و هم ایمنی در جادهها
باال میرود چراکه یکی از عوامل ناامنی در جادههای
ما ،وجود کامیونهای فرس��وده است.بدینترتیب به

نظر من افزایش قیمت سوخت باعث ورود تکنولوژی
جدید به کشور خواهد شد.

مش�خصا اثراتی که افزایش قیمت س�وخت در
لونقل میگذارد چیست؟
ساختارهای بخش حم 

لونقل کاال در کش��ور توس��ط راننده
عمده حم 
خودمال��ک انجام میش��ود و راننده اکث��را بازاریابی
را نیز خ��ود انجام میدهد .اگر قیمت س��وخت باال
رود ،رانندهای که مالک ماش��ین است به خود اجازه
نمیدهد که به ص��ورت خالی و بدون بار در جادهها
حرکت کند و دنبال بار بگردد بلکه مجبور اس��ت به
شرکت و یا بنگاهی وصل شود تا برایش بازاریابی انجام
دهد .بنابراین با افزایش قیمت سوخت کمتر با پدیده
«یک س��ر خالی» مواجه خواهیم شد و دیگر اینطور
نیست که راننده از تهران به سمت بندرعباس خالی
ب��رود تا در آنجا بار بردارد بلکه قبل از حرکت درباره
اینکه خالی نرود ،اطمینان پیدا خواهد کرد .بنابراین
اگر ماشینهای باری زیر پوشش یک شرکت یا بنگاه
بروند ،مسوولیت پذیری شرکتها بیشتر خواهد شد
لونقل باال
و لذا بعد از مدتی راندمان سیس��تم حم 
رفته و درواقع سیستم اصالح خواهد شد .این نکته را
هم بگویم که متوسط حمل بار در ایران هشتاد هزار
کیلومتر در س��ال است درحالیکه متوسط حمل بار
در کشورهای پیشرفته به دلیل استفاده از ماشینها
و تکنولوژی جدید حدود س��یصد هزار کیلومتر در
سال اس��ت .طبیعتا اگر به سمت استفاده از ماشین
گران قیمت با تکنول��وژی جدید برویم ،راندمان کار
باال م��یرود و اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم امیدوار
باشیم که با وجود افزایش قیمت سوخت ،قیمتها
افزایش نیابد.
شما معتقدید که اصالح قیمت سوخت به اصالح

لونقل میانجامد .آیا
س�اختاری سیس�تم حم 
بنگاههای بزرگ آمادگی دارند که مدیریتهای
لونق�ل ایجاد کنند یا
جدیدی در سیس�تم حم 
اینکه به رغم فرصتی که اصالح قیمتها ایجاد
میکند اما ساختار و مدیریتها از اصالح سیستم
پش�تیبانی نمیکنند؟ آی�ا زیربنای سیس�تم
لونقل کشور توانایی استفاده از فرصتی که
حم 
اصالح قیمت سوخت ایجاد میکند را دارد؟

م��ن ب��ه افزایش قیمت ب��ه صورت مج��رد نگاه
نمیکنم .قرار نیس��ت تمام پولی را که دولت از بابت
افزایش قیمت حاملهای سوخت کسب میکند ،به
جی��ب مردم بریزد .اگر چنین باش��د اثرات تخریبی
زیادی برجای خواهد گذاشت .به اعتقاد من درآمدی
که از اصالح قیمت س��وخت کسب میشود باید در
اصالح س��اختار صنعت هزینه شود .مثال در صنعت
لونقل ماش��ینهایی با تکنولوژی باال در داخل
حم 
کشور ساخته شود و به همچنین وارد کشور شود.
آیا توانایی برای ساخت ماشینهای جدید وجود
دارد؟

بله .میتوانیم .در گذش��ته نیز چنین کردیم و در
برنامه پنجساله نیز به پیشنهاد اتاق بازرگانی مقرر شد
که ماشینهایی با کمتر از سه سال کارکرد با عوارض
پایین وارد کشور شود .اگر بخواهیم به مساله افزایش
قیمت سوخت به عنوان یک فرصت نگاه کنیم ،اولین
گام این است که تمهیدی بیاندیشیم تا ماشینهایی با
تکنولوژی جدید با قیمت ارزان و تعرفه پایین در اختیار
رانندهها قرار گیرد و همچنین صنعت ماشین سازی
کشور تقویت شود تا نوس��ازی ناوگان در اسرع وقت
صورت گیرد .تنها با نوسازی ناوگان است که میتوانیم
مانع بروز اثرات منفی افزایش قیمتها شویم.

افرایش قیمت س�وخت ش�اید در تئوری بتواند
ساختارها را اصالح کند اما در عمل به نظر میرسد
که امکان آن در کوتاه مدت وجود ندارد؟

لونق��ل بار و
لونق��ل میان حم 
در صنع��ت حم 
لونقل
لونقل مس��افر تفاوت وجود دارد .در حم 
حم 
مس��افر ،یک اتوبوس در سال بیشتر از دویست هزار
کیلومتر کار میکند اما یک کامیون به طور متوسط
 80هزار کیلومتر در سال کار میکند .علت این است
لونقل اتوبوسی اصالح شده چراکه
که س��اختار حم 
مبدا و مقصد دراختیار بنگاه اس��ت و درواقع شرکت
برای راننده بازاریابی میکند و به نفع راننده است که
لونقل
با یک شرکت کار کند .این ساختار باید در حم 
بار هم شکل گیرد.
اما اکنون ه�م بنگاههای بزرگی وج�ود دارند و
فعالیتمیکنند؟

آیا سیستم بانکی توان این را دارد که مثال برای
خری�د  200ماش�ین جدید به یک ش�رکت وام
دهد؟

الزاما نباید کامیون متعلق به ش��رکت باش��د.در
انگلستان باالی هفتاد درصد از کامیونها در مالکیت
شخصی رانندهها است .مساله مهم التزام به قوانینی
اس��ت که چنین اتصالی را ایج��اد میکند .مالکیت
اهمیتی ندارد بلکه اتصال راننده و شرکت مهم است.
چقدرشرکتهایبخشخصوصیحاضرهستند
سرمایهگذاریکنندتاقادرباشندطبقمقتضیات
مدرن کار و فعالیت کنند؟

مهمتر از سرمایهگذاری ،ایجاد یک برند مطمئن
اس��ت .اگر عرصه برای بخش خصوصی آماده شود،
چند ش��رکت با برندهای مشخص تاسیس خواهد
شد.
در آینده بله اما منظور من شرایط فعلی است...

یک مثال میزنم .وقتی قرار بود فرودگاه بینالمللی
ام��ام خمینی راهان��دازی ش��ود ،در وزارت راه درباره
لونقل مس��افر از فرودگاه به تهران بحث ش��د.
حم 
لونقل مسافر ،شرط
برای منظم و آبرومند کردن حم 
اول اینچنین تعریف شد که یک شرکت مسوولیت
لونقل مس��افران را برعهده گیرد و لذا از شرکت
حم 

حاال با افزایش قیمت سوخت آیا در کوتاه مدت
تح�ول خاصی اتفاق خواهد افت�اد؟ آیا مالکین
ماشینهای قدیمیبا بحران مواجه میشوند؟

من هنوز مفروضات این داستان را مطلع نیستم
و نمیدان��م که دولت قرار اس��ت چگونه عمل کند.
نمیدانم که درآمد حاصل از هدفمند شدن یارانهها
صرفا قرار اس��ت می��ان مردم توزیع ش��ود یا اینکه
صرف تحول س��اختار بخشهای مختلف صنعت و
خدمات ش��ود .تصور من این است که قطعا قسمت
اعظم درآمدی که از افزایش حاملهای انرژی کسب
میش��ود باید برای اصالح ساختارها صرف شود .اگر
چنین اتفاقی نیفتد وضعیت از قبل خرابتر میشود.
لونقل به معنی نوسازی
اصالح ساختار در بخش حم 
ناوگان و اختصاص تسهیالت ارزان قیمت به منظور
نوسازی ناوگان است .اگر چنین اقدامیصورت نگیرد
گروه عظیمیبه آمار افراد زیر خط فقر اضافه میشود
و ناهنجاریهای اجتماعی به وجود خواهد آمد.

قرار نیست تمام
پولی را که دولت از
بابت افزایش قیمت
حاملهایسوخت
کسبمیکند،
به جیب مردم
بریزد .درآمدی
که از اصالح قیمت
سوخت کسب
میشود باید در
اصالح ساختار
صنعت هزینه شود

آیا برای حصول به این نتیجه راهکاری ارائه داده
اید؟

در برنامه پنج ساله از طریق اتاق پیشنهادی برای
واردات ماش��ینهای کمتر از سه س��ال کارکرد ارائه
دادیم که خوشبختانه در مجلس تصویب شده است.
لونقل ،نیروی
آیا به فرض نوسازی سیستم حم 
انس�انی فعال در این بخش انگی�زه طی کردن
دویست هزار کیلومتر در سال را دارد؟

ببینید درحال حاضر رانندگان ما میانگینی مثال
هش��ت س��اعت در روز برای کار روزانه خود درنظر
دارند و بیشتر از آن هم نمیتوانند کار کنند و چه بسا
ماشینها هم کشش بیشتر از آن را نداشته باشند .اما
مطمئنا اگر راننده ما یک ماشین جدید داشته باشد
انگیزهاش برای کار بیشتر میشود و حتی دنبال راننده
کمکی خواهد رفت .شکی نیست که یک کارخانه با
ماشینهای گران قیمت حتما دو شیفت کار میکند.
لونقل با
در کش��ورترکیه که همجوار ماس��ت ،حم 
گازوئیل لیتری دو هزارتومان انجام میشود اماترکیه
لونقل با م��ا رقابت میکند و حتی
در صنع��ت حم 
لونقلترکیه
جلوتر هم هس��ت .درواقع صنعت حم 
از هزینه ثابت به جای هشتادهزار کیلومتر در سال،
سیصد کیلومتر در سال استفاده میکند .بنابراین اگر
بتوانی��م هزینههای متغی��ر را روی هزینههای ثابت
سرشکن کنیم مشکل حل میشود.

و در نهای�ت فوریتری�ن کاری ک�ه دولت باید
درحال حاضر انجام دهد چیست؟

ایجاد امکان برای نوسازی ناوگان از طریق اعطای
تس��هیالت ارزان قیمت و امکان واردات فوریترین
اقدام است.

نگر
آینده

به فرض که شرکتهای مدرن و توسعه یافته هم

خیل��ی از اصالح��ات ب��ه ق��وت و ضع��ف افراد
برنمیگردد بلکه مساله مهم اصالح قوانین است .قبل
از پیروزی انقالب شرکتهای بسیار بزرگی داشتیم
که این کار را انجام میدادند .اما چرا بهرغم پیشرفت،
اجازه تداوم چنین تجربههایی داده نشد؟ مساله این
بود که بالفاصله بعد از انقالب ،بحث عدالت مطرح و
گفته میشد که هیچ دلیلی ندارد رانندهها زیر پوشش
شرکتها باشند .لذا در محلهای تخلیه بار ،پایانههای
نوبتی ساخته شد تا کامیونها بهترتیب نوبت بارگیری
کنند .بنابراین شرکتهای حمل ونقل عمال به دست
دولت حذف شدند .با حذف شرکتها ،راننده شخصا
مسوولیت بازاریابی را برعهده گرفت و شرکتها تنها
به مراکزی برای صدور بارنامه تبدیل ش��دند .مساله
دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد ،مساله تاکسیهای
درون شهری است .در هیچ کجای دنیا اینهمه به هم
لونقل داخل ش��هری وجود ندارد و
ریختگی در حم 
دولت با صدهزار راننده درون ش��هری مواجه نیست.
در همه کش��ورها تاکسیهای شهری در قالب چند
ش��رکت معتبر خصوصی فعالیت میکنند و دولت
نیز به راحتی میتواند با تخلفات احتمالی شرکتها
برخورد کند .پس نتیجه صحبتهایم این است که تا
وقتی همه اجزاء در قالب شرکتهایی معتبر و بزرگ
که در برابر قانون التزام عملی داشته باشند ،متشکل
لونقل اصالح نخواهد شد.
نشوند وضعیت صنعت حم 
لونقل بار اگر همه رانندگان را موظف
در بخش حم 
کنیم که به یک شرکت متصل باشند و شرکت نیز
مسوولیتهایی همچون بیمه و آموزش و...را در قبال
آن رانن��دگان بپذیرد مش��کل تاح��دود زیادی حل
خواهد ش��د .لذا من در توانمندی افراد و ش��رکتها
هیچ شکی ندارم.
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مساله این است که درحال حاضر عموما بازاریابی
را خ��ود راننده انجام میده��د و بنگاهها تنها بارنامه
لونقل بار ،راننده زیر
صادر میکنن��د .در بخش حم 
پوشش شرکت نیست .پس طبیعتا با افزایش قیمتها
امکان اصالح ساختار هم وجود دارد .بخش خصوصی
باید سایتهای بزرگی راهاندازی کند و همه شرکتها
را زیر پوش��ش س��ایتها قرار دهد تا هم متقاضیان
حمل بار و هم صاحبان وسایل نقلیه و هم شرکتها
در این س��ایتها به یکدیگر مرتبط شوند و مدیریت
لونقل از طریق این سایتها انجام شود.
حم 

ایجاد ش�ود ،آیا واقعا بخش خصوصی به میزانی
از توانمندی رسیده که بتوانند به خوبی بازاریابی
کند و کمکهای فنی بدهد بدون اینکه تنها به
فکر درصد خود باشد؟

سیروسفر درخواست کردیم که این کار را عهده دار
شود .این شرکت با سیصد خودرو سمند شروع کرد
و گمان میکنم که درحال حاضر هفتصد یا هشتصد
ماش��ین دارد که مالکیت نود درصد آن نیز درختیار
رانندهها است .اما برند سیروسفر آنجا کار میکند و
لذا همه چیز نظم دارد و مس��افر دغدغه پیدا کردن
لونقل جادهای نیز باید چنین
تاکسی ندارد .برای حم 
لونقل مس��افر بین
اتفاق��ی بیافتد کمااینکه در حم 
ش��هری این اتفاق افت��اده و اکنون برندها با یکدیگر
رقابتمیکنند.
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نگر
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صادرات رویکرد اصلی توسعه

اولویتهایی که باید در برنامهریزی آینده صادرات ما مورد توجه قرار بگیرند
وابس��تگی اقتصاد کشور به نفت
طی 80س��ال گذش��ته و به تبع
آن سیاس��تهایی ک��ه دولتها
ط��ی ای��ن م��دت در رابط��ه با
کش��ورداری و برق��راری اقتصاد
ت بر کلیه
نفت��ی و حاکمیت دول 
مهدی جاریانی ش��وون اقتص��اد کش��ور اعمال
عضوهیاتنمایندگان کردهاند ،آثار نامطلوبی در رابطه
اتاقبازرگانیتهران با توانمندسازی بخش خصوصی
به جاگذاشته است .این موضوع
باعث بوجود آمدن رانتهای بزرگ در اقتصاد ش��ده و از این
مح��ل الیههای خاصی هم بوجود آم��ده اند که از این خان
نعمت برخوردارند؛ در چنین فضایی کسب و کار به سمتی
پیش رفته که دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ ش��ده و
از اینرو امروز شاهد شکلگیری اقتصاد دولتی با ظرفیت 80
درصد اقتصاد ملی هستیم آنچنان که بخش خصوصی نیز
سهم اندکی از اقتصاد را در اختیار دارد و وابسته به تصمیمات
دولتی شده اس��ت .آرزویی بزرگ اس��ت که روزی دولتها
هزینههای خود را از محل درآمدهای حاصل از فعالیتهای
اقتصادملی به دست آورند و همچنان که رهبر معظم انقالب
نی��ز در مقاطع مختلف چنین خواس��تی را مطرح کرده اند
سیاس��تهای کلی باید در جهت قطع وابستگی اقتصاد ما
به درآمدهای نفتی باش��د و این درآمدها که متعلق به نسل
آینده است در راه توسعه ملی و امور زیر بنایی کشور مصرف
شود .اما این مهم تنها در صورتی محقق میشود که صادرات
و هر امری که باعث افزایش ارزآوری در کشور باشد جایگزین
صادرات نفت و گاز شود .بدیهی است که توسعه صادرات در

یک اقتصاد رقابتی که بخش خصوصی در آن از جایگاه باالیی
برخوردار میباش��د به مراتب بهتر از یک اقتصاد وابسته به
دولت ممکن خواهد بود .در این مسیر ،برای خالصی اقتصاد
کشور از تسلط دولت بر آن اقدامات مهمیصورت گرفته که از
آن جمله میتوان به تهیه سند چشمانداز بیست ساله و ابالغ
سیاستهای کلی اصل  44از سوی مقام معظم رهبری که
نگرش جدیدی در اقتصاد کشور بود اشاره كرد .اگرچه شیوه
اجرای سیاستهای اصل  44با اهداف آن فاصله زیادی دارد
و تعداد زیادی از واگذاریها در غیاب یک چهارچوب نظارتی
و کنترلی به نهادهای شبهه خصوصی و عمومیواگذار شده
و لذا خصوصیس��ازی واقعی صورت نگرفت��ه اما به هرحال
از آنجا که راه خصوصیس��ازی غیر قابل برگش��ت است و از
تجربه تمامیکش��ورها نیز این نتیجه قابل احصاء میباشد،
باید از چنین روندی استقبال کرد .مطابق سند چشمانداز نیز
صادرات از اهمیت باالیی برخوردار است و توریسم که از آن
با عنوان صادرات نامریی میتوان نام برد و همچنین صادرات
کاال وخدمات در سند چشمانداز با ویژگیهای مختلف و بر
اساس موقعیت ژئوپلتیک کشورمان مورد توجه جدی قرار
گرفته است .از همه اینها که بگذریم ظرفیتهای صادراتی
کشور ما در منطقه از بسیاری کشورها باالتر است .این مزیت
بهدلیل شرایط جغرافیایی و استراتژیکی از یک طرف و وجود
نیروی تحصیلکرده و جوان و معادن و صنایع و زیر ساختها
بهخصوص انرژی است و بنابراین امکان توسعه صادرات فراهم
به نظر میرسد.
توریسم خارجی یک فرصت مهم در صادرات

به دلیل نقش مهمیکه توریس��م در اقتصاد و صادرات
کش��ور دارد و در سند چشمانداز نیز برای آن جایگاه باالیی

در نظر گرفته شده است ،جنبههای مختلف آن را باید مورد
بررسی قرار داد .نکته بسیار مهم در رابطه با صنعت توریسم
این است که ایران داراي جاذبههای باالیی در منطقه و جهان
است .دارا بودن رتبه پنجم میراث فرهنگی در دنیا میتواند
بعنوان یک مزیت باال برای کشور ما محسوب شود .همچنین
تنوع آب و هوا و مناظر مختلف که به دلیل اقلیمهای متفاوت
جذابیتهای فراوانی را برای کش��ور ما فراهم ساخته است،
شرایط مطلوبی را برای جذب توریسم بهوجود آورده و فرصت
بسيار خوبي در زمينه ارزآوري از اين طريق فراهم کرده است.
ایران بزرگترین کشور شیعه جهان با امکانات زیارتی فراوان
ت زیارتی
است و بر این اساس نیز گروه زیادی به عنوان توریس 
میتوانند به کشور ما وارد شوند .در زمینه درمانی نیز ایران
ازجایگاه باالیی در جذب توریسم برخوردار است .شبکههای
بیمارستانی ،متخصصین درجه اول در مقایسه با کشورهای
منطقه و حتی جهان فرصت باالیی را در کشور ما برای جذب
توریست فراهم ساخته است .پایین بودن هزینههای درمان
در کش��ورمان در مقایسه با کشورهای غربی از یک طرف و
اینکه جامعه اسالمیمحسوب میش��ویم سبب شده است
که کشورهای مس��لمان اطراف برای معالجات مهم خود به
ایران بیایند .در نظر بگیرید که هر توریس��ت درمانی بهطور
متوس��ط  5000دالر صرف هزینه کند و ساالنه ایران بتواند
 100000نف��ر را درمان کند یک درآمد ارزی  500میلیون
دالری را برای ما ایجاد میکند .اما توسعه این مساله نیاز به
یک طرح جامع اطالعرس��انی و تبلیغات��ی دارد .با این حال
در حوزههای توریستی و جهانگردی توازن بین خروجیهای
توریستهای ایرانی و توریس��تهای خارجی وجود ندارد و
تفاوت ارزآوری و مصارف ارزی توریستهای خارجی و ایرانی

زیاد اس��ت .این درحالی اس��ت که اگر جاذبههای توریستی
ای��ران و ورود توریس��ت خارجی رونق پیدا کن��د ،از تعداد
توریستهای ایرانی نیز خواهد کاست .بنابراین برای جذب
توریس��ت به ایران باید کاری بس��یار گسترده صورت گیرد.
گفته میشود که هر توریست که وارد یک کشور میشود به
صورت میانگین  5شغل ایجاد میکند .تحریمهای بینالمللی
و تخریب ذهن مردم جهان با انواع ترفندها و با اس��تفاده از
رس��انهها جمعی نسبت به ایران ،ترس��ی کاذب را در ذهن
مردم جهان ایجاد کرده و تحریم از نوع توریس��تی به کشور
ما بیشترین آسیبها را طی س��ه دهه اخیر زده است .این
در حالی اس��ت که برنامهریزی جدی برای بیاثر کردن این
ذهنیتسازیها انجام ندادهایم .در توسعه توریسم و صادرات
همراه با آن عوامل مهمیاز مزیت برخوردار خواهند شد که
توجه به صنایع دستی ایران با قدمتی هزاران ساله از جمله
این مزیتهاس��ت .صنایع دستی در کشور ما از رتبه بسیار
ی در این
ارزش��مندی در جهان برخوردار اس��ت .ارقام مهم 
بخش همه ساله صادر میشود و همچنین به توریستهای
وارده فروخته میش��ود که خود هم از نظر ارزآوری و هم از
نظر اشتغال داخلی زمینهای گسترده را در سطح کشور فراهم
میسازد .همچنین گیاهان دارویی و میوه و سبزیجات از دیگر
پتانس��یلهای قابل توجه در کشور ما برای جذب توریست
است .عرقیات از گونههای مختلف گیاهی و همچنین انواع
خشکبار و شیرینی نیز از دیگر صادراتی هستند که میتوانند
همپای صنعت توریسم توسعه پیدا کنند.
صادرات کاالهای صنعتی  ،معدنی و خدمات فنی
مهندسی

در مس��یر توس��عه صادرات عالوه بر توریسم میتوانیم
سرمایهگذاری ویژهای بر صادرات کاالهای صنعتی ،معدنی
و خدمات فنی و مهندس��ی داشته باش��یم .میزان صادرات
در س��ال  1387ب��ه  17/9میلیارد دالر و در س��ال 1388
ب��ه  21/3میلیارد دالر و در س��ال  89تا مه��ر ماه به 14/6
میلیارد دالر رس��یده و پیشبینی  25میلیارد دالر در سال
جاری صورت گرفته است .این روند رو به رشد نشاندهنده

توان صادراتی بالقوه کشورمان است و اگر توسعه زیرمجموعه
نفت و پتروشیمیبهدرستی صورت گیرد و ما بتوانیم به جای
ص��ادرات نفت و گاز خام محصوالت فرآوری ش��ده را صادر
کنیم میتوان امیدوار بود که با توسعه افزونتری در صادرات
خود همراه باشیم .صادرات صنعتی و معدنی و خدمات فنی
مهندسی البته با مشکالت بس��یاری در مسیر توسعه خود
روبرو هستند که برخی از آنها بدین قرارند:
 -1نرخ ارز :یکی از عوامل تعیینکننده در بازرگانی خارجی را
میتوان نرخ ارز دانست .ارزان بودن نامتناسب نرخ ارز باعث
واردات بیرویه و قاچاق کاال میشود و ارزش باال و غیر واقعی
آن هم گرانی کاالهای س��اخته ش��ده و کاهش تقاضا را در
پی خواهد داش��ت .نرخ ارز در کش��ور از سیاستهای دولت
تبعیت میکند و به مقداری تعیین شده که هم به صادرات
و هم تولید داخلی لطمه وارد ساخته است .عدم هماهنگی
بی��ن تورم داخلی و نرخ ارز در کش��ور انگیزههای واردات را
افزایش داده و هر چه بیشتر به این مساله بیتوجهی شود آثار
تخریبی زیادتری را متوجه اقتصاد خواهد کرد .خوشبختانه
در قانون برنامه پنجم توس��عه رابطه مناسبی بین نرخ ارز و
تورم داخلی و بینالمللی تعریف شده است .از طرفی استقالل
بانک مرکزی که در قانون برنامه پنجم توس��عه به آن توجه
شده نوید این را میدهد که در آیندهای نه چندان دور شاهد
یک روال منطقی در تعیین نرخ ارز باشیم .بدیهی است که
سیستم شناور هدایت شده با مکانیزم بازار میتواند شرایط
مناسبی را برای واقعی شدن قیمتها و بهبود شرایط صادرات
فراهم سازد.
 -2فضای کس�ب و کار :بوروکراسی و پیچیدگیهای اداری
و فس��ادهای مرتبط با این مقوله ،فعالیت اقتصادی را دچار
مش��كل میكند .اگر نگاهی به رتبه ای��ران در این زمینه در
بین کش��ورهای جهانی بیاندازیم رتبه بسیار پایینی را برای
کشورمان میبینیم .رتبه  129شایسته کشور ما نیست .یکی
از دالئل این امر را میتوان اقتصاد دولتی و وابسته به دولت
دانست .امید میرود که با تصویب قانون بهبود فضای کسب
و کار که هم اکنون در مجلس ش��ورای اسالمیمطرح است

و همینطور رعایت قانون اصل  44در حوزه توانمندس��ازی
عمده مشکالت ما نیز در این زمینه مرتفع شود.
 -3جوائز صادراتی :جوائز صادراتی یکی از مقوالتی است که
در توسعه صادرات همواره مشکل آفرین بوده و صادرکننده
رقم اندکی را که حدود  3درصد اس��ت هیچگاه نتوانسته به
موقع دریافت کند .هر چند طی س��ه سال اخیر در پرداخت
جوائز سرعت عمل بهتری بهوجود آمده است لیکن رویکردی
که بت��وان در مبداء صدور جوائز را دریافت کرد هنوز عملی
نشده است .امید اس��ت با همکاری بخش خصوصی مقوله
جوائز صادرات��ی تعریف اجرایی دقیقتری بیابد تا به اهداف
توسعه صادرات کمک کند.
 -4حمای�ت از صادرکنن�ده در بازاره�ای ه�دف :قوانین و
مقررات و مسائل مختلف سیاسی و مشکالتی که در فرآیند
صادرات برای صادرکننده بوجود میآید دردسرهای فراوانی را
موجبی میشود .با استقرار رایزنهای بازرگانی که کشورهای
مختلف همچون ترکیه و چین نیز از آن برخوردارند میتوان
حمایت از صادر کنندههای ایرانی در بازارهای هدف را مورد
توجه بیشتری قرار داد.
 -5هدفمندس�ازی یارانهه�ا :م��وج جدید ت��ورم و افزایش
قیمتها با هدفمندی یارانهها میتواند باعث افزایش قیمت
پایه صادرات کاال و خدمات شده و از این جنبه صادرات دچار
چالش جدیدی شود.
 -6بهبود شرایط همکاریهای بینالمللی :برای اینکه بتوانیم
به توس��عه اقتصادی مطلوب و صادرات��ی در خور موقعیت
جمهوری اسالمی برس��یم الزم است که تعامل بینالمللی
در جهت کاهش تحریمها با حفظ عزت و احترام جمهوری
اسالمیتقویت ش��ود تا بازرگانان ما به دور از شرایط سخت
کنونی شاهد موقعیت ممتازتری در منطقه و جهان باشند.

به دلیل نقش
مهمیکه توریسم
در صادرات کشو ر
دارد و در سند
چشماندازنیز
برای آن جایگاه
باالیی در نظر
گرفته شده است،
جنبههایمختلف
آن را باید مورد
بررسی قرار داد
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ثبات برای صادرات
تاملی در باب ارتقای صادرات کشور و موانع پيش روي آن
عباس شاکری

این نکته پذیرفته شده است که بدون رشد صادرات
و داشتن سهمی قابل توجه از صادرات جهانی نمی توان
اقتصادی پویا و رو به رشد داشت .بنابر این؛ این پرسش
مطرح می ش��ود که در ایران چ��ه موانعی پیش روی
ارتقای صادرات قرار دارد که نتوانس��ته ایم به شاخص
صادراتی مناس��ب دس��ت یابیم؟ در این نوشته کوتاه
صادراتغيرنفتي ابتدا راهكارهاي مناسب براي بهبود وضعيت صادرات
ما عالوه بر موانع غيرنفتي ارائه گرديده و سپس موانع عمده تحقق آن
را معرفي مينماييم.

قيمتي با موانع
غيرقيمتيو
ساختارينيز
مواجه است
بنابراين بايد براي
شتاببخشيدن
به صادرات ،رشد
و شتاب بهرهوري
توليد را مورد
تأكيد قرار داد و
براي جبران تورم
هزينههايتوليد
صادراتي يا نرخ ارز
صادرات را باال برد
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راهکارهای الزم برای ارتقای صادرات کشور

برای ایجاد رشد شتابان در صادرات و تأمین پایداری
آن باید محیط اقتصادی مناسب ایجاد کنیم .لذا باید
ثبات نقدینگی و کاه��ش تورم را به عنوان یک هدف
اساس��ی دنبال کنیم .رس��یدن به این مهم مس��تلزم
انضباط بودجهای دولت ،اص�لاح نظام بانکی ،نظارت
دقی��ق بر اعطای اعتب��ارات ،رفع پدی��دة عدم وصول
مطالبات بانکی در سطح وسیع ،جهتدهی منابع پولی
و ارزی به سمت تولید ،اهتمام به تولیدات دانشمحور
با تکنولوژی باال ،ارتقاء صنعت پردازش و بس��تهبندی
جه��ت ایج��اد ارزش اف��زوده بیش��تر روی کاالهای
کشاورزی و سنتی و اقداماتی از این قبیل است.
در واق��ع ،راهکارهای ارتقاء ص��ادرات عمدتاً همان
راهکارهای اصالح ساختار پولی و حقيقي کلی اقتصاد
اس��ت .کندی صادرات غیرنفتی در کشور را نمیتوان
صرفاً در مح��دودة بخش صادرات بررس��ی کرد؛ این
س��اختار کلی اقتصاد اس��ت که وضعیت ص��ادرات را
مشخص میکند .البته اگر صادرات حالت پویا و شتابان
به خود بگیرد و اقتصاد را در رقابت جهانی درگیر کند
پویایی و رشد کل اقتصاد را هم تحت تأثیر قرار داده و
جهت میدهد .در شرایطی که  50هزار میلیارد تومان
معوقه بانکی در اقتصاد وجود دارد و تولیدکنندگان و
صادرکنندگان از محدودیت وجوه رنج میبرند و تورم
حال��ت پویا و مس��تمر دارد نمیتوان امید به ش��تاب
صادرات داشت.
بنابراین باید در حوزة پول ،ارز و تورم شرایط مناسب
فراهم کرد؛ نقدینگی را ثبات بخش��ید تورم را کنترل
کرد ،و برای نرخ ارز صادرات چارهاي انديشيد یا حداقل
یاران��ه اي معادل برای جبران تورم اعطا کرد .همزمان
با این اقدامات باید به جنبههای ساختاري و فنآوری
تولی��د و کیفیت اهتمام ورزی��د .در فضای تورمی ،در
شرایط جوالن بسیار زیاد عوامل نامولد در اقتصاد ،در
شرایط وجود حجم باالی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق،

کیفیت و استانداردهای کیفی بیمعنی است .بنابراین
محدود کردن بخش نامولد ،اقتصاد زیرزمینی و قاچاق
ارز و کاال را بای��د دنب��ال کرد تا فضای مناس��ب برای
گسترش صادرات فراهم شود.
مراحل حمایتهای پویای ارزی
از صادرات کشور

اگ��ر اقتصاد ما اقتصادی کام� ً
لا رقابتی با بازارهای
عمی��ق و کارا ب��ود قیمت ارز طب��ق برآیند نیروهای
بازار تعیین میشد و تا حد زیادی با مقتضیات بخش
صادرات سازگار بود ،اما وقتی وضعیت اقتصاد این گونه
نیست و ما نظام ارزی پویا و کارا نداریم ،شرایط صادرات
ما مقتضی یک نرخ ارز است ،شرایط تولید ما مقتضی
یک نرخ دیگر و شرایط منابع ارزی و تقاضاهای رسمی
برای ارز نیز مقتضی یک نرخ متفاوت دیگر میباشد .در
چنین شرایطی باید نرخ ارز صادراتی و واردات کاالهای
نامولد و مصرفی غیر ضروری باالتر تعیین شوند و نرخ
ارز تولید پایینتر.
اصوالً یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که
وقتی اقتصاد و توازن ساختاری وجود ندارد میتوان با
قیمت ترجیحی اختالل و عدم ت��وازن را کاهش داد.
گفته میشود در چنین شرایطی فساد گسترش یافته و
سوء استفاده زیاد میشود .در پاسخ گفته میشود که در
اقتصادی که فساد وجود دارد و نظارت نیست نمیتوان
اصالح ساختار کرد و نمیتوان انتظار بهبودی داشت.
البته تعیین قیمت دستوری سلیقهای بدون توجه به
مقتضیات واقعی بخشها و کل اقتصاد مسئله دیگری
است که هیچ کس از آن دفاع نمیکند و در اکثر موارد
موجب بدتر ش��دن وضعیت میشود .اما تا رسیدن به
وضعیت رقابتی و دستیابی به نظام ارزی عمیق و کارا و
تا وقتی که ارزبری کل تولید باالست باید ارز ارزان در
اختیار تولید قرار گیرد و ارز صادرات و واردات گرانتر
باشد .به هر حال در جریان تک ترقی کردن ارز گفته
ش��د چون وجود نرخهای چندگانه فس��ادآمیز است
بنابراین این کار به عنوان یک ضرورت باید انجام شود و
شد .بازهم تأکید میشود که در اقتصادی که نظارت و
شفافیت حاکم نیست و فساد رواج دارد نمیتوان هیچ
اقدام اصالحی انجام داد.
نقش بخش نامولد
ي فسادآمیز در صادرات و رشد
و فعالیتها 

ما وقتی وضعیت اقتصاد کش��ور را مورد بررسی
ق��رار میدهیم مالحظه میکنی��م که قیمتهای

کلیدی برای بعضی بخشها گران است و برای بعضی
بخشها ارزان .مث ً
ال تولید بخاطر وابستگی به وجوه
ملی و مواد اولی��ه با نرخ بهره پایین و نرخ ارز ارزان
سازگار است اما بخشهایی در اقتصاد هستند که با
نرخهای بهره باال هم حاضر به استقراض هستند و
در بردارنده دو بخش مولد و نامولد است.
بخش مولد بخش��ی است که تحوالت مورد نیاز
و اساسی را تولید میکند و حذف و محدودیت آن
به روند رشد و توسعه اقتصاد آسیب وارد میکند اما
بخش نامولد بخشی است که اگر از صحنه اقتصاد
حذف شود یا محدود ش��ود نه تنها به روند رشد و
توس��عه اقتصاد ض��رري وارد نمیکند بلکه موجب
اعتالی رش��د و توسعه هم میش��ود فعالیتهای
نامول��د طیفی از فعالیتهای قاچ��اق ،غیرقانونی و
قانونی بیثمر را شامل میشود .ویژگی بخش نامولد
این اس��ت که با درآمدهای باالیی همراه است و از
محدودیتهای قانونی و مالیاتی آن هم بسیار اندک
اس��ت در چنین شرایطی که عدهای فعالیت نامولد
دارند و درآمدهای باالیی کسب میکنند مسلماً آنها
بای��د از کیک تولید ناخالص ملی تغذيه میکنند و
س��هم پدیدآورندگان این کیک (عوام��ل مولد) را
کاهش میدهند.
این امر موجب کاهش بازدهی بخشهای مولد
میش��ود که این خود به افت به��رهوری و کارایی و
کیفی��ت و رقابتپذیری منجر میش��ود و بنابراین
چنین وضعیتی با ارتقاء و شتاب صادرات سنخیتی
ندارد گذشته از این جوالن عوامل نامولد در اقتصاد
ب��ه گس��ترش بیثباتی پول��ی و نقدینگی فس��اد،
عدم ش��فافیت منتهی میش��ود و اینها هم عوامل
محدودکننده رش��د و توس��عه اقتص��اد و بنابراین
صادرات هستند.
نتيجهگيري

ميت��وان مباحث مطرح ش��ده در اين مقاله را اين
طور نتيجهگيري كرد كه صادرات غيرنفتي ما عالوه بر
موانع قيمتي با موانع غيرقيمتي و ساختاري نيز مواجه
اس��ت بنابراين بايد براي شتاب بخشيدن به صادرات،
رش��د و شتاب بهرهوري توليد را مورد تأكيد قرار داد و
براي جبران تورم هزينههاي توليد صادراتي يا نرخ ارز
صادرات را باال برد يا اگر اين كار مس��تلزم هزينههاي
بيش��تر اس��ت به آنها يارانه داد تا وضعيت صادرات ما
به نقطهاي برس��د كه در آن عالئم قيمتي به طور كارا
عالمتدهيكنند.

واردکننده وصادرکننده سردرگماند
مدیریت واردات در گفتوگو با فرهاد فزوني عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
در ح�وزه واردات و ص�ادرات موضوع�ي تحت عنوان
مديريت واردات مطرح است .شما به عنوان فعال بخش
خصوصي كه با بازرگانان و صنعتگران ارتباط داريد ،چه
تصويري از سياستهاي جاري بخش خصوصي در اين
موضوع داريد؟ اين سياستها تا چهاندازه براي فعالين
اقتصادي ش�فاف اس�ت؟ آيا تاكنون بسته مشخصي
تحت عنوان «مديريت واردات» ارائه شده است؟

براي روشن شدن بحث بهتر است اول جايگاه واردات را
بشناسيم و بدانيم با چه هدفي انجام ميشود؟ مدتي است
ك��ه واردات نه با هدف تامين كاالهاي مورد نياز و غيرقابل
توليد در كشور بلكه با هدف مقابله با تورم صورت میگيرد.
به علل مختلف نرخ تورم در كشور باالست و دولتها تاكنون
نتوانس��تند آن را پايين بياورند .از اي��ن رو با ورود كاالهاي
ارزانقيمت ،ت�لاش دارند تا ميان توليدكننده و واردكننده
رقابتي ايجاد كنند تا مگر توليدكنندهها بتوانند به شيوهاي
همچون افزايش بهرهوري قيمتهاي تمام ش��ده را پايين
بياورند .اين فرآيند اما چند مشكل اساسي دارد؛ اول اينكه
متاسفانه به دليل تورم گس��ترده و فراگير ،واردات بيرويه
در همه بخشهاي اقتصادي صورت گرفته اس��ت .از طرفي
براي كنترل تورم ،نرخ ارز پايين نگه داش��ته ش��ده و تاثير
نامطلوبي را بر كميت صادرات گذاش��ته است .اگر نرخ ارز
براساس درست آن محاسبه ميشد مسلما صادرات ما خيلي
بيش��تر از ميزاني كه امروز انجام ميش��ود ارزآوري داشت
و به همان نس��بت باعث باال رفتن س��طح توليد ،اشتغال و
سطح درآمدها در كشور میشد .دومين مسالهاي كه واردات
كاالهاي ارزانقيمت ايجاد كرده ،نازل شدن كيفيت كاالها
اس��ت و در واقع اعتراضهاي��ي كه امروزه به كيفيت پايين
كاالها ميشود نتيجه سياستهاي اشتباه اقتصادي است .و
نكته سوم؛ تاثير منفي ورود كاالهاي ارزانقيمت در ميزان
توليد و كيفيت محصول داخلي است .توليد كشور با وجود
مشكالت فراواني كه در بازار سرمايه ،بازار فروش ،توزيع و...
پيشروي خود دارد قادر به رقابت با كاالهاي وارداتي نبوده و
به همين سبب بعضي از صنايع ما مانند صنعت كفش ،تقريبا
با تعطيلي مواجه شدهاند .اكنون پس از همه مشكالتي كه
سياستهاي اقتصادي جاری ايجاد كرده ،بحث «مديريت
واردات» مطرح ميش��ود و از بخش خصوصي وارد كننده،
به عنوان متوليان واردات در كش��ور انتقاد میشود .البته به
دليل عدم هماهنگي ميان بخشهاي دولتي تصميمگير در
اين حوزه ،مديريت واردات از جمله موضوعاتي است كه در
چارچوب مشخصي قابل تعريف نيست.

آيا ارتباطات خارجي بخش خصوصي كه در اين سالها
با كشورهاي بزرگ و معتبر ايجاد شده ،با بحران مواجه

افرادي كه در س�الهاي گذشته در زمينه واردات كاال
فعالي�ت كردهان�د در سيس�تمیفعاليت كردهاند كه
محدوديتي در زمينه واردات وجود نداشته در حالي كه
شايد توليدكنندههاي داخلي بازارشان را از دست داده
و ورشكست ميشدند .چرا بخش خصوصي واردكننده
ب�ه اين بازار آزاد و فضاي رقابتي انتقاد ميكند و با اين
سياستها موافق نيست و از آن حمايت نميكند؟

اگر قرار بر آشفتگي و بيقانوني باشد هيچكس نميتواند
به درس��تي از اين بازار بهرهب��رداري كند .واردكننده اصيل
ايران هم از پايين بودن كيفيت كاالهاي وارداتي رنج ميبرد
كمااينكه ممكن است در چنين شرايطي عدهاي سوءاستفاده
كنن��د و كااله��اي ارزان را وارد و ارزان ه��م بفروش��ند .اما
واردكننده اصيلي كه  30سال كاالي خاصي را وارد ميكند
و در آن زمينه متخصص ش��ده ،اعتقاد ندارد كه بايد از اين
ش��اخه به آن شاخه بپرد ،لذا از اينكه هر روز كااليي جديد
وارد ش��ود ،رضايت ندارد و به اين سياستها اعتراض دارد.
واقعيت اين اس��ت كه هم صادركننده ،هم واردكننده ،هم
ارائهدهن��دگان خدم��ات در ايران بزرگترين آرزويش��ان
قانونمداري و پايداري سيس��تمها و دستورالعملهاس��ت.
همه اين افراد از اتفاقات ناگهاني و تصميمگيريهاي ناگهاني
ناراضي اند.
نظام تعرفهاي در گذشته تغييرات مهمینداشته ،مگر
اينكه شما تعبير به اين بكنيد كه نظام تعرفهاي در ايران
آشفته بازاري ايجاد كرده است.

كساني كه توانستهاند در اين نظام حرفه و تجارت خود را
بدون دردسر دنبال كنند معترض چيزي نيستند اما كسي
كه نتوانس��ته با تغييرات و تصميمات ناگهاني بازار ،خود را
هماهنگ كند دچار مشكل شده است.

آيا اين ضعف ناش�ي از سياست است؟ يعني رقابتيتر
ش�دن بازار و ايجاد فرصتهاي جديد اين ضعف را به
وجود آورده يا اين موضوع سبكي شده است كه هرج
و مرج ايجاد كند؟

بحث اين است كه به هرترتيبي ميشود با اقتصاد مبتني
بر برنامه هماهنگ شد و از آن بهره گرفت .اينكه امروز بخش
خصوصي و بازار متوقع است كه درباره نحوه اجراي هدفمند
كردن يارانهها و مسائلي كه در حوزه اقتصاد كشور در حال
اجرا و شكلگيري است ،آگاهي داشته باشد دقيقا از همين
موضوع نشأت ميگيرد .آگاهي از اتفاقات آينده اقتصاد كشور
براي يك برنامهريز اقتصادي چه تاجر ،چه واردكننده و چه
صادركننده چش��ماندازي از آينده تصوير ميكند و براي او

امكان برنامهري��زي درازمدت ايجاد ميكن��د .اما تحركات
پيشبيني نشده در حوزه اقتصاد ،باعث تنش و تخريب بازار
و جلوگيري از برنامهريزيهاي درازمدت براي صاحبان كسب
و كار ميشود.
اين سئوال را به گونهاي ديگر طرح میكنيم .آيا تنش
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بخش خصوصي امروز سردرگم است .براي فعاليتهايش
به حركات س��ريع روي آورده چرا كه نميتواند برنامهريزي
درازمدت داش��ته باش��د .تحري م سيس��تم بانكي نيز عامل
مهمیدر كاهش برنامهريزي و فعاليتهاي درازمدت بخش
خصوصي است.

متاس��فانه اين روابط دچار بحران ش��ده و ممكن است
بدتر هم بش��ود .تنها زماني كه اين مساله رفع شود بخش
خصوصي با صرف زمان و هزينه س��عي در نوس��ازي روابط
خارجي خواهد كرد .ش��ركتهاي خارجي طرف كار بخش
خصوصي ،فراز و نشيبهاي تجارت با ايران را در سالهاي
گذشته ديدهاند و با اين سيس��تم آشنايي دارند .البته آنها
بخش خصوصي ايران را مقص��ر اين اتفاقات نميدانند و با
توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي دنيا از هر موقعيتي براي
فروش كاال به ايران استفاده خواهند كرد.

چن�دي پيش مق�ام معظم رهب�ري در جمع
كارگزاران ارشد نظام با طرح موضوع «مديريت
واردات» ،خواس�تار توجه جدي مسووالن به
اين موضوع شدند .از اين رو همه اركان نظام و
به خصوص وزارت بازرگاني به عنوان سكاندار
تجارت خارجي كشور اين ايده را در دستوركار
خود قرار دادند و منش�وري ب�ه نام مديريت
واردات با هدف حفظ منافع ملي ،ارتقاء سطح
اشتغال و توليد ،و استفاده حداكثري از بخش
خصوصي در بخش اقتصادي تدوين شد .آنچه
به عنوان سياستهاي جاري در حوزه واردات
امروزه در بين بازرگانان و توليدكنندگان مطرح
است ،موضوع گفتوگوي پيش رو است.

نگر
آینده

مواجهه با شرايط مبهم و غيرقابل پيشبيني كه در نظام
واردات كشور وجود دارد چه تاثيري بر روال كار بخش
خصوصي داشته است؟

شده است؟
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آیندهنگری واردات و صادرات در ایران

پرونده ویژه

همصادركننده،
هم واردكننده
وهمارائهدهندگان
خدمات در ايران
بزرگترين
آرزويشان
قانونمداري
و پايداري
سيستمها است.
همه اين افراد از
اتفاقات ناگهاني و
تصميمگيريهاي
ناگهانيناراضياند

نگر
آینده
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موجود در ب�ازار واردات بخش خصوصي در اثر هرج و
مرج ناش�ي از بيبرنامگي و سياس�تهاي دولتمردان
ي ساختاري بخش خصوصي براي
اس�ت يا عدم آمادگ 
ورود ب�ه ب�ازار رقاب�تآزاد اين وضعي�ت را دامن زده
است؟

در بدترين يا بهترين شرايط براي واردات كه قيمت ارز
پايين است 20 ،ميليارد دالر قاچاق كاال داريم .پس قاچاق در
همه شرايط انجام ميشود و هيچ تضميني براي جلوگيري از
آن وجود ندارد .اما اگر رقم قاچاق به  40ميليارد دالر برسد
حتما اين اتفاق خواه��د افتاد .بايد به نحوي میان عرضه و
تقاضا هماهنگي ايجاد ش��ود .اگر بازار واردات قاچاق نتواند
جواب تقاضا براي كاال را بدهد مس��لما جايي براي تحرك
بخش خصوصي اصيل باقي ميماند وگرنه اين بخش به طور
كامل از بين خواهد رفت.

زمان مش�روطيت و قبل از آن در ايران كه در مسايل
سياسي و اجتماعي افراد هم نقش مهمیداشته است،
انتظارات بخش خصوصي از دولت چيست؟

بحث انتظارات از دولت و حاكميت يك بحث كلي هست
و آن اينك��ه دولت اهدافي عمومیو كلي دارد كه ش��ايد در
تفكرات بخش خصوصي جاي نداشته باشد .دولت اطالعاتي
دولت سياست خاصي مانند مقابله با تورم توسط واردات
از آنچه كه در مملكت اتفاق ميافتد و پيدا و پنهان اس��ت،
را اجرا كرده و وضعيتي كه ذكر ش��د حاصل اين سياس��ت
دارد كه بخش خصوصي ندارد! حتي ممكن است آن چيزي
است .نكته ديگر اين است كه تقريبا حدود  70درصد اقتصاد
را كه هر دو ميبينيم با اهداف مختلفي مقايس ه بكنيم .من
مملكت در اختيار بخش دولتي است .شركتهاي دولتي با
ممكن اس��ت فكر بكنم دولت دارد در فالن مس��اله اشتباه
عدم س��رمايهگذاري در توليد بهروز محصوالت خود ،باعث
میخواهيد بگوييد گروه اصيلي كه به ش�بكه قاچاق
ميكن��د اما دولت با توجه به آمار و اطالعاتي كه دارد و من
عقبماندگ��ي از رقيبان خارج��ي و در نتيجه عقب ماندن
وصل نباش�د جرات اقدام ندارد و عالوه بر آن به خاطر
ندارم ميگويد اين كار درست است .من ممكن است بخواهم
اقتص��اد اي��ران از اقتصاد جهاني ش��دهاند ،به همين خاطر
بياطالع�ي از ب�ازار ورود كاالها و كيفي�ت آن عمال از
اقتصاد مملكت را به نقطه  Aببرم ولي دولت در نظر داشته
اس��ت كه پس از سالها سياس��تهاي كلي اصل  44ابالغ
صحنه فعاليت حذف خواهد شد در حالي كه گروههايي
باشد آن را به نقطه  Bببرد چون فكر ميكند نقطه  Bبهتر
شد چراكه اين نتيجه حاصل شد كه اقتصاد دولتي نميتواند
كه به واسطه بخش عملياتيشان گروه قاچاق هستند با
است .بنابراين منطقي نيست كه من بگويم چه انتظاراتي از
جوابگوي اقتصاد امروز ايران و جهان باشد.
اطالع از جريان قاچاق و رونق آن عمال ابتكار عمل را به
دولت دارم و انتظار هم داشته باشم كه دولت اين انتظارات را
آيا بخش خصوصي خواستار انحصار و مخالف واردات
دست خواهند گرفت؟
اين خسارتي است كه قاچاق هميشه به واردات درست جواب بدهد! آن چيزي كه ما را به هم نزديك ميكند تبادل
است؟
بخ��ش خصوص��ي واقعي دنب��ال انحصار نيس��ت .اگر وارد ميكند .عدهاي از اين قضيه اس��تفاده و عدهاي متضرر اطالعات اس��ت تا بخش خصوصي هم بداند چه اتفاقي در
مملكت درحال وقوع اس��ت .دولت بايد به بخش خصوصي
اس��تانداردهاي جامع و نرخ ارز منطقي وجود داشته باشد ،ميشوند.
اعتماد كند .اگر تصور دولت از بخش خصوصي ،تصور مشتي
قطعا بخ��ش خصوصي به رقابت ب��ا كاالي وارداتي خواهد
با شرايط موجود يعني تحريم ،هدفمند كردن يارانهها
مرفهي��ن بيدرد زالوصفت باش��د هيچوقت با هم به تفاهم
پرداخت.
و بحث مديريت واردات ،دولت و صاحبان كسب و كار
نميرسند .متاسفانه ميبينيم كه دستگاههاي تبليغاتي ،از
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چگونه ميتوانند در اين مقطع نقشي را بازي كنند كه
بخش خصوصي مرفهين بيدرد ميسازند .يك تفاوت ديگر
كش�ور دارد ،از طرف ديگر به خاطر ش�رايط تحريم و
به نفع منافع ملي باش�د؟ با توجه به نقش مهم بازار از
اين اس��ت ك��ه دولت كالننگر اس��ت
هدفمن�دي يارانهها بخش خصوصي
درحاليكه بخش خصوصي خردنگري
به س�مت انجام كاره�اي زودبازده و
ميكند .بخش خصوصي معتقد است
تصميمات آني رفته است .با توجه به
اگر هر كدام از صنايع بتوانند س��رپاي
اين ش�رايط آيا فكر نميكنيد بخش
«محمد نهاوندیان» رئیس اتاق بازرگانی ایران چندی پیش طی سخنرانی
خود بايس��تند ،به درستي توليد كنند
خصوصي و واردكننده اصيل با تداوم
در یک همایش علمی به بررسی آثار هدفمند کردن یارانهها بر صادرات
و از ظرفيت توليدشان استفاده بكنند
اي�ن روند در يك پروس�ه بلندمدت
غیرنفتی پرداخت و اشاره کرد که با برنامه ریزی برای آینده باید سه کار
در نتيجه س��طح توليد كش��ور ،سطح
اساسا از سيست م اصلي اقتصاد كشور
را در بحث یارانه و صادرات در دس�تور کار خود قرار دهیم .اول یارانه به
اش��تغال ،س��طح درآمدها و در نتيجه
حذف خواهد شد؟
واردات را با اصالح نرخ ارز متوقف کنیم ،دوم یارانه هوشمند به صادرات
سطح رفاه اجتماعي باال ميرود .تصور
قاچ��اق را در دو بخش عملياتي و
دهیم ،و سوم صادرات را بینیاز از یارانهها کنیم .با توجه به نگاه آینده
بخش خصوصي اين است كه از پايين
خريد و فروش باي��د مورد توجه قرار
نگرانه نهفته در سخنان ایشان ،بخشی از آن را در ادامه می خوانید:
ميتوانيم رفاه ايجاد كنيم اما دولت در
داد .سهم عمدهاي از مبادالت قاچاق
شاید در برنامه سوم بود که برای اولین بار بحث جایزه صادراتی مطرح
كش��ور ما به خاطر خاصيت��ي كه دارد
از طريق خريدارها و فروش��ندههاي
شد ،و موضع بخش خصوصی این بود که حتی انتخاب این نام ،انتخاب
از ب��اال نگاه ميكند و تصور میكند كه
معمولي انجام ميش��ود كه اكثر اين
درستی نیست ،زیرا جایزهای به صادرات غیرنفتی در ایران داده نشده و
راس هرم قدرت بايد رفاه عمومیايجاد
افراد كساني نيستند كه از طريق كوه
نمیشود .آثار شاخصهای کالن اقتصاد ایران بر صادرات به شکل مرتب فشارهایی را وارد میکند و قسمت
كند .يك دليل عدم اعتماد ميان دولت
و كم��ر يا اس��تفاده از چارپايان اقدام
ناچیزی از این فش��ارها و عوامل محدود کننده میخواهد جبران شود ،که اسم آن را «جایزه صادراتی»
و بخش خصوصي اين اس��ت كه وقتي
به قاچاق كاال ميكنن��د .اين افراد با
گذاشتهاند .در شرایطی که به شکل مرتب عوامل تعیینکننده قیمت تمام شده به شکل دستوری باال
دولت محت��اج راي آوردن در انتخابات
خريد كاال از فروش��ندههاي خارجي
میرود و نرخ دستمزدها و نرخ تورم با عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل ،قیمت خرید صادرکننده را
باشد برنامههايش را كوتاهمدت میكند
و پرداخ��ت 30درص��د ارزش كاال به
باال میبرد ،به ش��کل دس��توری اجازه نمیدهند كه باال رفتن قیمت داخلی در ریال حاصل از ارز برای
و ديگر اجازه نميدهد بخش خصوصي
قاچاقچي در واقع به جاي اس��تخدام
صادرکننده دیده ش��ود .با سیاس��ت تثبیت اسمی نرخ ارز به شکل مرتب «یارانه منفی» به صادرکننده
ش��روع ب��ه پا گرفت��ن كن��د .يكي از
ش��ركت حمل و نقل براي وارداتشان
میدهیم و قسمت ناچیزی از آن با تأخیر ولی پرتبلیغات به صادرکننده پرداخت شده است .حال اگر به
مش��كالت ش��ركتهاي دولتي تغيير
از طريق يك ش��ركت قاچاق اقدام به
صادرات کمک نمیکنیم الاقل مانع تراشی هم نکنیم .سیاست کنونی تثبیت نرخ ارز مانعی بر سر راه رشد
مديريتهاي پي در پي اس��ت .مديران
ورود كاال ميكنند.
صادرات غیرنفتی است .باید در آینده نرخ ارز در کشور با توجه به فاصله تورم در داخل و شریکهای اصلی
جدي��د هم تم��ام هم و غم ش��ان اين
بخش خصوصي ی�ا واردكنند ه اصيل
تجارت ایران تعیین شود .بنابراین در بحث یارانه و صادرات نیز با برنامه ریزی برای آینده باید سه کار را
اس��ت كه طي دو سال نش��ان بدهند
آيا حاضر است خود را با اين سيستم
در دستور کار خود قرار دهیم .اول یارانه به واردات را با اصالح نرخ ارز متوقف کنیم ،دوم یارانه هوشمند به
شركت چقدر سود كرده است؟ چقدر
هماهنگ و همراه كند؟
صادرات دهیم ،و سوم صادرات را بینیاز از یارانهها کنیم .همه کشورها به صادرات یارانه میدهند اما چون
سود كرده ممكن است مترادف با اين
خير ،قطعا خود را همراه نميكند
اینگونه یارانهها براساس قوانین WTOممنوع است ،دولتها به گونهای نامحسوس وارد عمل میشوند
باشد كه س��رمايهگذاري جديد انجام
و اين موضوع دليل نميشود كه اين
تا نتوان براختصاص این نوع یارانهها ایراد قانونی گرفت .هزینه در بازارسازی و بازاریابی نوعی از یارانه به
نش��ود ولي فقط با ه��دف حفظ مقام
سيس��تم بتواند جواب ني��از اقتصاد
صادرات می تواند باشد .همچنانکه در دیگر کشورها نیز دولتها همکاریهای منطقه را توسعه میدهند
سود نش��ان بدهد .درچنين شرايطي
مملكت را به صورت كامل بدهد.
و راه حضور بخش خصوصی را باز میکنند و نوعی جهان ناگفته و نانوشته برای شرکتهای خود ایجاد
كارخانه بعد از مدتي ميخوابد چراكه
اگر بخش خصوصي به دنبال كارهاي
میکنند و در این بازارسازیها تأسیس مراکز تجاری و تخفیفهای نمایشگاهی بسیار مهم است .همچنین
بازسازي نش��ده ولي طي سالها سود
سريع و كوتاهمدت برود آيا به تدريج
در آینده باید مشخص شود مسبب افزایش هزینههای صادراتی کیست ،و هر جا هر تصمیمی که هزینه
هم نشان داده است .چاره كار اما اعمال
جاي خ�ود را به عد ه ديگري نخواهد
صادرات را باال ببرد باید آن نهاد هزینهها را جبران کند.
برنامهريزيه��اي درازمدتتر و زمينه
داد؟

سه راهکار نهاوندیان برای حمایت از صادرات

س��ازي براي جايگزيني بخش خصوصي اس��ت .نكته آخر
نيز تصوري اس��ت كه بخش خصوصي از عملكرد دولت در
 60 -70سال گذشته دارند كه بخش خصوصي را گيج كرده
است .ما هنوز نميتوانيم تصميم بگيريم كه اقتصاد دولتي
ميخواهيم يا نميخواهيم! هر كجا كه كارمان گير ميكند
فوري اعالم ميكنيم دول��ت بايد كمك كند اما هر جا كه
ميبينيم ممكن اس��ت دولت جلوي ما را بگيرد ،ميگوييم
دولت نبايد در اقتصاد مداخله كند .بارها در جلسات بخش
خصوصي گفته شده كه بايد تكليف را مشخص كنيم كه آيا
حضور دولت در اقتصاد را ميخواهيم يا نه؟ اگر ميخواهيم
بايد تمام تبعاتش را هم قبول كنيم و اگر نميخواهيم بايد
مشكالت احتمالي را هم خودمان حل كنيم و اگر هزينهاي
هم داش��ت بپردازيم .اما هنوز نتوانستيم اين مساله را براي
خودمان حل كنيم كه دولت را تا كجا ميخواهيم!
باز هم سوال من جواب داده نشد ،در شرايط فعلي بخش
خصوصي چه باري میتواند از دوش دولت بردارد؟

بخش خصوصي نميتواند بهاندازه دولت قبول ريسك
كند ولي ميتواند حركاتي را انجام دهد كه اصال براي بخش
دولتي تعريف ش��ده نيس��ت .يكي از مديران ارشد اقتصاد
در بخش خصوصي ،در جلس��هاي اعالم كرد كه در همين
شرايط موجود يك خريد يك ميليارد و صد ميليون دالري
از خارج كرده و تمامیاعتبارات آن را از خارج كشور تامين
كرده اس��ت .پس بخش خصوصي توان اين را داش��ته كه
در ش��رايط موجود از كشورهاي خارجي تسهيالتي بگيرد
و كااليي را از كشور ديگر بخرد و به رغم تحريم ،وارد ايران
كند درحاليكه بخش دولتي توان اين كار را ندارد .پس توجه
كنيد كه بخش خصوص��ي خيلي كارها ميتواند بكند كه
شايد در چارچوب قوانين دولتي يا اقتصاد دولتي و ديدگاه
دولتي نگنجد .مس��اله ديگر اين اس��ت كه بخش دولتي
وقتي مشاور ميگيرد ،به واقع ميخواهد از خودش انتقال
مس��ووليت كند اما وقتي بخش خصوصي از مشاور كمك
ميگيرد باهدف افزايش توانمن��دي و داناييهاي خودش
است .بخش خصوصي در يك لحظه تصميم ميگيرد كه
بفروشد يا نفروشد و لذا با هزار تا كميسيون و وزير ،معاون
وزي��ر ،مدير كل ،معاون مديركل و كارش��ناس و ...مكاتبه
نميكند و زمان را از بين نميبرد .بنابراين بخش خصوصي
خيلي كارها ميتواند بكند به شرطي كه به آن اعتماد كنند
و اطالعات بدهند.

اقتصاد «نقشه راه» میخواهد
چشمانداز صادرات صنایع نفت و گاز و تعیین نرخ ارز
در گفتوگو با پدرام سلطانی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
امیرحسین رسولی

پزشک است و تشخیصاش این است که اقتصاد ایران از یک بیماری خطرناک رنج میبرد .بیماری
خاصی که از فرط پیچیدگی ،ذهن هر ناظری را به س�وی بخش�ی متفاوت از علل بروز خود سوق
میدهد .دکتر پدرام س�لطانی انتقاداتی که در حوزه سیاس�تهای وارداتی بر دولت وارد میشود
را حمله به معلول میداند و معتقد اس�ت اینگونه برخورد با پدیده واردات ما را از علت اصلی دور
میکند .او قرار گرفتن ش�اقول تجارت خارجی یا همان نرخ ارز در محل نامناس�ب را علت اصلی
مشکالت وارداتی ما میداند و معتقد است تا وقتی اثر ثروت ملی را از روی عوامل تعیین نرخ ارز
برنداریم ،همچنان با این مشکل دست به گریبان خواهیم بود .سلطانی  41ساله که عالوه بر تحصیل
در رشته دکترای حرفهای ،مدرک دکترای خود در رشته  MBAرا از دانشگاه منچستر انگلستان
دریافت کرده است هماکنون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران
است .او در اتاق ایران ،ریاست کمیسیون  WTOو سازمانهای بینالمللی را برعهده دارد.
در خصوص آینده اقتصاد ایران و جهتگیریهایی که
باید در حوزه صادرات مدنظ�ر قرار گیرند دیدگاههای
مختلفی وجود دارد .از نظر شما صنایعی که ما باید آنها را
در اولویت برنامهها قرار دهیم و در دراز مدت میتوانند
به مزیتهای نسبیاقتصاد ما تبدیل شوند کدام صنایع
هستند و کاالهای حاصل از توسعه این صنایع چگونه
میتوانند در لیست صادرات ما قرار بگیرند.

سخن ما با این فرض است که ما آینده کشور را بخواهیم در
همین چارچوب و فضای سیاسی ببینیم .چون نگرش سیاسی
و اجتماعی تاثیر قابل توجهی روی رویکرد و جهتگیریهای
ن فضای سیاسی
اقتصاد یک کش��ور دارد .لذا با فرض همی 
و اجتماعی کش��ور و عدم تغییر جدی در سیاستهای کلی
نظام ،من معتقدم که چشمانداز توسعه صنعتی و اقتصادی ما

بر محور منابع زیرزمینیمان قرار خواهد گرفت :یعنی نفت،
گاز و تا حدی هم معدن .بدینترتیب چشمانداز قابل تصور در
حداقل  30سال آینده این است که پیشران اقتصاد ما منابع،
ذخایر معدنی و زیرزمینی باشند و توسع ه سرمایهگذاری در
کشور ما بیشتر متوجه این بخش باشد.

حرکت به سمت توسعهای که مبتنی بر استفاده از ذخایر
و منابع زیرزمینی باش�د ،چه الزامات آیندهنگرانهای را
پیش روی مدیران ما قرار میدهد و همچنین پیشرفت
در این ح�وزه از صنایع چه بازتاب�یدر بخش صادرات
کشور ما خواهد داشت؟

مطابق این سناریو و با فرض اینکه این حوزه شکل اقتصاد
م��ا را در چند دهه آیندهترس��یم کند ،نقشآفرینی صحیح
مدیریت کالن اجرایی و همینطور سیاس��تگذاری اقتصادی

آخرين سوال اينكه با توجه به روند موجود در چند ماه
آينده بخش خصوصي با چه مسائلي روبهرو ميشود ؟
شما چه تصويري از آينده پيش رو دارد؟
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بخش خصوصي با توجه به عدم اطالعي كه از ش��رايط
دارد نس��بت به آنچه درحال وقوع اس��ت ديدگاه روش��ني
از آين��ده ن��دارد .بارها گفتهايم و ميدانيم كه ش��ايد 2تا3
سال مش��كالت فراواني داش��ته باشيم و ش��ايد نياز باشد
كمیكمربندها را سفتتر ببنديم .ش��ايد نياز باشد قدري
بيشتر از توانمنديهامان استفاده كنيم .ولي من اطمينان
كامل دارم اگر دولت به بخش خصوصي اعتماد بكند و بخش
خصوصي را در تصميمسازيها دخالت بدهد و ضمن تشريح
انتظ��ارات مردم و توصيف وضعيت واقعي اقتصاد ،از بخش
خصوصي بخواهد كه كمك كارش باشد ،گرفتاريها بسيار
كمتر و وضعيت خيلي بهتر خواهد شد .بايد بخش خصوصي
در مرحله تصميمسازي حضور داشته باشد و به خواستهها
و گفتههايش توجه ش��ود وگرنه ابالغ بخش��نامه و اقتصاد
دس��توري را  70سال اس��ت كه تجربه كرده ايم و به هيچ
عنوان به نتيجه نرسيده و نخواهيم رسيد.
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پرونده ویژه

کشور میتواند در مسیر زنجیره ارزش ،پیشرفت بیشتری را
برای ما بیاورد .یعنی ما بهجای اینکه صرفاً اس��تخراجکننده
ذخایر زیرزمینی باش��یم و آنها را بدون ایجاد ارزش افزوده و
بدون تغییر صادر کنیم یا اینکه صرفاً بسنده کنیم به پاالیش
آنها در حد و حدود اولیه و صادرکننده مواد اولیه و پایه نفت
و گاز و معدن در دنیا باشیم میتوانیم در این زنجیره ارزش
جلوتر برویم .به عنوان مثال در حوزه پتروشیمیبهجای اینکه
صرفاً گاز را به فرآوردههایی همچون اتیلن ،پروتیلن و متانول
تبدی��ل کنیم ،بیاییم به الیههای تولید و ایجاد ارزش افزوده
بعدی هم برسیم و در آنها سرمایهگذاری کنیم؛ مث ًال در حوزه
پاییندستیصنایعپلیمری،حوزهپاییندستیصنایعحاللها
مثل رنگ ،حوزه مصنوعات پالستیکی که عالوه بر مصارف
خانگی مصارف صنعتی مث ًال در خودروس��ازی هم دارند .ما
باید خوشههای تولیدی را توسعه دهیم و ایجاد ارزش افزوده
از ذخایر زیرزمینی در کش��ور خودمان را گسترش دهیم نه
اینکه مواد اولیه خود را روانه بازارهای دیگر کنیم و آنها ارزش
افزوده را نصیب خودشان کنند.

ش�ما از نقش ویژه صنایع مرتبط با ذخایر زیرزمینی و
معدن�ی در آینده اقتصاد ایران س�خن گفتید .صنایع
انرژیبر در س�الیان گذشته با توجه به ارزانی انرژی در
جای�گاه صادراتی خوبیقرار داش�تهاند .فکر میکنید
جای�گاه این دس�ته از صنایع در آیندهای کهترس�یم
کردید ،کجا باشد؟

ما آینده را در
سندچشماندازی
میبینیمکه
میگوید در سال
1404چگونه
باشیم .اما درباره
اینکه چگونه به
آن نقطه برسیم،
نقشهای وجود
ندارد و حتی
برنامههای  5ساله
هم رفتن به سوی
آن چشمانداز را
تضمیننمیکنند
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سرمایهگذاری قابل توجهی طی دو دهه گذشته در حوزه
صنایع انرژیبر مثل فوالد ،آلومینیوم و مس انجام ش��ده اما
نظر میرس��د که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و از
بین رفتن مزیت انرژی ازران تا حد زیادی چشمانداز مثبتی
در توس��عه این صنایع در آینده نداشته باشیم .در مقایسه با
سایر کشورهای تولیدکننده محصوالت به اصطالح انرژیبر،
بهرهوری ما فقط در حوزه انرژی پایین نیس��ت که با اصالح
تکنولوژیها و فناوریهایمان بتوانیم به صادرکننده برتر در
ی ما در حوزه منابع انسانی ،تحقیق
دنیا تبدیل شویم .بهرهور 
و توسعه و همین طور در منابع مالی نیز از کشورهای همتراز
و رقیبمان پایینتر است و همین موضوع به نظر من یکی از
چالشهای ادام ه توس��عه صنایع انرژیبر و صادرات آنها در
کشور ماست.

با ف�رض اینکه با ادامه رش�د اقتصادی چین ،س�رریز
صنایع انرژیبر از چین به کش�ورهای دیگر دنیا انتقال
پیدا کند .ما تحت چه شرایطی میتوانیم از این وضعیت
احتمالی سود بیشتری ببریم و سهم افزونتری را نصیب
خود کنیم؟

من خیلی اعتقاد ندارم که بتوانیم در صورت گران شدن
عوامل تولید در کش��ور چین جایگزین این کش��ور شویم.
فرهنگ کار در کش��ور ما متاسفانه در مقایسه با چین یک
فرهنگ ضدتولید یا بهتر بگویم ضد بهرهوری اس��ت .مردم
م��ا در طول تاریخ و بخصوص یکصدس��ال گذش��ته عادت
کردهاند که درآمدش��ان بیش از سهمش��ان در ایجاد تولید
در کشور باش��د .البته این موضوع فقط در ایران نیست ،در
عموم کشورهای نفتی وجود دارد .در کشورهای غیرنفتی یا
بهتر بگویم آن کشورهایی که به ذخایر زیرزمینیشان وابسته
نیستند ،مجموع تولید ناخالص داخلی کشور شکسته میشود
به جمع تولیدی که ش��هروندان آن کشور انجام میدهند و
بالعک��س؛ جمع جب��ری این خردهتولیدها میش��ود تولید
ناخالص ملی .اما در کشورهای نفتی از جمله کشور ما ،جمع
جبری آنها در کنار استخراج ثروت از زیرزمین قرار میگیرد و
آنها با هم تولید ناخالص داخلی را حاصل میکنند .ما عادت

کردهایم که بیش از آنچه تولید میکنیم ،دریافت و مصرف
کنیم .بخش��ی از این مثالی که زدم در چنددهه گذشته در
حوزه یارانههای انرژی بروز و ظهور داش��ت .عم ًال ما انرژی را
به پایینتر از هزینه  /فرصتی که این انرژی برای کش��ورمان
داش��ت میسوزاندیم و به مصرف میرساندیم .این فرهنگ،
فرهنگ ضدبهرهوری اس��ت .این فرهنگ که به ما آموخته
بیش از آنچه تولید میکنیم را مصرف کنیم و بیش از آنچه
سهم در تولید داریم ،از کشورمان توقع مصرف داشته باشیم،
نمیتوان��د پهلو به پهلوی فرهنگ کار در کش��ورهایی مثل
چین ،آسیای جنوب شرقی یا حتی اروپا بنشیند .بنابراین فکر
نمیکنم اگر چین به واسطه گرانشدن هزینه تولید ،سهمیاز
تولید صنایع انرژیبرش را از دس��ت داد ،ما بتوانیم آن سهم
را به دست بیاوریم.

مشکالت فرهنگی که اشاره کردید همواره وجود داشته
و دارد و اگ�ر همهچیز را بخواهی�م بر این مبنا تحلیل
کنیم مطمئن ًا جای�ی برای امیدواری باقی نخواهد ماند.
اما میخواهم از زاویه دیگری به موضوع بپردازیم .شما
در ابتدای بحث به کاالهایی اش�اره کردید که مشتق از
نفت و گاز و ذخایر زیرزمینی هستند و گفتید که باید
به الیههای تازهای از تغییر و تبدیل این ذخایر دس�ت
پیدا کنیم تا ارزش افزوده آن نصیبمان ش�ود .در کوتاه
مدت هزینه تولید این کاالها برایمان گران تمام میشود
و ش�اید هزینه فرآیند تولید این ن�وع کاالها از قیمت
فروش همین کاالها در بازار جهانی افزونتر شود ،چطور
میتوان در درازمدت به شرایطی رسید که هم تولیدمان
را به س�مت افزایش ارزش اف�زوده ببریم و هم بتوانیم
کاالهای تولیدشده را با قیمتی مناسب به بازار جهانی
صادر کنیم.

ما اگر یک مدیریت درس��ت اقتصادی در کش��ور داشته
باش��یم با فرض ثاب��ت ماندن فضا میتوانیم به آن س��مت
حرکت کنیم .آن مدیریت باید این حوزهها را به مزیتهای
نس��بیاقتصاد کش��ور ما تبدیل کند .متاس��فانه بسیاری از
مزیتهای نس��بیاقتصاد ما حتی در همین فضای موجود
هم هنوز کش��ف نش��ده اس��ت .ما اگر الگوی کالن اقتصاد
خودمان راترس��یم کنیم و چش��مانداز آینده خودمان را نه
صرفاً با حرفهای کلی بلکه با استراتژی ،با نقش ه راه و اهداف
مقطعی مشخص کنیم قطعاً میتوانیم به آنجا برسیم .مشکل
ما این است که آینده را چنین میبینیم :در سند چشماندازی
که میگوید ما باید در سال  1404اینگونه باشیم .اما درباره
اینکه چگونه میخواهیم به آن نقطه برسیم ،هیچ نقشهای
وجود ندارد .حتی این برنامههای  5ساله هم هیچ تضمینی
برای رفتن به س��وی آن چشم انداز ندارند .ما در برنامههای
پنجس��اله یکسری احکام و عم ًال برنامهها و تکالیفی را برای
دولت تعیین میکنیم اما دولت در هر مس��یری که بخواهد
میرود و میگوید من از این مسیر به همان جایی که برنامه
گفته میرسم ،حاال شاید این مسیر ،راه را چند برابر طوالنیتر
بکند .کسی آیا میپرسد؟ اگر هم بپرسید دولتها میگویند
شما منتظر بمانید؛ ما  1404به آن نقطه میرسیم ،ولی وقتی
آن زمان رسید ،میبینیم که ما کجاییم و آن نقطهای که برای
خودمان تصویر کرده بودیم کجاست .لذا ما چون استراتژی
نداریم ،چون مسیر را مشخص نکردیم ،اهداف مقطعیمان را
مشخص نکردیم ،نقشه راهی برای این کار نداریم.
در چهارس�ال اخی�ر بس�یاری از منتق�دان میگویند
سیاس�تهای اقتصادی دولت بیشتر مبتنی بر واردات
است .با وجود اینکه شعار خودکفایی بلندتر از همیشه
ش�نیده میش�ود اما حمای�ت از واردکنن�ده بیش از

صادرکننده است .شما فکر میکنید ادامه این سیاست
چه تبعاتی در پی خواهد داشت.

شما میگویید سیاس��ت مبتنی بر حمایت از واردات
اس��ت اما من اص ً
ال نمیدانم سیاس��ت فعل��ی مبتنی بر
چیست!

آمارهای�ی که خ�ود دولت اعالم میکند حاک�ی از آن
اس�ت که ورود کاالهای وارداتی به ب�ازار ایران افزایش
چش�مگیری را نش�ان میدهد .این در حالی است که
کشورهای توسعهیافته عمدت ًا کشورهایی هستند که
سیاستهای اقتصادیشان را مبتنی بر توسعه صادرات
و حمایت از تولید داخلی تعریف کردهاند.

این حرف ،حرف درستی است .چون اصوالً رشد اقتصادی
یعنی محاسبه افزایش نرخ تولید داخلی کشور نسبت به سال
گذشته .تولید ناخالص داخلی طبق فرمولی محاسبه میشود
که صادرات عالمت مثبت دارد و واردات عالمت منفی  .یعنی
هرچه بیشتر صادرات داشته باشید به تولید ناخالص داخلی
اضافه ش��ده و هرچقدر واردات داشته باشید از این نرخ کم
ش��ده است .برای همین هم سیاست اصلی کشورها توسعه
صادرات شده است .اما توسعه صادرات بدون توسعه واردات
اصوالً در هیچجا عملی نیس��ت .همچنین درست است که
عدد صادرات ما رقم مطلقش هنوز خیلی کوچکتر از واردات
اس��ت اما صادرات ما رشدی بیش��تر از واردات داشته و این
یک نکته مثبت اس��ت .چرا رشد بیشتری نسبت به واردات
دارد؟ من این را دستاورد دولت فعلی نمیبینم .به این دلیل
اس��ت که در س��الیان قبل یعنی بعد از پایان جنگ ایران و
عراق و در حدود  15 ،10س��ال بعد از آن ما زیرساختهای
تولید کش��ورمان را در حوزه صنایع سنگین و انرژیبر و در
حوزه نفت و پتروشیمیتقویت کردیم و اینها االن میوههای
خودشان را میدهند.

با توجه به آنچه گفتید معتقدید که وارداتی که اکنون در
کشور ما وجود دارد به خودی خود معضل ما نیست .پس
فکر میکنید چرا حجم انتقادات از سیاستهای وارداتی
دولت تا این حد باالست؟ فکر میکنید منتقدان از چه
زاویهای به موضوع نگاه میکنند که خواهان تغییر این
سیاستهاهستند؟

من به شما آماری میدهم که شاید برایتان جالب باشد.
موقعی ک��ه از واردات بیرویه صحبت میش��ود باید اول
بپرسیم که مالک ما چیست که میگوییم واردات بیرویه
اس��ت؟ چه چیزی را با چه چیزی مقایس��ه میکنیم؟ آیا
مقایسه میکنیم که واردات نسبت به سالیان گذشته رشد
پیدا کرده است؟ بله رشد پیدا کرده است .اما مگر صادرات
رش��د پیدا نکرده اس��ت؟ اگر صحب��ت از واردات بیرویه
میکنیم باید بببینیم نس��بت واردات ب��ه تولید ناخالص
داخلی در کشور چقدر است .محاسبهای که توسط مجمع
جهانی اقتصاد با عنوان گزارش رقابتپذیری تهیه و اخیرا ً
چاپ شده نشان میدهد در بین  139کشور جهان ،جایگاه
ما  134اس��ت .یعنی فقط  5کشور دیگر میزان وارداتشان
نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از ماست .پس ما از
بسیاری از کشورهای دنیا کمتر واردات انجام میدهیم .چرا
میگوییم واردات ما بیرویه است؟ البته دوستان میگویند
قاچاق را در این آمار لحاظ نکردهاید .میگویم خیلی خوب.
باالترین میزان قاچاقی که اخیرا ً ادعا شده  19میلیارد دالر
بوده اس��ت .این  19میلیارد دالر وقتی به  60میلیارد دالر
وارداتی که اکنون داریم اضافه شود ،تقریباً میتوانیم بگوییم
ی��ک چهارم کل واردات ما قاچاق اس��ت .اگر نس��بت 19
میلیارددالر را به تولید ناخالص داخلیمان هم بس��نجیم،

صادرات کرده باشیم چه سیاستی است؟

پیشنهادهای آل اسحاق برای توسعه صادرات

اگر روزی بگوییم
دالرهای نفتی را
دیگر به اقتصاد
تزریقنمیکنیم
و همه را برای
نسلهایآینده
پساندازمیکنیم،
نرخ واقعی ارز
خودش را نشان
میدهد ،اگر چنین
اتفاقی رخ بدهد،
اتفاق بسیار مبارک
و میمونی است
ودرمانمشکلی
است که ما داریم
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حدود  5درصد تولید ناخالص داخلی ما میشود .آن را هم
اگ��ر با واردات قانونیمان جمع کنیم رتب ه ما در آمار 139
کش��ور میش��ود  .121یعنی هنوز هم  120کشور از نظر
میزان واردات به تولید ناخالص داخلی در رتبههای باالتری
نسبت به ما قرار دارند .پس مشکل ما کجاست؟ مشکل در
اینجاست که ما کشوری با جمعیت نسبتاً زیاد هستیم .از
حیث جمعیت جزو  20کشور اول دنیا هستیم و اقتصاد ما
برای برداشتن اثر ثروت ملی از روی عوامل تعیینکننده
س��االنه نیاز به ایجاد تعداد قابل توجهی شغل دارد .ایجاد
نرخ ارز ،ما چه پیشزمینههایی الزم داریم .فکر میکنید
این تعداد شغل طبیعتاً نیاز به سرمایهگذاری باال دارد و به
چه چش�ماندازی پیش روی چنین اقدام بزرگی وجود
واسطه مشکالت سیاسی و اقتصادی کشور امکان ایجاد این
دارد .خوب احتماالً باید برای کنار گذاشتن منبع مالی
میزان سرمایهگذاری فراهم نیست و چون این امکان فراهم
بزرگی ک�ه حاصل از تزریق دالره�ای نفتی به اقتصاد
نیست بنابراین نرخ بیکاری در کشور نمیتواند کاهش پیدا
ایران است ،صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم و...
کند و نرخ رشد اقتصادی هم نمیتواند افزایش یابد .در کنار
بزرگتری��ن و مهمترین اقدامیکه باید انجام ش��ود این
اینها سیاستهای پولی و مالی نامناسبیتوسط دولت اتخاذ
اس��ت که دولت کوچک ش��ود .چرا به دالرهای حاصل از
میشود که تورم به همراه دارد .پس در کنار بیکاری و عدم
نفتدستاندازی میکنیم؟ چرا در این چهار ،پنجسال گذشته
رشد اقتصادی که معنی آن رکود است ،تورم هم داریم .این
هر چه نفت فروختی��م را مصرف کردیم و صندوق ذخیره
یعنی ما دچار رکود تورمیهستیم .یعنی اقتصادمان بیمار
ارزیمان خالی اس��ت؟ چون دولت بزرگی داریم .این باعث
ی
اس��ت .این اقتصاد بیمار مثل بیماری با وضعیت وخیم 
میشود تمام آن دالرها وارد بودجه شود ،دولت اینها را به
میماندکه وقتی پزش��کان زیادی باالی س��رش میروند؛
بانک مرکزی منتقل کند ،بانک مرکزی هم مجبور است که
یکی میگوید مش��کل قلب اس��ت ،دیگری میگوید ریه
ریال بدهد و تا جایی که کشش در بازار وجود داشته باشد
مهمتر اس��ت ،یکی دیگر میگوید نه! کلی ه بیمار در حال
ارز میفروشد ،جایی هم که کشش نداشته باشد پول چاپ
از کار افتادن است و در نهایت پزشکان نمیتوانند به یک
میکند .تورم هم از همینجا ش��روع میش��ود .موقعی که
اجماع کلی روی این بیمار برسند .چون یک بیمار پیچیده
اقتصاد برای جذب درآمدهای ارزی کشور ،کشش نداشته
اس��ت .اقتصاد ما یک بیماری پیچیده گرفته اس��ت .برای
باشد ،ارز به فروش نمیرود و اگر بخواهند بفروشند نرخ ارز
همین همه ما برای یافتن مقصر مش��کالت اقتصادیمان
باید کاهش پیدا کند .برای همین است
دنبال متهم میگردیم .خوب طبیعی
که پول چاپ میکنند و تورم به وجود
است که میتوانیم بحث واردات را به
میآی��د و بیماری ک��ه گفتم حالش
عنوان یک متهم موثر قلمداد کنیم .اما
بدتر میش��ود .بنابراین مهمترین کار
واردات ریشه مشکلش در کجاست؟
«یحيي آلاس�حاق» رئیس اتاق تهران چندی پیش در همایشی
منضبط شدن و کوچک شدن دولت
من فکر میکن��م بخش خصوصی و
از اختلال در قیمت های تعادلی به عنوان اصلی ترین مش�کل
اس��ت .خود همین کار باعث میشود
بسیاری از کارشناسان مستقل روی
صادرکنن�دگان ایرانی نام برد و آم�اری را ارائه کرد که می تواند
که دولت متکیتر به درآمدهای ناشی
این موضوع اجماع داشته باشند که ما
مقدمه تصمیم سازی برای تقویت صادرات ایران در آینده باشد.
از کار ملی ش��ود .درآمدهای ناشی از
شاقول تجارت خارجیمان که نرخ ارز
در ادامه بخش هایی از سخنان ایشان را می خوانید:
کار ملی چیست؟ مالیات! یعنی من به
است در جای درستاش نیست .این
در دنیای امروز وابس��تگیهای متقابل در اقتصاد جهانی در حوزه
عنوان شهروند کار میکنم و به دولت
شاقول در جای درست قرار نگرفته تا
فناوری ،طراحی محصول ،ش��یوههای تولید ،سازماندهی و بازاریابی
انگیزهای بهوجود بیاورد و عم ً
مالی��ات میدهم .دولت ه��م مالیات
ال فرصت
تقویت یافته است و سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،انتقال تکنولوژی
ناش��ی از کار ملی را خ��رج خودش و
س��رمایهگذاری در کش��ور را ب��ه رخ
و صادرات بهعنوان سه عنصر اصلی توسعه اقتصادی ماهیت مستقل
مملکت میکند و ث��روت ملی را هم
دنیا بکش��د .مسلماً سرمایهگذاریای
خود را از دست دادهاند و با یکدیگر پیوند یافتهاند .در چنین شرایطی یکی از مهمترین نیازهای کارایی
پسانداز میکند .وقتی هم که دولت
میتواند سودآور باشد که بتواند بعد از
اقتصادی عدم ایجاد اختالل در قیمتهای تعادلی بازار است .اختالل در قیمتهای تعادلی بازار موجب
تمرکز میکند روی اینکه درآمدهای
تولید ،محصول را به بازار جهانی عرضه
عالمت دهی نادرست برای تخصیص منابع به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان میشود و چرخه
من ناشی از کار ملی و همین مالیات
کند و یک مزیت رقابتی جهانی پیدا
معیوب ناکارایی را شکل میدهد .مثال اگر قرار است قیمت انرژی در مقایسه با بازار منطقه رقابتی
اس��ت ،برای اینکه درآمدش بیش��تر
کند .ما از این جهت در صادرات یک
شود همزمان باید ابزارها و کانالهای دستیابی به منابع مالی جهانی و هزینههای آن نیز در همان
ش��ود مجبور میش��ود که به توسع ه
مشکل جدی و اساسی داریم.
مقیاس رقابتی شود تا تولید و صادرات تحلیل نرود و قدرت رقابتی خود را بازیابند .این نکات از آن رو
فضای کسب و کار و به ارتقای سطح
اتفاق ًا دربار ه نرخ ارز گروهی از کاهش
اهمیت دارند که آمارهای جهانی نیز ضرورت توجه ما را به بخش صادرات جلب می کنند .آمار منتشر
س��ودآوری بنگاهها و به ارتقای سطح
نرخارزدفاعمیکنند.یعنیمیگویند
ش��ده س��ازمان تجارت جهانی ( )WTOدر پنج دهه اخیر ( 1960تا  )2008نشان میدهد در این
درآمد ش��هروندان کمک کن��د .اگر
دول�ت بیاید ن�رخ ارز را ب�ه صورت
دوره تولید ناخالص جهانی و صادرات کاالیی نه تنها به موازات یکدیگر حرکت کردهاند بلکه نرخ رشد
کمک کند مالیات بیشتری میگیرد و
دس�توری پایین بیاورد و از آن طرف
صادرات همواره بیش از نرخ رشد تولید ناخالص ( )GDPبوده است .متوسط نرخ رشد صادرات کاال
اگر مالیات بیشتری بگیرد ،اموراتش را
برای صادرکنندگان جوایز صادراتی
در جهان نیز طی سالهای  2000تا  2008برابر با 12درصد بوده که این نسبت برای کشور چین به
بهتر میگذراند .در کشورهای اروپایی،
تعیین کند و به این شکل از صادرات
24درصد هم رسیده است .در چنین شرایطی بررسیها نشان میدهد که ورود سرمایهگذاری مستقیم
دولت و مجلس و اتاق فکرها حساب
حمایت کند .منتقدان این س�خنان
خارجی تا سال  2007برای ایران  3 / 5میلیارد دالر بوده که این میزان برای کشورهای ترکیه ،مالزی
میکنند که چگونه میتوان اقتصاد را
نتیجه اجرای چنین پیش�نهادی را
و کرهجنوبی به ترتیب  145میلیارد دالر 76 / 7 ،میلیارد دالر و  120میلیارد دالر بوده اس��ت .آمار
آنچنان رونق داد که مالیات را از  Aبه
نه کم�ک به صادرات بلک�ه افزایش
دیگری که گویای سهم صادرات سوخت و محصوالت معدنی به کل صادرات در سال  2007است
 A+Bتبدیل کرد .یعنی میدانند که
بیحس�اب واردات میدانند .شما در
نیز نشان می دهد که سهم ایران در این بخش 87درصد ،ترکیه 10درصد ،مالزی 15/8درصد و کره
پیشنیاز تبدیل شدن  Aبه  A+Bاین
این زمینه چه نظری دارید؟ بهترین
9درصد بوده است و میزان صادرات خدمات بازرگانی در سال  2007نیز برای ایران  5 / 5میلیارد دالر،
نیست که درصد مالیات را باال ببرند.
سیاس�تی که میت�وان در قبال نرخ
ترکیه  28میلیارد دالر ،مالزی  28میلیارد دالر و کره  61میلیارد دالر بوده است.
باید فضای کسب و کار را رونق داد.
ارز در پیش گرفت تا کمکی به توسعه
بهترین کاری که برای نرخ ارز میتوان کرد این است که
اث��ر ثروت ملی را از روی عوامل تعیین نرخ ارز برداریم .این
یک جمله کوتاه است؛ اما معنی آن چیست؟ معنیاش این
است که زمانی که شاقول نرخ ارز در یک اقتصاد میخواهد
تغییر کند باید ببیند که چق��در میتواند ارز جذب کند و
چقدر از دنیا کاال بخرد .این دو ش��اخص را با هم مقایس��ه
میکنند .هرچقدر شما نسبت فروشتان به دنیا باالتر باشد،
پول ملی تقویت میشود .بیشتر به دنیا میفروشی تا از دنیا
بخری؛ پس یک ارز ق��وی داری .اما در زمانی که بالعکس
باش��د؛ یعنی اقتصاد ش��ما بیش از آنکه کاال و خدمات به
دنیا میفروش��د ،کاال بخرد و واردات انجام بدهد ،شما یک
اقتصاد ضعیف دارید .حال این ش��اقول در کشور ما چگونه
عمل میکند؟ ما صادرات زیادی به دنیا داریم و مقدار قابل
توجهی نفت میفروش��یم .بنابراین مقدار زیادی ارز از دنیا
میگیریم و ظاهرا یک اقتصاد قوی هس��تیم .یعنی هنوز
هم ب��ا وجود این واردات  60میلی��اردی (با افزودن قاچاق
 80میلیاردی) ،به واس��طه اثر ثروت ملی یا همان نفت ،ما
اقتصادی قوی هستیم .اما نفت یعنی فرش زیر پای ایرانیها.
ما فرش زیرپایمان یا لباس تنمان را به دنیا میفروش��یم و
میگوییم اقتصادی قوی هستیم .مکانیزم اقتصادی توجه
نمیکند که ما چه چیزی را میفروشیم یا ارز از چه طریقی
تحصیل میش��ود .چون اثر ثروت از روی اقتصاد ما حذف
نشده ،نرخ ارز ما به صورت کاذب و مستقل از توان تولیدی
کشور در جای نادرستی قرار گرفته است .اگر روزی ما بیاییم

و بگوییم دالرهای نفتی را دیگر به اقتصاد تزریق نمیکنیم
و همه را برای نسلهای آینده پسانداز میکنیم ،نرخ واقعی
ارز خودش را نش��ان میدهد .اگر چنین اتفاقی رخ بدهد،
اتفاق بس��یار مبارک و میمونی است و این همان مشکلی
است که ما داریم .اینکه میگویند واردات بیرویه ،گرفتن
انگشت اتهام به سمت یک معلول است .علت چیز دیگری
است .علت را باید اصالح کنیم.
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آیندهنگری واردات و صادرات در ایران

پرونده ویژه

تعیین جایزههای صادراتی دون شأن صادرکنندگان ماست
آیندهنگری صادرات و واردات و اصالح نرخ ارز در گفتوگو با موسی غنینژاد
نیما ایرانمهر

دکتر موسی غنینژاد استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی با هرگونه تشویق و جایزه صادراتی
مخالف است و این ابتکارات را باعث پایین آوردن شأن تولیدکنندگان داخلی میداند .او که
از هواداران س�فت و سخت اقتصاد آزاد در ایران محس�وب میشود سخنان افرادی که از
کاهش نرخ ارز دفاع میکنند و آن را به س�ود صادرات ارزیابیمیکند ،غیرعلمیمیداند و
میگویددر شرایطی که ارزش پول ملی ساالنه  15درصد کاهش پیدا میکند ،تقویت کردن
تصنعی پول ملی یعنی شنا در جهت خالف جریان آب .موسی غنینژاد معتقد است دولت
با این کار جز اینکه به تصمیمگیران اقتصادی اطالعات غلط بدهد ،کاری از پیش نمیبرد و
میگوید« :ما باید آنچه در همه جای دنیا مرس�وم است را انجام دهیم .یعنی قیمتها باید
نشاندهنده واقعیتهای اقتصادی باشند .قیمت ارز ما االن نشاندهنده واقعیتهای اقتصاد
ما نیست همچنان که قیمت انرژیهای ما نشاندهند ه واقعیت کمیابیمنابع ما نبود» .

من طرفدار این
هستم که قیمت
ارز به صورت
واقعبینانهای
تعیین شود .یعنی
انعکاسدهنده
واقعیاتاقتصاد
ملی ما باشد و به
صورتتصنعی
پولمان را تقویت
نکنیم
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در سالهای اخیر بخش عمدهای از انتقاد اقتصاددانان
به سیاس�تهای دولت درباره سیاس�تهای وارداتی
اس�ت .به عقیده منتق�دان ،نتیجه این سیاس�تها
گس�ترش روزاف�زون و بیروی�ه واردات اس�ت .آن
ه�م واردات کاالهایی که حت�ی کوچکترین اهمیت
اس�تراتژیکی برای بازار ایران ندارند ام�ا بازار از آنها
پر ش�ده اس�ت .این انتقادات تا چهاندازه وارد است
و اس�تدالل طرفین در انتقاد و ادامه اجرای سیاست
مذکورچیست؟

فقط اقتصاددانها نیس��تند .بیش��تر تولیدکنندههای
داخلی و تش��کلهای صنفی بخ��ش خصوصی هم با این
رون��د وارداتی که در چندس��ال گذش��ته در ایران جریان
داشته مخالفت میکنند و از ادامه این روند نگران هستند.
نگرانیشان هم بهجاست .در سالهای اخیر که درآمدهای
نفتی به شدت باال رفت و امکانات دولت برای نگه داشتن
نرخ ارز در سطح پایین افزوده شد ،واردات در روندی سریع
افزای��ش یافت .اگر دهس��ال قبل را با االن مقایس��ه کنید
واردات ما به صورت سالیانه از حدود  25 ،20میلیارد دالر
ب��ه رقمیباالی  55میلیارد و نزدی��ک به  60میلیارد دالر
رس��یده است .این یعنی واردات در مقایسه با دهسال قبل
حدود سه برابر شده است .این افزایش واردات ،نگرانیهایی
را در بخشهای تولید داخلی بوجود آورده است .علت اینکه
کش��ور ما ،چنین توان وارداتی پیدا کرده اس��ت نه به این
دلیل است که صادرات غیرنفتی افزایش یافته بلکه عمدتاً
به این دلیل است که درآمدهای نفتی زیاد شده و از طریق
درآمدهای نفتی دولت توانسته نرخ ارز را در قیمتی پایین
حف��ظ کند یا به عبارت دیگر پول ملی را در این دهس��ال
به ش��دت تقویت کند و این باعث ش��ده است که واردات
ارزان و زیاد و صادرات گران و مش��کل شود .مشکلی که با
توجه به شرایط مذکور بهوجود آمده این است که کاالهای
تولیدکنندگان داخلی به قیمتهای بینالمللی بسیار گران
تمام میشود و بنابراین نمیتوانند در عرصههای بینالمللی
رقابت کنند .از آن طرف واردات ارزان شده و ارزانی واردات
باعث شده که برای تولیدکنندگان داخلی حجم گستردهای
از رقب��ای خارجی بهوجود بیاید که ت��وان رقابت با آنها را

ندارند .در نتیجه بازارهایشان را از دست میدهند و برخی
تولیدکنن��دگان داخلیترجیح میدهند که کاالهایش��ان
را س��فارش بدهند تا مث ً
ال در چین تولید ش��ود و با مارک
خودشان توزیع کنند.

این یعنی سیاستهای وارداتی که طی چندسال اخیر
اعمال شده ،عم ً
ال موقعیت تولیدکنندگان داخلی ما را
به توزیعکننده تقلیل داده و تولید داخلی را به سمت
توزیع و تجارت سوق داده است.

بله .این ش��رایط وجود دارد .البت��ه بعضی آمارها هم
گاهی از سوی مس��ئوالن دولتی اعالم میشود که طبق
آنها صادرات غیرنفتی هم در این سالها زیاد شده؛ ولی نه
به نسبتی که واردات افزایش یافته است .افزایش صادرات
غیرنفتی عمدتاً به حوزههایی مثل پتروش��یمیو کانیها
برمیگردد ،یعنی صنایعی که بسیار انرژیبر هستند و به
علت انرژی ارزانشان توانستهاند در بازارهای خارجی رقابت
کنند و وارد این بازارها شوند .با توجه به اینکه در آستانه
اصالح قیمت حاملهای انرژی هس��تیم ممکن است آن
صنایع صادراتی ما هم دچار مشکل شوند .بنابراین االن ما
در حوزه تجارت خارجی مشکل داریم و این مشکل باید
به صورت اساس��ی و جدی حل ش��ود .صرف اینکه امروز
ب��ه فردا کنیم و دولت برای جلوگیری از افزایش قیمتها
عالوه بر ثابت نگهداش��تن نرخ ارز ،تعرفهها را هم کم کند
– همانطور که در موارد مختلف دیدهایم  -راه چاره نیست.
این سیاس��تها نهایتاً در طوالن��ی مدت به تولید داخلی
ضربه خواهد زد.
یعنی با این حساب و با یک پیش بینی آیندهنگرانه ،ما
با ادام ه سیاستهای فعلی به کشوری تبدیل خواهیم
شد که تنها کاالی صادراتی آن نفت است و صادرات
غیرنفتی آن عم ً
ال رو به افول میرود.

به صور نس��بیهمینطور اس��ت .یعنی اگر ما زمانی
میتوانستیم صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم ،االن عمده
صادرات غیرنفتی ما هم کاالهایی است که وابسته به نفت
است .در گذش��ته صادرات غیرنفتی ما کاالهایی مستقل
از ح��وزه نفت و انرژی بود ،مث ً
ال فرش و صنایع دس��تی و
کاالهای س��نتی و ...اما االن عمده ص��ادرات غیرنفتی ما

کاالهایی هستند وابسته به انرژی ارزانی که در داخل تولید
میش��ود یعنی همان نفت .به عب��ارت دیگر اقتصاد ما در
مجموع به طرف «تک محصولی» ش��دن بیشتر حرکت
میکند .اگر آیندهنگر باشیم باید بدانیم که این مساله برای
امنیت اقتصادی کش��ور ما بسیار خطرناک است .چون در
این شرایط اگر یک مرتبه قیمت نفت شدیدا ً کاهش یابد یا
مسالهای برای صادرات نفت ما پیش بیاید ،کل اقتصاد ما
شدیدا ًلطمه میبیند.

تصور کنیم دولت بخواهد سیاستهایش را به نوعی
اصالح کند که از صادرات غیرنفتی حمایت بیشتری
کند و کاالهایی که مش�تق از نفت نباشند در صورت
صادرات بتوانند شرایط ما را از وضعیتی که گرفتارش
هس�تیم ره�ا کنند و از کش�وری ت�ک محصولی به
کشوری با صادرات معقولتر نزدیک شویم .با نگاهی
آیندهنگرانه فکر میکنید در این روند کدام کاالها یا
چه نوع کاالهایی باید مورد توجه قرار گیرند.

من به طور کلی طرفدار حمایت نیستم .طرفدار اقتصاد
آزاد هستم.

در ش�رایط فعلی ک�ه آنچنان ما به آرم�ان اقتصادی
ش�ما قرابتی نداریم برای برونرفت از این شرایط آیا
به اصالح سیاس�تهای دول�ت در این حوزه نیازمند
نیستیم؟

م��ن طرفدار این هس��تم ک��ه قیمت ارز ب��ه صورت
واقعبینانهای تعیین ش��ود .یعنی انعکاسدهنده واقعیات
اقتصاد ملی ما باشد و به صورت تصنعی پولمان را تقویت
نکنیم .در آن ش��رایط اگر اقتصاد آزاد باشد و حتی جلوی
واردات را آزاد بگذاریم ،تعرفهها را هم کم کنیم هیچ مشکلی
پیش نمیآید .اما در ش��رایطی ک��ه ما به صورت تصنعی
با تکیه ب��ر درآمدهای نفتی پول ملی را تقویت میکنیم،
در سایر بخشها مشکل پیدا خواهیم کرد .اما اینکه شما
گفتید دولت باید از کدام بخشها غیر از نفت حمایت کند؛
این رویکرد حمایتی مستلزم یک علم تام است .علمیکه
هیچکس ندارد و دولت ه��م به تبع آن ندارد .باید بیاییم
و ببینیم در یک شرایط رقابتی واقعی کدام بخشهای ما
توانشان باالتر است .نکته دیگر اینکه ،منظور ما از حمایت

چیست؟

دولت در اقتصاد ایران همچنان یکهتاز است و نقشی
وی�ژه ایفا میکن�د .این جایگاه ویژه ب�ه دولت اجازه
میده�د تا ش�رایط را ب�رای صادرات برخ�ی کاالها
مساعدتر کند .اینطور نیست؟

اگر منظور جایزههای صادراتی است من با این رویکرد
مخالفم .با اینکه عدهای که در جریان اقتصاد نیستند و از
بیرون نقش ناظر را دارند بیایند و بگویند قدرت و ضعف
اقتصاد ما کجاس��ت ،مخالفم .قوت و ضعف اقتصاد ما را
فعاالن اقتصادی میتوانند تشخیص دهند و در عمل نشان
دهند؛ به شرطی که شرایط برایشان فراهم باشد .شما االن
ببینید که مث ً
ال صادرات فرش ما به آن شکلی که باید باشد
و مورد انتظار بوده ،نیست .اگر بخواهیم بدانیم چرا اینگونه
ش��ده اس��ت ،باید از صادرکنندگان فرش بپرسیم؛ آنها
میدانند .االن صادرات فرش ما به اروپا مش��کلی که دارد
این اس��ت که تعرفههای زیادی روی آن اعمال میشود
در حالی که رقیبهای پاکستانی و چینی ،فرشهای ما
را تقلید میکنند و میفرس��تند آنجا .تعرفههایشان هم
خیلی پایین است .مساله دوم این است که صادرکنندگان
فرش ما ،هزینههایش��ان به خاطر تورم داخلی به شدت
باال رفت��ه ولی به علت رقابت خارج��ی و به دلیل اینکه
ریال تقویت شده ،درآمدهایشان ثابت مانده یا حتی کم
شده ،در نتیجه دچار مشکل شدهاند .این مشکل را چطور
میشود حل کرد؟ مطمئناً با جایزه صادراتی نمیشود حل
کرد .جایزه صادراتی یک کار بوروکراتیک اداری است که
ش��اید در کوتاه مدت به نفع گروهی کوچک باش��د ولی
فعاالن اقتصادی ما را بهجای اینکه به دنبال کار حرفهای
خودشان بفرستد دنبال یک عده بوروکرات میاندازد که
پشت سرشان عجز و البه کنند تا جایزهای برایشان در نظر
بگیرند .اینها روشهای درستی نیست .ما باید آنچه در
همه جای دنیا مرسوم است را انجام دهیم .یعنی قیمتها
باید نشاندهنده واقعیتهای اقتصادی باشند .قیمت ارز
ما االن نشاندهنده واقعیتهای اقتصاد ما نیست .قیمت
انرژیهای ما نشاندهنده واقعیت کمیابیمنابع ما نیست.
اینها باید اصالح شود.
یکی از نتایجی که واردات بیرویه به
بار میآورد خروج بیرویه ارز از کشور
است .ادام ه این وضعیت در آینده چه
تبعات�ی برای اقتصاد مل�ی ما خواهد
داشت؟

اختالف نظر به رویکرد علمیبه موضوع مربوط میشود.
ش�ما اش�اره کردید که تا چندس�ال قبل ای�ن روند
عدهای تصورش��ان این است که قیمت در بازار تنها ناشی
بالعکس و ورود ارز ما بیشتر از خروج ارز بود .با توجه
از هزینه تولید اس��ت و مساله تقاضا را در نظر نمیگیرند.
به اینکه حفظ نرخ ارز سیاس�تی چندین ساله است،
این یک اشکال بزرگ در تئوری اقتصادی آنهاست .تصور
چه سیاستهای جنبیدر گذشته باعث شده بود که
میکنن��د اگر نرخ بهره را پایی��ن بیاورند هزینه تولید کم
حساب سرمایه ما به سمت مثبت حرکت کند و اکنون
میش��ود و تورم پایین میآید .در حالی که ما میدانیم در
نبود آن سیاستها این روند را منفی کرده است؟
سیاستهایی که باعث شده بود شرایط پیشین وجود همهجای دنیا برای مبارزه با تورم نرخ بهره واقعی را باید باال
داشته باشد ،خیلی هم قابل دفاع نیست و من به عنوان یک برد نه پایین! حضرات این کار را انجام میدهند و اصرار هم
واقعیت به آنها اش��اره میکردم .شرایطی که وجود داشت دارند .اینجا اختالف بر تفاوت رویکرد علمیاس��توار است.
عب��ارت از این بود که عدهای مالحظه میکردند که دولت به نظر ما کس��انی که آن حرف را میزنند یعنی با کاهش
سیاستش این است که نرخ ارز را ثابت نگه دارد یا نوسانش هزینه تولید میخواهند سیستم اقتصادی را اصالح کنند
را خیلی کم کند ،اجازه ندهد که خیلی جهش کند .از طرف و تورم را پایین بیاورند در حقیقت عکس مار میکشند و
دیگر نرخ بهرهها که به س��پردهها میدادند در بازار بانکی حرف علمینمیزنند .در عمل هم تجربه چندسال گذشته
ما بازدهی باالیی داشتند ،بنابراین میآمدند سرمایهها را نش��ان داده است که تمام سیاستهای آنها نادرست بوده
تبدیل به ریال میکردند ،در بانکها سپردهگذاری میکردند اس��ت .سیاست تثبیت قیمتها که انجام دادند بر مبنای
یا اوراق مشارکت میخریدند و با توجه به اینکه نرخ بهره همی��ن تصور بود و در مجلس هفتم از س��ال  83این کار
در کشورهای صنعتی و پیشرفته خیلی پایین است سود یعنی تثبیت قیم��ت حاملهای انرژی را انج��ام دادند و
زیادی کسب میشد .بعدها هم سود این سپردهها را منتقل تصور کردن��د که میتوانند از این راه ت��ورم را مهار کنند
میکردند که خیلی باالتر بود .جریان گذشته اینچنین بود که در عمل دیدیم نش��د و رویکردش��ان غلط بود .و االن
و من فکر میکنم به جهت اینکه ریسک باال رفته ،این روند به فک��ر اصالح آن افتادهاند .اما به نظر من این افراد پیش
متوقف و بالعکس شده است .یعنی افرادی که پولهایشان را از آنکه سیاستهایشان را اصالح کنند باید رویکرد و طرز
در آن دوره آورده بودند حاالترجیح میدهند که برگردانند .تفکرشان را اصالح کنند تا مسائل را درست ببینند و بعد
منظور من ای��ن بود .اما به هر حال این آرمیتاژی که بین سیاستگذاری کنند .در مورد مساله ارز هم همینطور است.
نرخ بهره و نرخ ارز به وجود میآید نشاندهنده اشکالی در در م��ورد اینکه نرخ ارز چقدر باش��د یک منطق اقتصادی
سیستم تصمیمگیری ما ،در سیستم سیاستهای پولی و روش��نی وجود دارد .ش��ما وقتی در کشوری هستید که
س��االنه به طور متوسط  20درصد تورم دارد در مقایسه با
ارزی ماست که باید برطرف شود.
میانگین جهانی که  3یا  4درصد هست معنایش این است
آقای دکتر! در روزه�ای اخیر صحبتهای تازهای در
که ارزش پول شما ساالنه  15درصد کاهش پیدا میکند.
دفاع از کاهش نرخ ارز مطرح شده است .آنهم با این
در شرایطی که ارزش پول ملی شما
اینطور در واقعیت کم میشود اگر شما
پول ملی را تقویت کنید و نرخ ارز را
«محمدمهدي راس�خ» دبیر کل ات�اق بازرگانی و صنایع و معادن ثابت نگهدارید یعنی در جهت خالف
جریان آب ش��نا میکنید و مس��لماً
تهران طی س�خنانی بر اهمیت صادرات و توجه به آن در برنامه
ریزی آینده نگرانه برای اقتصاد کشور سخن گفت .در ادامه بخش به جایی نمیرس��ید .شما با این کار
به تصمیمگیران اقتصادی اطالعات
هایی از سخنان ایشان را مرور می کنید:
پس از آنکه رهبر معظم انقالب امس��ال را سال همت مضاعف غلط میدهید .این یک بحث روشن
و کار مضاعف نام نهادند در یکی از سخنرانیهایشان ،بحث کلیدی علمیاست .اگر کس��ی این را قبول
«تولید صادرات محور» را مطرح کردند .در ایران سالیان سال است نداش��ته باشد نتیجه همین میشود
دوستان بس��یاری به دنبال تدوین چنین استراتژی مهم و تعیین که سیاستگذاریها نتیجه معکوس
کنندهای برای آینده بوده اند .روزی در ایران واژه صادرات واژهای ضد میدهد .شما میگویید اختالف نظر.
ارزش و کلمهای نامیمون از سوی برخی افراد تلقی میشد؛ اما خوشحالیم که امروز تنها راه توسعه در اصول بی��ن اقتصاددانان اختالف
اقتصادی کشور ،توسعه صادرات غیرنفتی عنوان میشود .همه میدانند که بازار ایران پاسخگوی نظر وجود ندارد مس��اله اینجاس��ت
اقتصاد و اشتغال نیست؛ بنابراین برای تقویت اقتصاد در آینده نیز باید در بازارهای جهانی حرکت که بعضیها بنا ب��ر مقاصد جناحی
کرد و این بازارها را به تس��خیر درآورد .بی ش��ک «توسعه اقتصادی» « ،تأمین رفاه برای مردم» ،و سیاس��ی و اقتصادی و پیش بردن
«پایداری در ایجاد اشتغال برای جوانان» و « ثبیت قیمتها» منوط به توسعه صادرات غیرنفتی کارهای اداری و ...حرفهایی میزنند
است و راه نجات کشور از مقابل توسعه صادرات غیرنفتی میگذرد .البته با نهادینه شدن «استراتژی که با تئوری اقتصاد سازگار نیست.

جایزه صادراتی
یک کار
بوروکراتیک اداری
است که شاید در
کوتاه مدت به نفع
گروهی کوچک
باشد ولی فعاالن
اقتصادی ما را
بهجای اینکه به
دنبال کار حرفهای
بفرستد دنبال یک
عده بوروکرات
میاندازد که پشت
سرشان عجز
و البه کنند تا
جایزهایبرایشان
در نظر بگیرند

تاکید راسخ بر تولید صادرات محور

نگر
آینده

جهش صادراتی» و «عضویت در سازمان جهانی تجارت» است که می توان در آینده ریسکهای
موجود در اقتصاد کشور را کاهش داد و شرایط را برای صادرکنندگان مهیا تر کرد.

بنابراین کاهش دادن غیرطبیعی
و دس�توری ن�رخ ارز ب�ه هیچ
شکل وترتیبینمیتواند به سود
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واضح است که وقتی قیمت ارز را
ارزان نگهداریم به اش��کال مختلف ارز
را ب��ه قیمت ارزان از دس��ت خواهیم
داد .یک��ی از این راهها ،واردات بیرویه
اس��ت که البته ماب��هازای کاالیی هم
دارد .باالخره مردم اس��تفادهای هم از
آن میکنند .اما در شرایطی که قیمت
ارز را پایی��ن نگهداریم احتمال خروج
سرمایه را افزایش دادهایم .زمانی ممکن
است مردم بنشینند و محاسبه کنند
که داراییهایی که دارند اگر تبدیل به
ارز کنند ،ارزشش در خارج باالتر است
و این یک جریان خروج غیرقانونی ارز
را ایج��اد میکند .در حالی که تا چند
سال قبل یک جریان بالعکس داشتیم.
یعنی ورود ارز داش��تیم .االن به نظر

میآید که حساب س��رمایه ما در حال منفی شدن است.
بیشتر خروج ارز داریم و البته این انتقال چون آسان نیست،
خیلی سریع صورت نمیگیرد .اگر عوامل دیگری دست به
دست هم بدهند ممکن است سرعت این خروج ارز بیشتر
هم بش��ود که ذخایر ما را پایین میآورد ،توان مانور بانک
مرکزی و سیاستگذاریهای ارزی ما را کاهش میدهد و در
مجموع پدیده خوبیبرای آینده اقتصاد ما نیست.

اس�تدالل که این کار در نهایت به سود اقتصاد کشور
و صادرات اس�ت .این در حالی اس�ت که کارشناسان
اقتصادی و تولیدکنندگان نظری درست بالعکس این
دیدگاه را دارند و معتقدند کاهش نرخ ارز در ش�رایط
فعل�ی اقتصاد کش�ور تنها به حرکت بی�ش از پیش
اقتصاد ایران به سوی افزایش واردات در آینده کمک
میکند .این اختالفات  180درجهای ناشی از چیست؟
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آیندهنگری واردات و صادرات در ایران

پرونده ویژه

صادرات تمام شود.

بله .همینطور اس��ت .مس��ئوالن اگ��ر میخواهند به
ص��ادرات و صادرکنندگان کمک کنن��د .اگر میخواهند
بدانند بهترین نرخ ارز برای صادرات کدام است باید بروند از
صادرکنندگان بپرسند .آنها به اطالعشان میرسانند!

آقای خاموشی رییس س�ابق اتاق ،دو سال قبل یک
بسته پیشنهادی به دولت ارائه کردند و در توضیح آن
گفتند میتوان یک جدول مقررات واردات و صادرات
تعیین کرد ،که در طول  5سال به صورت نزولی از هر
ی�ورو 500 ،تومان آغاز کنیم و در  5س�ال این رقم را
به صفر برسانیم .به این شکل هم از هزینههای دولت
ک�م میکنیم ،هم ص�ادرات را رون�ق میدهیم! فکر
میکنید چنین سیاستهایی تا چه حد واقعبینانه و
آیندهنگرانهباشد؟

من با این تدابیر ابتکاری کام ً
ال مخالف هس��تم .چنین
سیاستهاییبهگداپروریمیانجامد.یعنییکتولیدکننده
و صادرکننده فعال اقتصادی ،انرژی خود را صرف این کند
که پش��ت در اتاق بوروکراتها و کارمندان وزارتخانهها و
وزارت بازرگان��ی و ...گردنش را خم کند که برای هر یورو
 500تومان بگیرد .آقای خاموش��ی و دوستانشان چون در
یک سیستم دولتمدار فعالیت کردند افق دیدشان بیشتر
از این نیس��ت .ما باید کاری کنیم که ش��أن و رتبه فعال
اقتص��ادی و صادرکننده ما باال برود ،نه اینکه پایین بیاید.
کارمندان وزراتخانهها باید پشت در اتاق صادرکنندههای
ما بایستند .این روند نباید بلعکس شود.

اصالحآیندهنگرانه
باید مبتنی بر
اقتصادعلمیباشد
مثال قیمت نباید
ناشی از اراده
تصمیمگیران
سیاسیباشد،
قیمت را باید به
عهده بازار گذاشت

نگر
آینده
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بحث دیگری که آقای خاموشی مطرح میکنند مساله
انتقال تورم است .میگویند وابستگی نرخ ریال به نرخ
دالر و یورو باعث میش�ود که اگر تورم در کشورهای
خارجی باال میرود به سرعت نرخ تورم به داخل کشور
بیاید .آیا این حرف مبنای علمیدارد؟

این حرفها شبیه به شوخی است .اما واقعیت این است
که باید ببینیم میانگین تورم در کل جهان یا به عبارت بهتر
در میان طرفهای تجاری ما چقدر است؟ در ایران  4برابر
آنها تورم داریم .چطور تورم آنها به اینجا منتقل میش��ود.
این حرف معقولی نیس��ت .این حرفها برای فرار کردن از
مسئولیت و تصمیمگیریهای درست گفته میشود.

گذش�ته از مباحثی که درباره تبعات واردات بیرویه
مط�رح کردیم .به ه�ر ح�ال واردات هم بخش�ی از
روند تجارت و بازرگانی در اقتصاد کش�ور را تشکیل
میدهد .مطابق بینشی آیندهنگرانه چه سیاستهایی
میتواند این واردات را به یک جهتگیری ملی برساند
که در نهایت به سود جریان کلی اقتصاد و توسعه تمام
شود.

ما به طور کلی باید در اقتصادمان سیاستها را اصالح
کنیم .اصالح آیندهنگرانه باید مبتنی بر اقتصاد علمیباشد.
قیمتها باید نشاندهنده کمیابیمنابع باشد .قیمت نباید
ناشی از اراده تصمیمگیران سیاسی باشد .قیمت را باید به
عهده بازار گذاش��ت .بازار اگر قیمت را تعیین کند که بر
اساس کمیابیمنابع و واقعیات اقتصاد تعیین میکند؛ آن
زمان است که منابع تخصیص درستتری پیدا میکنند.
ب��ه طور کلی مس��اله اقتصاد ما این اس��ت و نه فقط در
صادرات و واردات و تولید داخلی بلکه در همهجا باید این
اصل را رعایت کنیم .االن متاس��فانه عدهای از مسئوالن
دور یک میز مینشینند و انگار که علم تام و کامل دارند؛
ن��رخ واقعی تعیین میکنند .حال آنکه نرخ واقعی را بازار
تعیین میکند .شما موانع تجاری ،قیمتگذاریها و اعمال

نفوذهای بوروکراسی و هزینههای زیادی که به بازار تحمیل
شده است را بردارید ،قیمتها خودشان را نشان میدهند
و مردم بر اساس آنها به درستی تصمیمگیری میکنند.
این همان چیزی است که همهجای دنیا انجام میدهند.
در همه کش��ورهایی که موفق شدند .ما دولتیهایمان را
عق��ل کل میدانیم و عقل فع��االن اقتصادیمان را عقل
جزء و عقل ناقص .یعنی کس��ی ک��ه در وزارت بازرگانی
نشس��ته و در مورد تعرفهها و می��زان واردات و صادرات
تصمیم میگیرد تصور میکند عل��ماش از واردکننده و
صادرکننده بیشتر است .او از کجا متوجه میشود که ما
چ��ه باید تولید کنیم ،چه باید صادر کنیم؟ وظیفه نظام
اداری و وزارتخانهها تسهیل کار مردم است ،تعیین تکلیف
نیست .االن مسائل بالعکس است .این البته مساله تازهای
نیست .در سه چهارسال اخیر چون درآمدهای نفتی باال
رفته این مسائل تشدید شده اما اصل قضیه سالهاست
که وجود دارد و به این دولت و آن دولت مربوط نمیشود.
یعنی بوروکراتها به جای نظام بازار تصمیم میگرفتند
و میگیرند.
آقای دکتر ما در آس�تانه حذف یارانهه�ا قرار داریم.
میخواهم ببینم با نگاهی آیندهنگرانه ش�رایطی که
بعد از حذف یارانهها به وجود خواهد آمد چه تاثیری
روی بخش صادرات و واردات خواهد داش�ت؟ تبعات
آن ب�رای تولیدکنن�دگان داخلی چه خواه�د بود و
چگونه میتوان با نگاهی آیندهنگرانه از تبعات منفی
آن کاست؟

این قطعاً برای صادرکنندههای ما که کاالهای انرژیبر
صادر میکنند مشکل درست خواهد کرد .البته دولت اعالم
کرده که میخواهد به آنها کمک مستقیم کند .با این حال
تجربه نش��ان داده که این کمکهای بوروکراتیک کارساز
و کارآمد نیست .فکر میکنم این دسته از صادرکنندگان
دچار مشکل خواهند شد.
چشماندازی که بعد از حذف یارانهها در حوزه صادرات
و واردات بوجود خواهد آمد را چگونه میبینید و برای
کاهش تبعات آن چه پیشنهاد آیندهنگرانهای دارید؟

م��ن البته مخال��ف اجرای ای��ن طرح نیس��تم .من
معتقدم که به هر صورت قیمت انرژی باید اصالح ش��ود
و هیچتردیدی نباید کرد .اما بحث بر س��ر ش��یوه اجرا و
سیاستهای جنبیآن است .یعنی این را به صورت مجزا
از بقیه بخشه��ای اقتصاد نباید نگاه کنیم؛ گویی که ما
فق��ط کاری انجام میدهیم که قیمت ان��رژی را اصالح
کنیم .حقیقت این اس��ت که اجرای این طرح روی همه
بخشها تاثیرگذار خواهد بود .در کنار این باید هزینههای
دیگری که دولت به صادرکنن��دگان تحمیل میکند را
کم کنیم .باید رفتارمان را با صادرکنندگان تغییر دهیم
تا تبعات منفی اجرای طرح کاهش یابد .مش��کالتی که
تولیدکنندگان ما دارند و هزینههایش��ان را باال میبرد را
باید حل و فصل کنیم .مشکالت بوروکراتیک ،دیوانساالری
عریض و طویلی که در عرصههای مختلف ا ز تولید گرفته
ت��ا تجارت و صاردات و واردات وج��ود دارد را باید اصالح
کرد .اینکه ما بنش��ینیم از بیرون بگوییم که دولت کدام
ح��وزه را بیاید چگون��ه کمک کند ،ای��ن تبدیل کردن
تولیدکنندههای ما به مستخدمین و کارکنان دولت است
که راه به جایی نمیبرد .این روشها سالها آزمایش شده
و بیفایده بوده اس��ت .به صورت موقتی ممکن است درد
برخی تولیدکنندگان ما را چاره کند اما به طور کلی برای
اقتصاد ما چارهساز نیست.

درهای باز را
چه به خودکفایی
اقتصادی؟
پاسخ مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
به پرسشهای آیندهنگر
درباره واردات بیرویه
بسیاری تحلیلگران معتقدند که در فقدان
نگاهی آیندهنگرانه امروز شاهد آسیبهای
فراوان�ی ب�ر تولی�د و ص�ادرات خ�ود در نتیجه
واردات بیروی�ه هس�تیم .ش�ما در نگاهی کلی
تاثیر واردات بیرویه بر تولیدات داخلی را چگونه
ارزیابیمیکنید؟

1

واردات ب��دون هدف و بیمنط��ق به تولید داخل
ضربه میزند و در ش��رایطی که نرخ بیکاری باالست
بر تعداد بیکاران میافزای��د .به طور مثال واردات در
بخش کشاورزی موجب وارد آمدن ضررهای شدید به
کشاورزان و تولید کنندگان داخلی شده است .واردات
میوههایی همچون انگور و پرتقال و سیب در حالیکه
ما بهترین نوع این میوهها را در داخل کش��ور داریم
چه توجیه منطقی و اقتصادی میتواند داشته باشد؟
بر همین سیاق واردات کفش و کت و شلوار و لباس
چینی در حالیکه افراد بیکار بسیار در کشور داریم آیا
نتیجهای جز تعطیلی کارگاهها و افزایش نرخ بیکاری
را به همراه خواهد داشت؟ متاسفانه سیاست تجاری
دولت در ایران درست نبوده است و بنابراین کاالهایی
را وارد کردهای��م که نمون��ه آن را با کیفیت بهتر در
کشور داش��تهایم و به همین دلیل در زمینه واردات
و صادرات با مش��کالت عدیده مواجه شدهایم .البته
صرفا واردات بیرویه نبوده اس��ت که به صادرات ما
ضربه زده است .در زمینه صادرات نیز صادرکنندگان
به نحوی عمل کردهاند و سیاستها به گونهای بوده
که بسیاری از بازارهای جهانی مانند فرش ،زعفران،
پسته و ...را که در اختیار داشتهایم از دست دادهایم.
ب��ه طور مثال گیاهان داروی��ی را بدون آزمایش و به
صورت فلهای صادر کردهاند و پس از آن کش��ورهای
خری��دار معترض ش��دهاند و این ضربه ب��ه صادرات
اس��ت .در زمینه زعفران تولید کننده بزرگ هستیم
اما اس��پانیا صادر کننده بزرگ است به دلیل آنکه ما
ی و بازاریابیضعف داشتهایم .پس تمام
در بستهبند 
مشکل ما در بخش صادرات ،واردات بیرویه و ضربه
خوردن تولید نبوده است.

اگ�ر بخواهی�م ب�ه موض�وع واردات
بیرویه بیشتر بپردازیم ،مطابق نگاهی
آیندهنگرانه ،پیامدهای خروج ارز از کشور در
اثر واردات بیرویه چگونه خواهد بود؟

2

قرار خواهند گرفت.

واردات بیرویه چه تاثیری بر واسطهگری در
حوزه اقتصاد دارد؟ و با نگاهی آیندهنگرانه
راهکارهای مقابله با آن چگونه است؟

3

دولتها باید برای رس��یدن به خودکفایی از تولید
کننده داخل��ی در مقابل نمونه خارجی یک محصول
و کاال حمایت کنند نه اینکه خود پیش��تاز در واردات
باش��ند .هرچند كه واردات ،ج��زو الينفك اقتصاد هر
كشوري است اما اقتصاد سالم هيچ كشوري برنميتابد
كه توليدش را كه بسياري از هزينههاي ديگر دولت را
پوشش ميدهد ،به خطر اندازد و به اقتصاد واسطهگري
مجال رش��د و نمو دهد .واس��طهگری در بازار موجب
افزایش کاذب قیمتها ش��ده اس��ت که دراین راستا
راهاندازی فروش��گاههای زنجی��رهای میتواند یکی از
راهکاری اصالح این سیستم توزیع باشد و جلوگیری
از فعالیت واسطهها باشد .اگر واسطهها در کار نباشند
م��ردم میتوانن��د قیمتها را یک پنج��م آنچه اعالم
میش��ود بپردازند .تعاونیهایی که مستقیم زیر نظر
تولید کنندهها باش��ند واسطهها را حذف و به کاهش
قیمت منجر میشود.

4

در ای�ن میان تثبی�ت نرخ ارز چه بر س�ر
صادرات میآورد؟

نگر
آینده

بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ،نرخ ارز تابعی
از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم
داخل به خارج است .بنابراین ،تفاضل مثبت نرخ تورم
داخ��ل با خارج باید باعث تقلی��ل ارزش پول داخل و
افزایش ارزش پول خارج ش��ود .در نظام نرخ ارز شناور
بدون مداخله دولت ،عرضه و تقاضای پولها در بازارهای
ارز رابطه بین دو پول را مشخص ميکند .در نظام نرخ
ارز شناور با مداخله ،که شناور کثیف خوانده ميشود،
دولت به خاطر برخی مالحظات اقتصادی در بازار ارز
مداخله ميکند .مثال ارزش پول داخلی را با وجوداينکه
به خاطر بیش��تر بودن نرخ ت��ورم داخل ،از خارج باید
کاهش یاب��د ،ثابت نگاه م��يدارد .ارزش بیش از حد
پول داخل باعث ميش��ود که به خاطر کاهش نیافتن
ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران ش��ود.
اثر مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل ،قدرت رقابت
صادرکنن��دگان و صادرات را کاه��ش و به دلیل عدم
افزایش قیمت واردات ،تقاضا ب��رای واردات را افزایش
ميدهد .بدین ترتیب ،خالص صادرات که تفاوت بین
صادرات و واردات اس��ت ،کاهش یافته و باعث کاهش

ت باید
دول 
برای رسیدن
بهخودکفایی
از تولید کننده
داخلی در مقابل
نمونه خارجی یک
محصول و کاال
حمایت کند نه
اینکه خود پیشتاز
در واردات باشد
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ورود س��االنه 70میلیارد دالر کاال به کشور
و صادرات غیرنفتی معادل یکسوم این میزان
ن تراز تج��اری و بروز
نش��اندهنده منفی بود 
بیماری هلندی در اقتصاد کشور بهدلیل افزایش
درآمد دولت اس��ت .وقتی ب��ا واردات کاالهایی
مانند س��نگ قبر ،خاک زیر پای گربه ،هلو ،کشمش و
کاهوی چینی گالیههای تولیدکنندگان داخلی راه به
جایی نمیبرد ،باید به عم��ق فاجعه پیبرد .اکنون ارز
نفتی ک��ه از فروش ثروت ملی حاصل میش��ود برای
واردات اجن��اس بیکیفیت و بنجل مصرف میش��ود
ک��ه نتیجهای ج��ز افزایش ن��رخ بی��کاری و ضربه به
تولیدکنن��ده داخلی ندارد .اکنون ش��رایط به گونهای
شده که کمتر محصول کشاورزی است که وارد نشود.
اگر واقعاً آیندهنگر هستیم و به تولید داخلی و اشتغال
میاندیش��یم ،باید واردات را ساماندهی كنیم و در این
جهت بهگونهای برنامهریزی كنیم كه سرمایهگذار در
بخشهای تولیدی به آینده كاری خود در داخل امیدوار
باشد ،زیرا یكی از دغدغههای همیشگی سرمایهگذاران
نب��ود برنامه و تدبیر اس��ت .به طور کل��ی واردات هر
کاالیی باید توجیه اقتصادی داشته باشد .کاالهایی باید
به کش��ور وارد ش��ود که در داخل توانایی تولید آنها را
نداشته باش��یم .برای مثال در حوزه کشاورزی و میوه
واردات موز توجی��ه دارد به دلیل آنکه در بازار جهانی
قیمت آن مناس��ب اس��ت .از نظر خاصیت و ویتامین
مفید اس��ت و در داخل امکان تولی��د آن برای تامین
نظر مصرفکننده وجود ن��دارد .برای واردات هر کاال و
محصولی باید صرفه اقتصادی و تولید داخلی را در نظر
گرفت .اگر خودکفایی و استقالل اقتصادی مد نظر است
نباید کاالهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد
بعنوان رقیب کاالی داخلی وارد شود .سیاست درهای
باز در واردات نقطه مقابل خودکفایی اقتصادی است .با
وجودی که بسیاری از کاالهای ایرانی اکنون قابل رقابت
با محصوالت مش��ابه خارجی هستند اما نمیدانم چرا
باید کاالیی را که خود با کیفیت مطلوب تولید میکنیم
از خ��ارج وارد کنی��م .تولیدکنن��دگان داخلی عمدا با
ظرفیتهای پايین فعالیت نميکنند .آنها عمدا دست به
تعدیل نیرو نميزنند و قطعا با میل و رغبت کارخانههای
خود را تعطیل نميکنند و ورشکست نميشوند .رقابت
نابرابری که به تولیدکنندگان داخلی تحمیل ش��ده و
دش��وار شدن فروش و رانده شدن آنها به حاشی ه و نیز
جوالن دادن کاالهای خارجی در بازارهای ما ،نهترفندی
مظلوم نمایانه از جانب تولیدکنندگان داخلی است و نه
زاییده توهمات کارشناسانی که با شرایط کنونی اقتصاد
ما آشنايی دارند .اينها واقعیتهايی غیرقابل انکارند که
باید فکری به حال آن شود و گرنه همچون صنعت شکر
و حتی نساجی بسیاری از صنایع ما در معرض نابودی

درآمد ملی ميشود.
در نظ��ام ش��ناور بدون مداخله ،بیش��تر
بودن نرخ تورم داخل در مقایس��ه با تورم در
کش��ورهای ش��ریک تجاری ،با تقلیل ارزش
پول داخل��ی و افزایش ارزش پول ش��رکای
تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش
واردات ميش��ود و تراز ج��اری پرداختهای
خارجی را بهبود ميبخشد .افزایش صادرات
تولید داخل را باال ميبرد و اشتغال در داخل
را افزایش ميدهد .کاه��ش واردات نیز باعث افزایش
مصرف کاالهای داخلی ش��ده و همین اثر مثبت را بر
نرخ رشد ،تولید ملی و اشتغال ميگذارد .در سالهای
اخی��ر ،مداخله دولت در ب��ازار ارز باعث ارزش بیش از
واقع و مصنوعی ريال در برابر س��ایر پولها شده است.
قاچ��اق کاال و واردات کاالهای رقیب تولید داخلی نیز
باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن
بسیاری از واحدهای تولیدي شده است .در حال حاضر،
بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با
واردات ،تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده
همان تولیدات شدهاند و بعضا با همان نام تولیدکننده،
کاالی خود را به نام مواد اولیه یا کاالی واسطهاي وارد
کرده و فقط آن را بستهبندی و به بازار روانه ميکنند.
این واردکنندگان ش��کل تولیدکنندگی خود را حفظ
کردهاند؛ چون از مزایای آن بهرهمند ميشوند ،ولی در
عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند؛ مثال دراين
باب بسیاری از ماشین سازان ما و تولیدکنندگان لوازم
خانگی و  ...هستند.
صادرات سنتی ،مانند فرش و خشکبار ميرود که از
بابت سیاست تثبيت نرخ ارز در ده سال گذشته لطمات
کلی ببیند؛ زیرا در ده س��ال گذش��ته با تورمهای دو
رقميبین  ۱۲تا ۲۵درصد حداقل هزینههای تولیداين
اقالم حدود ۲۰۰درصد افزایش یافته است .در حالی که
افزایش نرخ دالر ( ارزهای خارجی ) در حدود 20درصد
ي و عدم جبران آن
بوده است که به دلیلاين فشار تورم 
از مح��ل افزایش قیمت ارز ،صادرکنندگان عمال توان
رقابتی خود را از دست دادهاند و کاهش شدید صادرات
فرش طی یکی دو س��ال گذشته نمونه بارز آن است و
ميرود که اقالم خش��کبار و کاالهای دیگر به آن درد
مبتال ش��وند .برای افزایش نرخ رشد،کاهش بیکاری و
افزایش درآمد ملی ،دولت باید بیشتر به صادرات توجه
كند و با سیاستهای مناس��ب ارزی و تجاری قدرت
رقابت صادرکنن��دگان را در بازاره��ای خارج افزایش
داده و با تعیین اس��تانداردها و آزمایشگاهها و تشویق
س��رمايهگذاری در بس��تهبندي مناس��ب محصوالت
صادراتی س��هم صادرات غیرنفت��ی را از کل صادرات
افزایش دهد .با نرخ ارز مدیریت ش��ده فعلي و موجود،
صادرات دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکنندگان و
تولیدکنندگان کاالهای صادراتی ،به واردکننده تبدیل
خواهند ش��د واين خطر بزرگی برای اقتصاد مملکت
محسوب ميشود.
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آیندهنگری واردات و صادرات در ایران

تفکر صادراتی در مدیران ما غایب است
آیندهنگری صادرات در گفتوگو با بایزید مردوخی
پری شاکرین

بایزید مردوخی متولد سنندج و داراي دكتراي جامع اقتصاد از دانشگاه مريلند آمريكاست و دوره
توس�عه اقتصادي را نيز در ژاپن گذرانده اس�ت .او پس از انقالب در س�ازمان برنامه و بودجه بود و
دبيری هيات امناي حساب ذخيره ارزی را هم تا زمان بازنشستگی بر عهده داشت .این صاحب نظر
توگو با آیندهنگر درباره ضرورت آیندهنگری در بخش صادرات معتقد است که
حوزه اقتصاد در گف 
بای�د صادرات خود را روی محصوالتی غیر از نفت متمرکز کنیم .به باور او صادرات خدمات فنی و
مهندسی بهترین گزینه است ،چرا که نه تنها راهی برای کسب تجربه است بلکه کشور هم در این
مسیر چیزی را از دست نخواهد داد .مردوخی میگوید راه افزایش صادرات سرمایهگذاری بیشتر
توگوی
و بهتر و تولید با کیفیت متمایز و قیمت متناسب است .آن چه در پی میآید ماحصل گف 
آیندهنگر با بایزید مردوخی درباره آیندهنگری صادرات در ایران و صادرات نفتی است.

نگر
آینده
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ی شما از شرایط صادرات و واردات در کشور
ارزیاب 
چگونه است ؟ آنچه از ظاهر امر برمیآید این است
که واردات بر صادرات پیشی گرفته است .توضیح
اولیه شما را میشنویم تا بعد درباره شرایط آینده
صادرات و واردات و نگاه آیندهنگرانه شما در این
زمینه خصوصا در زمینه صادرات نفت و مشتقات
آن که از موضوعات مورد پژوهش شماست بیشتر
بدانیم.

در اقتصاد ایران ،صادرات همواره به دودسته نفتی
و غیر نفتی تقسیم شده است و تا سالهای زیادی هم
تنها نفت خام و صادرات آن به عنوان تجارت خارجی
مطرح میشد .از دید جهانی صادر کردن فوالد یا نفت
فرقی ندارد و اس��م هر دو را صادرات میگذارند اما به
اعتقاد من آن چه س��الها به عن��وان نفت خام صادر
میکنیم سرمایه و یک ماده اولیه تجدید ناپذیر است.
بنابراین این را نباید در محاسبه صادرات و واردات قرار
داد .دنیا ،چه ش��ما چوب صادر کنید ،چه نفت صادر
کنید و چه دس��تمال کاغذی آن را صادرات میداند
و به ع��دد و رقم توجه میکند .درباره صادرات نفتی،
ما زمانی  6میلیون بشکه قدرت تولیدی داشتیم ،اما
االن ق��درت تولیدی نفت خام م��ا پایینتر از آن رقم
است که اگرچه یک دلیلش کاهش آگاهانه استخراج
بوده اما دلیل مهمتر این کاهش به خاطرعدم صیانت
از چاههای نفتی بوده اس��ت ،چاههای��ی که به مرور
زمان ق��درت تولیدی خود را از دس��ت دادهاند .البته
ای��ن را هم بگوی��م که به صالح ما و مملکت اس��ت
که درآمد زای��ی خود را مطابق نگاه��ی آیندهنگرانه
از نفت و انباش��ت س��رمایه ناش��ی از صادرات آن به
عرصههای دیگری منتق��ل کنیم .میدانید که ایجاد
صندوقهای ذخیره ارزی یا صندوقهای نفتی ،یکی
از راههای مدیریت ثروت صادرات نفتی در کشورهای
مختلف اس��ت .صندوقهای نفتی معموال قرار است
یا چارهساز مش��کالت ایجاد شده در نتیجه نوسانها
و نااطمینانیهای درآمد نفتی کشورهای صادرکننده
نفت باش��ند (صندوقهای تثبیتکننده) یا بخش��ی
از درآمدهای نفتی را برای نس��لهای آینده پسانداز
کنند .اما تجربه کش��ورهای نفتی (به استثنای نروژ)
نشان داده است که این صندوقها به جای آنکه بخشی
از راهحلهای مربوط به سیاس��ت مالی و چالشهای
ناش��ی از درآمدهای سرش��ار نفتی باشند ،خود غالبا
ل این کشورها بوده و هستند .در ایران،
بخشی از مشک 
هرچند جداسازی درآمد نفت از درآمد عمومیدولت و
واریز آن به یک حساب مخصوص از سال  1308آغاز
شده بود ،ظهور درآمد ناشی از صادرات نفت به عنوان
اصلیترین منبع مالی برای انباش��ت سرمایه ،اقتصاد

ایران را بعد از دهه  1330هجری شمسی وارد دوران
جدی��دی کرد .در حالی که وظیفه دولتهای ایران تا
قبل از ده��ه  ،1330به تجهیز منابع داخلی (مالیات
و حراج) برای تامین هزینههای دولت در یک اقتصاد
عمدتا زراعی محدود بود ،از آن مقطع به بعد ،دولتها با
وظیفه تخصیص و توزیع درآمد نفت روبهرو شدند .این
پدیده ،ماهیت ارتباط دولت با اقتصاد کشور را به کلی
دگرگون ساخت .همچنین یکی از مشکالت وابستگی
شدید اقتصاد ایران به درآمد صادرات نفت خام و یکی
از چالشهای اساسی مرتبط با آن ،نوسانهای خارج
از کنترل قیمت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت
است .بنابراین باید صادرات خود را به سمت کاالهای
غیر نفتی سوق دهیم .اما در مورد صادرات غیر نفتی،
عمده صادرات ما از محل کشاورزی و دامپروری بوده
است ،مثل پسته ،خشکبار ،پوست ،روده و امثال اینها.
البته خوشبختانه در طول  40 ،30سال اخیر صنعت
نیز داخل صادرات ما شده و صادرات کاالهای صنعتی
هم رش��د معناداری پیدا کرده است ،ولی هرگز به آن
حد کمال مطلوب که دربرنامههای توسعه ما پیشبینی
ش��ده است نرسیدهایم .صادرات معدنی هم جزء مواد
خام است و ما مقادیر زیادی از کانیهای کشور را صادر
میکنیم که آن هم چون تجدید ناپذیر است باید حتما
با احتیاط انجام شود .با این همه آن چه که ما به عنوان
صادرات غی��ر نفتی صادر میکنی��م در برابر واردات
کشورمان هنوز ناچیز اس��ت .برای آینده اما چارهای
نداریم جز آنکه به صادرات کاالهای صنعتی بپردازیم
و باید بیشتر از همیشه به این صادرات اهمیت بدهیم؛
همچنین ص��ادرات خدمات مثل ص��ادرات خدمات
فنی مهندس��ی هم جزو مواردی است که باید به آن
توجه کرد .بنگاههایی در کشور داریم که توانایی فنی
مهندس��ی باالیی برای ساخت و ساز ،احداث کارخانه
و احداث راهه��ا دارند ،هرچند مکانیزمهای حمایتی
ازآنها بس��یار اندک است و مکانیزمیکه در حساب
ذخی��ره ارزی برای حمای��ت از صادرات خدمات فنی
مهندسی پیش بینی شده بود اعمال نشده است.

پ�س مطابق نگاهی آیندهنگرانه ش�ما معتقدید
صادرات خدم�ات باید یکی از اولویتهای آینده
ما باشد؟

ی به نظر ش�ما ک�دام بازارها
در بازار پتروش�یم 
ظرفیت بیشتری برای سرمایهگذاری صادراتی ما
خواهند داشت؟

یکی آسیای مرکزی و قفقاز است که اگر بتوانیم در
آنجا رسوخ بکنیم بازار خوبیاست .از بازار کشورهای
همسایه هم فعال افغانستان وعراق خوبند ،اما نمیشود
تضمین کرد که عراق بر همین وضعیت بماند چون
کشوری نفتی اس��ت و میتواند خیلی سریع از نظر
محصوالت��ی که ما میتوانیم صادر کنیم پیش��رفت
کند.
به اعتقاد ش�ما ،فق�دان نگاه آیندهنگران�ه را در
کلی�ت ص�ادرات کاالهای غیرنفت�ی نیز چگونه
میتوان دید؟

اگر بخواهیم ص��ادرات را مجموع کاالهای نفتی و
غیر نفتی بدانیم ،بدون ش��ک ما بایستی وزن صادرات
غی��ر نفتی خ��ود را باال ببریم تا بتوانیم ای��ن موازنه را
برقرار کنیم .باالبردن سهم و نقش صادرات غیر نفتی
البته مس��تلزم خیلی کارهاست که پیشتر گفته شد و
به س��ادگی این موازنه برقرار نمیشود .از واردات ،قطعا
خیلی چیزها را میتوان کم کرد و از صادراتمان بسته به
اینکه چقدر سرمایهگذاری در تولید کاالهای صادراتی
غیرنفتی خواهیم داشت و همچنین چقدر همت کنیم
که نرخ بهرهب��رداری از واحدهای صنعتی را باال ببریم
میتوانیم به حجم صادرات بیافزاییم .باید با تمهیداتی
ن��رخ بهرهبرداری از صنایع صادرات��ی را باال ببریم و در
همی��ن فرایند به فکر افزایش کیفیت و کاهش قیمت
تولید هم باشیم .در حال حاضر ما به تناسب پنج سال
اول از بیست سال به اهداف چشم انداز خیلی نزدیک
نیستیم یعنی االن بهاندازه یک چهارم مسیری که باید
طی کنیم را طی نکردهایم و طبیعتا فش��ار و بار کار به
دوران پنج س��اله دوم باید منتقل شود و تمام تالشها
در همی��ن خصوص باید صورت بگی��رد چرا که هدف
چشم انداز تا س��ال  1404این است که در بین  24و
 25کشور منطقه رتبه اول را داشته باشیم .این مساله
مس��تلزم این است که از خیلی کشورهایی که از ما در
زمینه تجارت خارجی چاالکترهستند جلو بزنیم .امروز
وزنه سنگین اقتصاد جهانی به چین و هندوستان منتقل
شده است و کمکم این کشورها به کارخانه جهان تبدیل
ش��دهاند .هر محصولی را که تصور کنید این کشورها
با کیفیتهای متعدد تولید میکنند .بگذریم از اینکه
متاس��فانه واردکنندههای ما ک��م کیفیتترین کاالی
چین��ی را وارد میکنند در صورتی که همان کاال را در
همان زمان آمریکا و اتحادیه اروپا هم از چین میخرد،
اما با کیفیتی باال و متمایز.

نگر
آینده

س��رمایهگذاری برای صادارت با توجیهی که برای
س��رمایهگذاری داخلی داریم باید متفاوت باشد ولی
متاسفانه به ندرت در صنعت ما ،در آغاز تولید محصوالت
برای صادرات آن فکر میشود .در مسیر صادرات هم
البته دولت میتواند با سیاس��تهای متناسب کمک
کند تا بخش غیردولتی سرمایهگذاریهای جدیدش
را در بخش تولید محصوالت صادراتی انجام دهد .البته
افزایش صادرات کار سادهای نیست و این کار جوانب
زی��ادی دارد .اول از همه آن چیزی که یک کاال را در
دنیا و بازار جهانی قابل فروش میکند دوعامل اصلی
کیفیت و قیمت است .ما باید کاری کنیم که خریدار
جهانی بتواند در مقایسه با رقیبکاالی ما راترجیح دهد.
عالوه بر این ما نمیتوانیم در بازار کاال بفروشیم وقتی
بستر سیاسی مناسبینداریم .برای حضور در بازارهای
جهانی احتیاج به این داریم که با موسسات آن بازار سر
و کار داش��ته باشیم .این امکان به وجود نمیآید مگر
ی با آن کشورها داشته باشیم.
اینکه دیپلماسی مناسب 
در واقع برای صادرات باید مطمئن باشیم که بانک آن

موازن�ه ص�ادرات وواردات در ای�ران را چگون�ه
میبینید و چش�مانداز آیندهنگرانه ش�ما از این
موازنهچیست؟

سرمایهگذاری
برای صادارت با
توجیهی که برای
سرمایهگذاری
داخلی داریم باید
متفاوتباشد
ولی متاسفانه به
ندرت در صنعت
ما ،در آغاز تولید
محصوالت برای
صادرات آن فکر
میشود
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بله ،درنظر بگیرید که صادرات خدمات فنی مهندسی
نه تنها هیچ لطمهای به آینده کشور ما نمیزند که به
صالح هم هست .اما همه س��رمایهگذاری ما نباید در
این زمینه باشد .یکی از اولویتهای سرمایهگذاری باید
این باشد که هرچه بیش��تر به طرف صادرات با ارزش
افزوده باالتر یا صادراتی که تکنولوژی برتر درآن به کار
ی از آنجا که
رفته اس��ت برویم .مثال صادرات پتروشیم 

با اس��تفاده از تکنولوژی برتر نوعی ارزش افزوده ایجاد
ی در صادرات
میکند بسیار با ارزش است و جایگاه مهم 
ما باید داشته باشد .البته برای یک نگاه آیندهنگرانه باید
مصائب و موانع و مشکالت را هم در نظر داشته باشیم.
مثال در زمین پتروشیمیرقبای بسیاری در بازار منظقهای
ما حضوردارند .درهمین نزدیکی خودمان عربس��تان
سعودی اس��ت ،کش��وری که خیلی بعد از ما صنعت
پتروشیمیاش را آغاز کرد و اکنون جایگاهی دراتحادیه
اروپا به عنوان صادرکننده پیدا کرده است اما متاسفانه
به دلیل تاخیرهایی که داشتهایم و سرمایهگذاریهای
ناقصی ک��ه کردهایم از جایگاه خود عقب ماندهایم .اگر
بپرسید برای رفع موانع چه باید کرد ،میگویم عوامل
بسیاری را باید درنظر گرفت و این عوامل از دیپلماسی
شروع میشود و به تکنولوژی و مدیریت میرسد.

کشور جوابمان را میدهد ،باید مطمئن باشیم که به
ش��ما اعتماد میکنند و کمکتان میکنند و از همه
مهمتر اینکه خود نمایندگی خارجی ما این امکانات را
برای صادر کننده فراهم کند .این روزها همه نمایندگی
کشورها نمایندگی تجاری و بازرگانی آنها هم هستند.
دیگر این طور نیس��ت که فقط یک سفارت خانه در
کشوری ایجاد کنند که سالی دوبار وزارت خارجه برای
مناس��بتها در آنجا برنامه بگذارد بلکه سفارتخانهها
دائم اطالعات اقتصادی را برای کشورشان میفرستند
تا درجریان باش��ند و مثال در فالن مناقصه و مزایده
شرکت کنند.
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آیندهنگری واردات و صادرات در ایران

قاچاق وارداتی افزایش مییابد
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر درباره تاثیر هدفمندی یارانهها بر قاچاق وارداتی و آینده صادرات
ب�ا هدفمن�د کردن
یارانهه�ا ،قاچاق و
صدور غیرقانونی سوخت
و م�واد نفت�ی کاه�ش
مییابد اما آیا واردات کاال
به ص�ورت قاچاق در این
محسن بهرامي بخ�ش در آینده محتمل
ارض اقدس نخواهد بود؟

1

رئیسکمیسیون
آنچه مسلم و بديهي است
بازرگانیاتاقتهران با آزادسازي قيمت حاملهاي
ان��رژي به وي��ژه فرآوردههاي
نفتي و رس��اندن قيم��ت آنها به س��طح قيمتهاي
بينالمللي ،ديگر انگيزهاي براي خروج قانوني و قاچاق
مواد نفتي و سوخت وجود نخواهد داشت .بلكه احتماال
با توجه ب��ه ثابت بودن نرخآزاد فرآوردههاي نفتي كه
بعضا بيش از بيست برابر قيمت قبلي افزايش يافته از
يك س��و و از طرف ديگر احتمال كاهش قيمتهاي
بينالمللي نفت و فرآوردههاي نفتي كه مالك قيمت

نگر
آینده
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فروش در برخي از كشورهاي منطقه و در همسايگي
كش��ور ما اس��ت احتمال ورود غيرقانون��ي برخي از
فرآوردهها (قاچاق وارداتي) افزايش خواهد يافت بنابراين
دولت بايد هر چه سريعتر امكانات و بستر قانوني ورود
بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي توسط بخش خصوصي
را فراهم كرده و همچني��ن عرضه فرآوردههاي نفتي
ايران در بازاره��اي بينالمللي را نيز تدريجا به بخش
خصوص��ي واگذار كند .اما به هرحال متاس��فانه ثابت
ماندن تقريبي نرخ ارز و افزايش تورم داخلي ناش��ي از
اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها  -كه به طور قطع
موجب افزايش قيمت تمام شده محصوالت داخلي در
مقايسه با كاالهاي مشابه وارداتي خواهد شد -زمينه را
براي تسهيل ورود كاالي خارجي به طور عام و افزايش
قاچاق كاالهاي داراي تعرفه باال به صورت خاص فراهم
خواهد كرد .بنابراين الزم است همزمان با اجراي قانون
و آزادسازي نرخ حاملهاي انرژي براي توليد و صنايع
داخلي مب��ارزه با قاچاق كاال ،انس��داد مرزهاي آبي و
خاكي ،جمعآوري كاالهاي فاقد شناس��نامه و بار كد
در بازارهاي داخلي به طور چش��مگير افزايش يابد .در
غير اين صورت توليد داخلي آسيب خواهد ديد .طبق
بررسيهايبهعملآمدهونتيجهتحقيقاتاتاقبازرگاني
تهران كه در كتاب ارزشمند «ارزيابي پيامدهاي اصالح
نظام يارانهاي» نيز به آن تصريح شده است آزادسازي
قيمت حاملهاي انرژي (كه بعضا تا بيست برابر افزايش
يافته) بستگي به ميزان اثرپذيري و وابستگي واحدهاي
توليدي مختلف از نرخهاي جديد آثار قیمتی مستقيم
و غيرمستقيم بر اكثر قريب به اتفاق محصوالت داخلي
دارد .ازس��ویدیگر در شرايطي كه نرخ ارز تقريبا ثابت
مانده و با توجه به ركود ناشي از تداوم آثار بحران مالي
جهاني نرخ اغلب كاالهاي وارداتي كاهش یافته يا بدون
تغيير باقي مانده است .بنابراين توليدكننده داخلي در
شرايط كامال نابرابر با رقيب خارجي قرار دارد و اگر با
سرعت مشكالت واحدهاي توليدي داخلي مرتفع نشود
و بستههاي حمايتي براي تغيير تكنولوژي و افزايش
بهرهوري اينگونه واحدها به مرحله اجرا گذاشته نشود
احتمال توقف توليد برخي بنگاهها دور از انتظار نخواهد
بود و به طور طبيعي واردات اعم از قانوني و غيرقانوني

(قاچاق) افزايش مييابد .اگرچه در مورد برخي از كاالها
از جمله محصوالت كشاورزي دولت مبادرت به افزايش
تعرفهها كرده است ولی به دليل آسيبپذيري مرزهاي
آبي و خاكي كشور مادامي كه هزينه و ريسك قاچاق
كاال كمتر از هزينه واردات رس��مي باش��د قاچاق كاال
مق��رون به صرفه خواهد بود و افزايش تعرفهها نهتنها
موجب كاهش واردات نميشود بلكه خطر قاچاق كاال
را افزايش هم خواهد داد.
مطابق آمارهای موج�ود آیا ما محتاج یک
برنامه ریزی آینده نگرانه برای جلوگیری از
قاچاق کدام کاالها به داخل کشور کشور هستیم و
زمینه قاچاق وارداتی کدام کاالها و اجناس بیشتر
است؟

2

بررس��يهاي فعلي گوياي اين واقعيت اس��ت كه
كاالهايي كه در زمره كاالهاي ممنوعالورود قرار دارند
(واردات رس��مي آنها ممنوع است) در هر شرايطي به
دليل وجود تقاضا سهم خود را در قاچاق كاال خواهند
داشت .در مرحله بعدي كاالهايي كه داراي تعرف ه باال
هستند از قبيل منسوجات و لوازم آرايشي -بهداشتي،
برخ��ي از كااله��اي خانگي ،س��يگار و  ...در رتبههاي
بع��دي قاچاق كاال قرار دارند؛ متقاب�لا خودرو و اقالم
س��نگين و لوازم خانگي كمتر از طري��ق قاچاق وارد
ميشوند .اما ش��رايط قاچاق كاال بعد از اجراي قانون
هدفمن��د كردن يارانهها و آزادس��ازي نرخ حاملهاي
ان��رژي به ويژه س��وخت و فرآوردههاي نفتي احتماال
تركيب كاالهاي قاچاق به كش��ور را تغيير خواهد داد.
در شرايط جديد ،احتمال قاچاق حتي برخي از فلزات،
كانيهاي غيرفلزي -مواد غذايي ،مواد پروتئيني ،دام
زنده و  ...نیز بع کش��ور وجود خواهد داشت و به طور
مشخص شركتها و بنگاهها و كارگاههاي كوچك تحت
شرايط جديد بيشتر از كارگاهها و شركتهاي بزرگ
در معرض آسيبپذيري در قبال واردات اعم از رسمي
و غيررسمي قرار خواهند گرفت .اصوال در شرايطي كه
هزينه توليد داخلي به دليل تورم ساليانه و تورم ناشي
از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها افزايش مييابد
چنانچه نرخ ارز به هر دليل ثابت بماند يا كاهش يابد
رقابت محصوالت داخلي با نوع مشابه خارجي هر روز
س��ختتر ميش��ود و در غياب فعاليتهاي نظاممند
مبارزه با قاچاق كاال ،افزايش تعرفهها نيز كارايي خود
را براي حمايت از توليد داخلي از دس��ت ميدهد .در
چنین شرایطی البته نمايندگي كمپانيهاي خارجي در
ايران بالقوه حداكثر سود را نصيب خود خواهند كرد.
ب�ا هدفمن�دی یارانه ها چگون�ه می توان
از پایی�ن آمدن میزان تولی�د و در نتیجه
صادرات در کش�ور توس�ط بنگاه های خصوصی
کاست؟

3

طي سالهاي طوالني كه نرخ حاملهاي انرژي

فرهنگسازی جهانی
و صنعتیسازی ایرانی

مطابق نگاهی آیندهنگرانه،
كنت��رل تولي��د و عرض��ه
محصول زعف��ران نيازمند
ارائ��ه يك مديري��ت پايدار
اس��ت .اين مديريت عالوه
ب��ر آن كه باي��د به بخش
محسن احتشام خصوصي واگذار شود بايد
رئيس انجمن توليد و داراي سه وجه اساسي باشد
صادركنندگانزعفران ،تا منج��ر به ايجاد يك بازار
زرشك و گياهان دارويي و كش��اورزي پايدار ش��ود.
خراسانجنوبي وج��ه نخس��ت و محوري
اين مديريت تامين منافع و
درك زحمات توليدكنندگان است .زيرا اين كشاورزان
هس��تند كه در نقطه شروع توليد قرار گرفتهاند .اگر
سياستها در حوزه كشاورزي بر ماندگاري روستاييان
متمركزاستتعيينيكقيمتمنصفانهبرايدسترنج
كشاورزان از اركان مهم ماندن آنها در روستاها است.
ركن دوم اين مديريت پايدار بر تامين خواس��تههاي
مصرفكننده قرار دارد .تمام تالش كشاورزان و عوامل
توليد بر آن است تا بتوانند نيازهاي مصرفكنندگان
را با حداقل قيم��ت تامين كنند لذا نبايد زعفران با
قيمت غيرمنطقي به دس��ت مصرفكننده برس��د.
ب��ه عنوان ركن س��وم مديري��ت بازار زعف��ران نیز
شركتهاي تخصصي فرآوري و صادركننده هم بايد
در نحوه كنترل بازار زعفران نقش داشته باشند زيرا
اين تخصص و دانش آنها اس��ت كه حاصل دسترنج
كشاورزان را به بهترين شكل به دست مصرف كننده
ميرس��اند .هر گونه افزايش يا كاهش كاذب قيمت
زعفران در چرخه مبادله موجب ورود محصول تقلبي
در بازار خواهد بود .در سالهاي اخير بخش خصوصي
در حوزههاي تخصصي تحقيقاتي و فرآوري به خوبي
ورود كرده بهگونهاي كه ام��روز توان صادراتي ما در

با نگاهی آیندهنگرانه بسیاری
موان��ع و مش��کالت تولی��د و
ص��ادرات زعف��ران را میتوان
کاه��ش داد ک��ه در ادام��ه به
برخی از آنها اشاره میشود:
 -1در ح��ال حاضر جمعآوري
غالمرضا ميري و جداس��ازي كالله به صورت
رئيساتحاديه سنتي انجام ميشود و اين در
صادركنندگانزعفران حالي اس��ت كه خشك كردن
خراسانرضوي زعف��ران ب��ه ص��ورت علمیبا
هيتره��اي مخص��وص انجام
ميشود .جداسازي كالله از مهمترين فاكتورهايي است
كه در كيفيت تاثير مس��تقيم دارد و در صورت استفاده
از دستگاه جهت جداسازي كالله زعفران شاهد كاهش
هزينه تولي��د و بازده بهتر و جلوگيري از خراب ش��دن
گلهاي زعفران و مهمت��ر از همه توليد محصول بدون
هيچگون��ه آلودگي خواهيم بود ک��ه اهمیتی جدی در
صادرات این محصول دارد.
 -2اجراي بستهبندي حمايتي سازمان تجارت و تصويب
پرداخت صادراتي تا سقف بستههاي  500گرم و افزايش
ياران ههاي برگزاري نمايش��گاهها و همايشها و تبليغات
خارجي در كش��ورهاي هدف ميتواند گامیموثر جهت
سبقت بر رقيبان باشد.
 -3تس��هيالت ارزانقيمت براي خريد زعفران با هدف
تثبيت و تنظيم بازار با اجراي طرح افزايش راندمان توليد
از  3كيل��و به  8كيلوگ��رم در هكتار ،ضمن صرفهجويي
در منابع آبي و خاكي موجب میش��ود قيمت تمامشده
كاهش يافته و رقابتي دس��ت نيافتني در زمينه زعفران
كشور ايجاد شود.
 -4از  8سال قبل خشكسالي در جنوب خراسان وجود دارد
و آبياري برخي مزارع زعفران با تانكر ،اين احتمال را ايجاد
كرده است كه توليد زعفران در اين منطقه كاهش يابد.

هنوزمحصول
زعفران در سطح
جهان بيشتر به
عنوان يك طعم
گ دهنده
و رن 
شناخته شده و اگر
ارزش دارويي اين
محصولبيشتر
شناختهشود
سطحتقاضاي
بازار جهاني براي
آن افزايش خواهد
يافت

نگر
آینده

اگرچه زعفران یکی از اقالم اساسی در صادرات ایران
به حس��اب میآید اما برخی خبرها حاكي از آن است كه
كش��اورزان افغاني پس از آن كه س��الها در مزارع ايران
كارگري كرده و تكنيكه��اي پرورش زعفران ايران را به
خوبي آموختهاند ،در حال حاضر در  13استان خود اقدام
به كشت زعفران كرده و بازارهاي جهاني را هدف گرفتهاند
تا به رقيبیجدي براي زعفران ايران تبديل شوند .در ادامه
برخی راهکارهای الزم برای بهبود تولید و صادرات زعفران
ایران را به روایت دو کارشناس این حوزه میخوانید.

ح��وزه زعف��ران  2برابر ميزان توليد اس��ت .البته هنوز
محصول زعفران در س��طح جهان بيشتر به عنوان يك
گ دهنده شناخته ش��ده و اگر ارزش دارويي
طعم و رن 
اين محصول بيش��تر شناخته شود سطح تقاضاي بازار
جهان��ي براي آن افزايش خواهد ياف��ت .با اين حال در
اين زمينه نيز بهتازگي با يك شركت دارويي فرانسوي
همكاريهاي تحقيقاتي را در حوزه توليد دارو از زعفران
آغاز كرده ايم كه در پنجمين جشنواره ملي زعفران در
قائن آخرين نتايج اين تحقيقات اعالم شد.
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به مراتب پايينتر از قيمتهاي بينالمللي بوده و
همچنين نرخ رشد شاخص قيمت انرژي مصرفي در
صنايع كش��ور پايينتر از نرخ تورم عمومي بوده (به
ويژه در سالهاي اخير از  1384به بعد) ،زمينه براي
توسعه صنايع انرژيبر در صنعت ما فراهم بوده و اين
امر به عنوان يكي از مزيتهاي توليد در كش��ور در
مقايسه با ساير كشورها محسوب ميشده است .در
شرایط فعلی اما شركتهاي پيشگام در صنعت براي
كاهش آثار هدفمن��د كردن يارانهها و جلوگیری از
توان تولیدی و صادراتی خود دو راه پيش رو خواهند
داشت .اول؛ تغيير تكنولوژي از ماشينآالت انرژيبر
به ماشينآالت داراي مصرف پايينتر .دوم ،تعديل
نيروي انساني و كاهش هزينههاي كارگري و ربوتيك
كردن .تحقق بند يك ،نياز به زمان طوالني و سرمايه
زي��اد دارد و بنابرای��ن در كوتاهمدت و بدون كمك
دولت و سيستم بانكي يا تزريق تسهيالت ارزانقيمت
اجرایی شدن آن بعید به نظر ميرسد .لذا به نظر می
رسد که صنایع به س��مت تحقق راهکار دوم برای
حفظ خود بروند (اگرچه خالف سياستهاي دولت
اس��ت و عمال موجب افزايش نرخ بيكاري و تشديد
مشكالت می شود) .البته مديران بخش خصوصي
با ه��دف حداكثر كردن س��ود بنگاهه��ا همهگونه
ابتكارات ممكن دیگ��ر را نیز به كار خواهند گرفت
تا در شرايط حساس كنوني بنگاههای خود را سرپا
نگهدارند .صرفهجويي در مصرف انرژي ،برنامهريزي
دقيق براي كاهش ضايعات ،بازاريابي مناسب ،كاهش
مصرف مواد اوليه ،ارتقاي تكنولوژي و دانش فني از
جمله اين ابتكارات خواهد بود .در چنین ش��رایطی
از دول��ت نیز انتظار م��یرود که به تولي��د (اعم از
صنعت كش��اورزي و خدمات) در مقايسه با مصرف
و مصرفكنندگان اولويت دهد .پرداخت يارانه نقدي
ب��ه خانوارها قبل از اعمال بس��تههاي حمايتي در
بخش توليد نشان از اولويت داشتن مصرفكنندگان
بر توليدكنندگان اس��ت .اميدوارم هرچه سريعتر با
اجرايي كردن سياستهاي حمايتي از توليد به ويژه
توليدكنندگان بخش خصوصي (واحدهاي توليدي
خصوصي) ،به ويژه صنايع كارب��ر كه داراي نيروي
انساني بيشتري هستند از نگرانيهاي دوره حساس
گذر از اقتصاد يارانهاي به اقتصاد آزاد و رقابتي كاسته
خ حاملهاي انرژي
ش��ود و همزمان با آزادسازي نر 
نسبت به آزادس��ازي نرخ بازار سرمايه (تسهيالت-
س��پردهگذاري -ارز و  )...بازار كار (اصالح قانون كار
و س��اير قوانين مزاحم) ،اجراي سياستهاي اصل
 ،44توانمندس��ازي بخش خصوصي -حذف و لغو
انحصارات و  )...اقدام به عمل آید .تنها با چنین نگاه
آینده نگرانه ای است که می توان به آینده تولید و
صادرات خود امیدوار باشیم.

صادرات زعفران ایران و رقیبیکه در راه است
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آیندهنگری واردات و صادرات در ایران

پرونده ویژه

پستهایران و رقبای صادراتی جدید
پیشنهادهایی آیندهنگرانه برای باالبردن میزان صادرات پستهایران

 90درصد اقتصاد
پسته ،اقتصاد
صادراتي است
و اگر تولید،
صادرات و رقابت
این محصول در
بازارهايجهاني
به هم بخورد
نزديك به 1/2
ميليارد دالر درآمد
صادراتي از دست
ميرود

مهسا رحمتی :اگرچهایران در توليد و صادرات پسته در
سالهاي اخير با رقبايي همچون آمريكا،تركيه ،سوريه
و چين روبهرو ش��ده اما همچنان ای��ران در بازارهاي
جهاني ،عمدهترين توليدكننده و صادركننده پسته به
حساب ميآيد .توليد و صادرات پسته در ايران ضمن
ايجاد اشتغال در مراحل مختلف توليد و صادرات ،يك
منبع ارزشمند براي كشورمان در جهت كسب درآمد
ارزي محسوب ميشود ،به طوري كه از محل صادرات
اين محصول حتي س��االنه تا يك ميلي��ارد دالر نيز
درآمد ارزي براي كشور به دست آمده است اما حفظ
اين موقعيت به توليد باال و عرضه محصول با كيفيتتر
و ارزانتر در بازارهاي جهاني بستگي دارد ضمن اينكه
براي تثبيت جايگاه جهاني ايران در توليد پسته بايد
ب��ه دنبال برنام��هاي جامع و بلند مدت براي پس��ته
كش��ورمان بود .اگرچه برخی مقامات رسمیاز رشد
صادرات پسته سخن میگویند اما همچنان بسیاری
از توليدكنندگان و صادركنندگان پس��ته نسبت به
وضعيت توليد و صادرات پس��ته در اي��ران نگرانند.
براساس آمار منتشرش��ده از سوي سازمان بازرگاني
استان كرمان توليد پسته در سالهاي ،87 ،86 ،85
 88بهترتي��ب  150 ،95 ،250 ،240هزارتن بوده كه

از اين مقدار بهترتيب در همين سالها  172هزار تن
پسته به ارزش يك ميليارد و  72ميليون دالر202 ،
هزار تن پس��ته به ارزش يك ميليارد و  260ميليون
دالر ،حدود  75هزارتن پسته به ارزش  721ميليون
دالر و حدود  90هزار تن پسته به ارزش  928ميليون
دالر صادر شده است .بنابراين مشاهده ميشود توليد
و صادرات پسته طي سالهاي  85تا  87سير نزولي
داشته كه اين نزول توليد و صادرات در سال  87شدت
بسيار بيشتري به خود گرفته است و هر چند كه توليد
و صادرات سال  88نسبت به سال قبل از آن افزايش
داشته ولي هنوز به توليد و صادرات سالهاي  85و86
نرسيده است .در ادامه دیدگاههای آیندهنگرانه برخی
کارشناسان و صادرکنندگان پسته برای بهبود شرایط
صادرات این محصول را میخوانید.
تهدیدی برای صادرات 90درصدی
محمد حسين كريميپور

رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران

باغات پس��ته با س��طحی حدود  450هزار هكتار
بزرگترين پوش��ش باغي كشور را به خود اختصاص
دادهاند و پس��ته در كشاورزي ايران وزن بزرگي دارد.

پسته عالوه بر كاركرد اقتصادي و باغي در اقتصاد ملي
ايران كاركردهاي متفاوت ديگري دارد .به طور مثال
اگر تولید پسته از اقتصاد روستايي استانهايي همچون
كرمان و يزد حذف شود مناطق روستايي اين استانها
به مراتب فقيرتر از مناطق روستايي بلوچستان خواهند
شد .درد آور اس��ت كه بگوييم ما روزي صادركننده
برگ��ه زرد آلو و بادام ه��م بودهايم و امروز نميتوانيم
صادرات این محصوالت را داش��ته باشیم ولی جایگاه
پسته در صادرات ما شبيهاین محصوالت نيست كه
بتوانیم به راحتی از کنار آن بگذریم 90 .درصد اقتصاد
پس��ته اقتصاد صادراتي اس��ت و بنابراین اگر تولید،
صادرات و رقابت این محصول در بازارهاي جهاني به
هم بخورد ضمن اینك��ه نزديك به  1/2ميليارد دالر
درآمد صادراتي از دست كشور ميرود ،حداقل 200
هزار نفر انس��ان شاغل ،مفيد و ثروتزا در اين كشور
تبديل به مشتريهاي جديد كميته امداد ميشوند
و يقين��ا در برخي از اس��تانها بهخص��وص كرمان و
يزد دچار گسيختگيهاي فرهنگي ،اجتماعي بسيار
گسترده ميشويم .پسته حداقل  40درصد صادرات
كشاورزي ايران و بين  8تا  11درصد كل صادرات غير
نفتي ايران را به خود اختصاص داده است اما در نگاهی

طرح انتقال راهبردي پسته
گفتوگو با محمدحسين آقامحمدحسني ،رييس كميته بازرگاني انجمن پسته
نگر
آینده
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صادرات پسته ايران هرساله با نوسانات بسیاری
روبهرو میش�ود .آيا اين همه نوس�ان در حجم
صادرات به تجارت ما صدمه نمیزند؟

محصول پس��ته ما براثر س��ال آور ،س��ال نا آور
و س��رمازدگي از نوس��ان عرضه س��االنه بسيار بي
نظمیبرخوردار اس��ت و اين نوس��ان حجم عرضه و
نوسان شديد قيمت ،اثر س��وئي برروند بازار مصرف
دارد ك��ه در طوالن��ي مدت رغبت ب��ازار براي كار با

پسته ما را كاهش میدهد .مردم روي كاالئي سرمايه
گذاري میكنند كه بتوانند براي آن برنامهريزي كنند.
وقتي عرضه پسته و قيمت آن در دو سال متوالي به
نسبت  2به  1نوسان دارد ،يقينا فعاالن را ميترساند
و تجارت را ضعيف میكند.

آيا فقط پسته در ایران دچار اين عارضه است و
در دیگر نقاط دنیا چنين نوساناتي ندارد؟

چرا ،مثال پسته آمريكا هم دچار سالهاي آور و نا

آوراس��ت كه براي آن تدبيري بازرگاني انديشيدهاند.
آنها با كارهاي تحقيقاتي ،بهخصوص در زمينه توليد
«واريته مقاوم» ،اثر س��رمازدگي رانيز نس��بت به ما
كاهش دادهاند .آنها درسالي كه محصول زياد است،
تعمدي به سال بعد منتقل
بخش��ي از آن را به طور ّ
میكنند تا هم عرضه در سال آور متعادل شود و بيش
از حد بزرگ و س��بب افت قيمت نباشد .هم در سال
احتماال ناآور بعدي بهاندازه كافي پسته داشته باشند.

آیندهنگران��ه ،اين محصول ارزش��مند گرفتاريهاي
اس��تراتژیكي بسيار گس��تردهای دارد كه بايد بهاین
مشكالت توجه داشت:
اول :افزاي��ش فاصله قيمت تمام ش��ده و قيمت
فروش پسته به اتكاء تورم سنگين داخلي از اصلیترین
مشكالت استراتژیك پسته است .رقباي ما در آمريكا
به طور متوسط سالي دو درصد تورم دارند در حاليكه
تورم كش��ور ما بين  15تا  25درصد اس��ت .بنابراین
هر سال پستهایرانی در مقايسه با پسته توليدكننده
آمريكايي حداقل  13درصد گرانتر ميش��ود .اما از
سوي ديگر دولت قیمت ارز را نیز در كشور به صورتی
مصنوعي ثابت نگه داش��ته اس��ت و بنابراین پس��ته
كشورمان س��االنه حداقل با  13درصد گرانتر شدن
محكوم به غير رقابتي بودن میشود.
دوم :يكي از مشكالت و گرفتاريهای استراتژيك
در تولید و به تبع آن صادرات پسته ،مشكل آب است.
متاسفانه تقريبا بدون استثنا در تمام مراكز ثقل توليد
پس��ته ايران ما به س��فرههاي آب زير زميني متكي
بوده و تقریبا برای تولید تمام پس��ته ايران از آب چاه
استفاده میش��ود كه البته در تمام مراكز ثقل اصلي
اين س��فرههاي آب زيرزميني بحراني يا فوق بحراني
هس��تند .اگر توجه كنيم كه تقريبا يك سوم پسته
ايران در دشت رفسنجان تولید میشود و اين دشت
به شدت با بحران آب مواجه است ميتوانيم دريابيم
كه اين توليد بس��يار ارزنده و مفيد دچار يك بحران
اساسي شده است.
سوم :پسته ايران غالبا به طور متفرق و در باغهاي
كوچك توليد ميش��ود كه اين موضوع نه تنها باعث
باال رفتن هزينه تمام شده تولید میشود بلكه باعث
ميش��ود ثبات كيفيت نيز براي حضور در بازارهاي
سختگير چندان قابل كنترل نباشد.
اینها البته برخی موانع اصلی و اساسی در تولید و
صادرات پس��تهایران به شمار میآیند .تنها راه حفظ
و توسعه پس��ته ايران اين اس��ت كه ابتدا باور كنيم
پس��ته در اقتصاد و برنامه كالن كشور و كشاورزي ما
جایگاهی ویژه دارد .اگر اين موضوع را پذيرفتيم و به

محمد يارمحمدي

صادركنندهنمونه

نام پس��ته در دنيا مت��رادف با نام ايران اس��ت و
پستههاي تولید شده در دنیا و بهخصوص در آمريكا
كه یكی از رقبای كش��ورمان محس��وب میشود نیز
عموم��ا از طريق نهالهايي توليد ش��ده كه توس��ط
ايرانيان به اين مناطق برده ش��ده است .در صادرات
غير نفتي كشور پسته هميش��ه حرف اول را ميزند
و صادرات اين محصول در بس��یاری از سالها از يك
ميليون دالر كمتر نبوده كهاین عدد یك عدد شاخص
در آمار صادراتي كشور محسوب میشود اما متاسفانه
به داليلي به اين محصول بيتوجهيهاي بسياري شده
اس��ت که با نگاهی آیندهنگرانه باید در این مشکالت
تامل کرد:
اول :با وجود معامالت تجاري بسياري كه با خارج
از كشور داريم هنوز مسوولین كشورمان نتوانستهاند
از هيچ يك از مقاصد عمده واردات پس��ته ايران ،يك
تعرفهترجيح��ي وارداتي بگيرن��د .بدینترتیب وقتي
پس��ته كش��ورمان در كنار پس��ته آمريكا وارد چين
ميشود بايد محصول ایران ارزانتر فروخته شود چرا

اگر مس�اله اين ق�در واضح اس�ت چ�را انجام
نمیشود؟

ما اين مس��اله را در قالب طرحي به وزارت جهاد
و وزارت بازرگان��ي تقديم ك��رده ايم .طبق اين طرح
فعاالن انبارهاي خود را زير كليد بانك كشاورزي قرار
میدادند .با وام بدون بهره و يا با بهره كم ،پسته را تا
حجم  50 – 40هزار تن خريداري و انبار میكردند.
خروج پسته از انبار ،قبل از مرداد سال بعد منوط به
تسويه حساب با بانك با بهره باالي تجاري مثال 24
درصد بود .اما اگر پس��ته تا مرداد سال بعد میماند
صاحب پسته میتوانست با بهره ارزان صفر الي شش
درصد آنرا تس��ويه كرده از زير كليد بانك آزاد كند

هنوزبانكهاي
كشور فكر ميكنند
با دادن وام مشکالت
یکصادرکننده
حل ميشود در
حاليكه به هیچ
وجهاینگونهنیست
و چنانچه برای
صادركنندهپسته
اعتبار اسنادي غير
قابل برگشت باز
شود او نيازی به
دریافت وام ندارد

نگر
آینده

و زخمینمیش��د و هم خريد و ف��روش و صادرات
داخلي رونق بهتري داشت.

و بفروشد .بانك ريس��كي نداشت چون پسته اي را
كه از س��ال ارزان به س��ال گ��ران میرفت زير كليد
خ��ود داش��ت 20 ،درصد وثيقه و  20درصد س��هم
سرمايهگذاري فعال هم بود .فعال هم سود میبرد و
در كنار آن مفت و مجاني بازار هم تنظيم میشد .هر
دو وزارتخان��ه بازرگاني و جهاد و حتي بانك با عالقه
با طرح انتقال راهبردي پس��ته برخورد كردند و فكر
میكنم از طرف دولت هم مش��كلي نبود .اما بعضي
همكاران و فعاالن پس��ته كه طرح برايشان جديد و
نامأنوس بود با آن مخالفت كردند و درجريان همين
بحثها ،وقت اجرا گذشت .فكر میكنم با وضعي كه
اکن��ون داريم همه به لزوم اج��راي آن پي بردهاند و
اميدوارم در سالهاي آتي زمينه و شرايط اجراي اين
طرح فراهم شود.

ضرورت تعرفه ترجیحی
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در ایران بخش��ي ازاين انتقال به طور طبيعي توسط
بازارانجام میشود .اما عملكرد طبيعي بازار هوشمند
و بهينه نيست .به عنوان مثال درسالی که بازار ما با
پسته فراوان روبهرو شد ،با پايين آوردن شديد قيمت
و باال بردن شديد صادرات عكسالعمل نشان داد ،به
طوري كه كش��اورزان پسته فندقي خود را حتّي به
 3600تومان هم فروختند .در حالي كه اگر مثال 50
هزار تن پس��ته اول فصل خود را در آن سال از بازار
خارج میكرديم ،قيمت پس��ته باالتر میرفت و زارع
ضرر نمیكرد و حجم صادرات هم تنظيم میش��د.
و اي��ن  50هزار ت��ن انتقالي به صادرات س��ال بعد
اضافه میش��د و درسال بعد که حجم تولید پایینتر
ب��ود قيمت متعادلت��ر و حجم پس��ته معقولتري
میداشتيم؛ و بدینترتیب هم بازار خارجي ما متالطم

اهميت آن قائل شديم آنگاه مطابق نگاهی آیندهنگرانه
میتوانیم طرح جامع يا برنامه استراتژيكي تهيه كنيم
كه در آن تمام موارد مرتبط با پس��ته ديده ش��ود و
البته تا روزي كه در اين كشور براي پسته يك طرح
جامع استراتژيك و يك برنامه  10ساله مناسب و نگاه
آیندهنگرانه نداش��ته باشيم صادرات پسته مشكالت
بسیاری خواهد داشت.

كه تجار چيني گمركي كمتري برای مثال خريد پسته
آمريكاييميدهند.
دوم :هر كانتينر پس��ته نزدي��ك به  150ميليون
تومان قيمت دارد و اگر صادركنندگان پسته بخواهند
به صورت توانمند عمل كنند بايد همیشه حداقل 20
كانتينر و به عبارتی نزديك به سه ميليارد تومان پسته
روي آب داشته باشند اما به دلیل تحریمهای موجود
معامالت تجاري ما با صددرصد ريسك انجام میشود؛
چرا كه پس از تحویل پسته مشخص نیست برای ما
پولی میآید یا نه و ممكن اس��ت این پولها از طريق
دالل ارز بيايد كه در اين صورت نیز معلوم نیست پولی
به دس��ت ما برسد یا نرسد و در صورت نرسیدن پول
هم ما هيچ راهي براي پيگيري نداريم.
سوم :هنوز بانكهاي كشور فكر ميكنند با دادن
وام مشکالت یک صادرکننده حل ميشود در حاليكه
به هیچ وجهاینگونه نیست و چنانچه برای صادركننده
پس��ته اعتبار اسنادي غير قابل برگش��ت باز شود او
ني��ازی به دریافت وام بانكها و به��ره دادن و از بين
بردن سرمايه و انرژي خود و ديگران ندارد.
چهارم :پسته ايران هميشه راغب و خريدار خود را
دارد و هيچ گاه سابقه نداشته پسته در ايران باقی بماند
اما نگراني ما از آینده است كه آيا ما خواهیم توانست
با افزایش تولید و صادرات خود ،ريشه درختان آمريكا
و نقاط ديگري كه اكنون روي تولید پس��ته سرمايه
گذاري ميكنند را خش��ك كنيم يا آنها توان خشك
كردن ريش��ه درختان پسته ما را خواهند داشت؟ در
حال حاضر باغداران پسته در كشورمان از كمبود آب
براي توليد محصول خود گلهمند هستند و كمبود آب
در مناطقي همچون كرمان ،رفسنجان و يزد به عنوان
قطبهای تولید پسته در كشور مشكالت بسیاری را
برای تولیدكنندگان پسته بهوجود آورده است .اگر در
كشور آب مناسب در اختیار تولیدكنندگان باشد توان
تولید بیش از  300هزارتن پسته درسال وجود خواهد
داش��ت كه بهاینترتیب حرف اول و آخ��ر را در دنیا
خواهيم زد و انگيزههاي توليد را از كش��ورهاي ديگر
خواهيم گرفت.
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پرونده ویژه

دائمی صادرات

پیش به سوی کمیته
پاسخ محمدرضا نجفیمنش دبیرانجمن قطعه سازان خودرو به پرسشهای آیندهنگر
افزایش صادارت خودور و قطعات خودرو در
استراتژی خودروی کشور در افق  1404در
نظر گرفته شده است .با نگاهی آیندهنگران ه آیا
زیر ساختهای این افزایش صادرات ایجاد شده
است؟

1

اگر نرخ ارز را
دولت به مصالحی
پایین نگه داشته
الاقل مشوقها
باید بتواند جبران
تفاوت این نرخ ارز
را بکند .چراک ه این
نرخ پایین باعث
میشود قدرت
رقابتی خود را از
دست بدهیم

نگر
آینده
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دربرنام��ه اس��تراتژیک صنعت خ��ودرو در افق
 1404در نظر گرفته ش��ده اس��ت که حدود س��ه
میلیون و  100هزار خودرو تولید و از این میزان یک
میلیون آن صادر شود و حتی در آن دیده شده است
که ع�لاوه برآن  6میلیارد دالرقطعات خودرو صادر
شود .برای رسیدن ب ه این اهداف البته کارگروهی نیز
تشکیل شد تا دریابد چه زیرساختها و برنامههایی
برای این مقصود نیاز اس��ت ک��ه البتهاین کارگروه
برنامههایش را تقریبا به پایان رسانده و اکنون باید
برنامههای��ش را ب��رای تصویب و اجرایی ش��دن به
ستاد خودرو و ش��ورای سیاستگذاری خودرو ارائه
کند .ما  6میلی��ارد دالر صادرات قطعه را در برنامه
خود گنجاندهایم .اگرچه ممکن اس��ت در نگاه اول
این  6میلیارد دالر رقم بزرگی به نظر برس��د،اما اگر

محمدرض�ا نجفی منش
دبیر انجمن قطعه سازان
خودرو و مدیر ش�رکت
فنرل�ول ای�ران اس�ت.
پیش�نهاد آیندهنگرانه
او برای بهب�ود صادرات
خ�ودرو وقطع�ات آن ،این اس�ت ک�ه کمیته
دائمیص�ادرات ،مرک�ب از انجمنها و قطعه
سازانوخودروسازان،سازمانگسترشتجارت
و وزارت صنای�ع ،بانک توس�عه ص�ادرات و...
تشکیل شود تا این کمیته بتواند روند صادرات
خودرو و قطعات را بهبود بخش�یده و تسهیل
کند .نجفی منش در پاس�خ به پرس�شهای
آیندهنگر راهکاره�ای آیندهنگرانهای را برای
افزایش صادرات قطعه ارائه داده اس�ت که در
ادامهمیخوانید.

همین االن خود را باترکیه مقایسه کنیم میبینیم
که آنه��ا هم اکنون  12میلیارد دالر صادرات قطعه
ی ترکیه توانس��ته است این کار را انجام
دارند .وقت 
دهد معنی آن این است که ما هم میتوانیم و فقط
بای��د روی آن برنامهریزی انجام دهیم .ناگفته نباید
گذاش��ت که هنوز خودرو از آنجا که دولتی دانسته
میشود شامل مش��وقهای صادراتی نمیشود ،در
حالی که به اعتقاد من این نگاه غلط است .اگر نرخ
ارز را واقع��ی نمیکنند و دول��ت به مصالحی آن را
پایین نگه داشته است الاقل مشوقها باید به گونهای
باش��د که بتواند جبران تفاوت این نرخ ارز را داشته
باش��د .چراک ه این نرخ پایین باعث میشود قدرت
رقابتی خود را در بازارها از دس��ت بدهیم و به جای
آن واردات راحتتر و روانتر انجام بشود.
بهاینترتی��ب تولید و ص��ادرات به یک گوش��ه
رانده میش��وند و ب��ه ج��ای آن واردات مورد توجه
ق��رار میگیرد؛ بنابراین ما باید یا نرخ ارز را درس��ت
کنیم یا بین  15ت��ا  30درصد برای صادرات خودرو
مشوق صادراتی بگذاریم .البته ممکن است این سوال
پیش بیای��د که از کدام مح��ل و از کدام بودجه که
در پاس��خ باید گفت از محل درآمدهای وارداتی این
مبلغ میتواند تامین ش��ود و در خیلی از کشورهای
دنیا از جمله چین این کار را انجام میدهند ،یعنی در
حقیقت عوایدی که نصیب دولت از واردات میشود
صرف صادرات شود .البته ما امیدواریم با توجه بهاین
که اصالح سیاستهای اقتصادی در دستور کار است
و با هدفمندی یارانهها این برنامه شروع شده ا ،اصالح
نظام ارزی کشور هم انجام شود.
راهکارهای آیندهنگرانه شما برای افزایش
صادرات در صنعت خودروسازی و به طور
مشخص در قطعهسازی خودرو چیست؟

2

وزارت صنای��ع برای خودروس��ازان یک ش��رط
گذاشته و گفته است از هر ده یا دوازده خودرو یکی
را باید صادر کرد .مثال خودروس��ازی سایپا سال 88
جمع��ا  4474هزار خ��ودرو صادر کرده اس��ت (چه

به صورت قطعات منفصل چ��ه به صورت خودروی
کامل) .امس��ال همین شرکت عددش را به 15491
رس��انده و همین اتفاق در ایران خودرو هم افتاده و
مدیرانش اعالم کردهاند که هفت درصد تولیدشان را
صادر خواهد کرد.
درخصوص قطعه سازها هم وزارت صنایع گفته
اس��ت باید  25درصد قیم��ت را از هر قطعهای که
صادر میش��ود کم کنند ک ه این امر زیان زیادی به
قطعه سازها وارد میکند و مورد اعتراض واقع شده
است .در همه دنیا این دولتها هستند که از صادرات
حمایت میکنند .ما دراین زمینه پیشنهاداتی را به
وزارت صنای��ع دادهای��م و گفتهایم که یا هزینههای
سربار را در تولیدات داخلی سرشکن کنند تا قیمتها
رقابتی شود یا بین  15تا 30درصد برای خودروسازی
مشوق صادراتی بگذارند .دولت میتواند هزینههای
اضافی که در ارس��ال قطعه از قطعه س��از به خودرو
ساز وجود دارد( مثل هزینههای گمرکی مواد قطعه)
را به قطعه سازان برگرداند تا هزینههای تولید کاهش
یابد و درنهایت راه صادرات بیش��تر هموار ش��ود .از
این نکات که بگذریم به نظر میرسد که در راستای
تقوی��ت آیندهنگری در صنعت خودرو و قطعات آن،
باید تشکلهای صادراتی به وجود بیاید تا استراتژی
دقیق و مبتنی بر پیش��رفتی را طراحی کنند .باید
راههای کاهش هزینه و افزایش نتیجه را بررسی کرد.
راههایی همچون:
 -1افزایش بازارهای هدف
 -2تعیین مشوق صادراتی و یا حتی حمل تولیدات
صادراتی از سوی کشتیرانی به صورت مجانی
 -3سرشکن کردن سربارها برای داخل
 -4تحوی��ل مواد اولیه با قیمتترجیحی برای تولید
قطعه ب��ه صادرکنندهه��ا :مثال مواد پتروش��یمی،
آلومینیوم یا مس ممکن اس��ت در داخل کشور 10
تومان تمام شود ،اما چون قیمت بینالمللی آن 15
تومان است با همین قیمت به ما فروخته میشود که
میتوان در این زمینه با قیمتترجیحی جنس را برای
تولید صادراتی در اختیار تولیدکننده بگذاریم و این
همان کاری است که چین هم انجام میدهد.
 -5تامین س��رمایه در گردش و س��رمایه ثابت برای
صادرات با نرخ پایین

خیزترکیه برای تصرف بازارهای صادراتی پلیاتیلن ایران
و لزوم طراحی یک استراتژی آیندهنگرانه
احمدرضا توکلی
دبیرانجمنتولیدوصادرکنندگان
لولهواتصاالت پلیاتیلن

1

2

3

این روزها
تولیدکنندگان
ایرانی به سختی
در عراق با
رقیبترکیهایخود
رقابت میکنند و
اگر وضعیت بدون
آیندهنگری الزم
پیش رود امکان
اینکهترکیهدر
صادراتپلیاتیلنی
خود گوی سبقت
را از ایران برباید
بسیار است
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آینده صادرات صنعت پلی ایتلن ایران وابسته
ب��ه فاکتورهای مختلف��ی اس��ت و در این میان
حمایت دولت از حضور ایران در بازارهای جهانی
مهمتری��ن عامل برای ت��داوم و بقای این صنعت
به ش��مار میآید .پلیاتیلن ایران ای��ن روزها در
کش��ورهای مختلفی از جمله عراق ،افغانس��تان،
ترکمنستان و پاکس��تان بازار خوبی دارد .اگرچه
ردپایترکی��ه در تمامیاین بازاره��ا به خوبی به
چش��م میآید اما نباید فراموش کرد که صنعت
پلیاتیلنترکیه به دلیل حمایت بخش دولتی است
که توانسته به خوبی جای خود را در این میدانها
باز کند و رقیب اصلی ایران شود .صادرات لولههای
پلیاتیلنی ایران نمیتواند به کشورهای دوری از
جمله برزیل و آفریقای جنوبی صورت گیرد و به
همین خاطر توسعه آینده صادرات ایران در منطقه
در گرو حفظ بازارهای کنونی پلیاتیلن در عراق
و افغانس��تان و تالش برای ایجاد فرصتهای تازه
در کشورهای حوزه خلیج فارس است .در شرایط
کنونی تنها رقیب اصلی ما در منطقه کشورترکیه
به شمار میآید و بنابراین آینده صادرات ایران در
منطقه تا حدودی به رقابت ما باترکیه در عراق و
افغانستان بستگی دارد .این روزها تولیدکنندگان
ایرانی به س��ختی در عراق با رقیبترکیهای خود
رقابت میکنند و اگر وضعیت با مشکالت فعلی و
بدون آیندهنگری الزم پیش رود امکان اینکهترکیه
در ص��ادرات پلیاتیلنی خود گوی س��بقت را از
ایران برباید بس��یار است .در این راستا به منظور
تقویت صنعت پلیاتیلن ایران و آینده صادراتی آن
پیشنهادهای زیر برای طرح و بررسی بیشتر ارائه
میشود:
ایران در صادرات مواد پلیاتیلنی به عراق و
افغانستانجایگاهممتازیداردوخوشبختانه
عراقیها با کنترل کیفیت کاالهای صادر شده به

این کشور رقابت سالمیدر منطقه را شکل دادهاند.
مصرفکنندگان پلیاتیلن در عراق کاالهای صادراتی
ما را برای آزمایش به کشورهای اروپایی میفرستند
که خوشبختانه تا کنون هیچ گزارشی در زمینه عدم
استاندارد بودن این کاالها به دست ما نرسیده است.
اما در همین حال مطابق گزارش اعضای انجمن لوله
و اتصاالت پلیاتیلن ،برخی کاالهای پلیاتیلنی صادر
شده به افغانستان در سال گذشته از سطح استاندارد
الزم برخ��وردار نبودهاند .ع��دم کنترل کیفیت مواد
صادراتی به کش��ورهای مقصد موجب میشود که
آین��ده صادرات ایران به بازارهای جهانی تحت تاثیر
تبلیغات س��وء قرار گرفته و اطمینان موجود به پلی
اتیلن ایران سلب شود.
اکنون معامالت مالی م��ا در بخش صادرات
اغلب به ش��کل پایاپای صورت میگیرد؛ به
این شکل که به جای دریافت هزینه صادرات صورت
گرفته ،مواد اولیه یا جنس مورد نیاز از کشور مقصد
دریافت میشود .این ش��کل از صادرات که در واقع
به دور از حضور سیس��تم مالی و بانکی و به ش��کل
تهاتری و پایاپای انجام میش��ود یکی از مش��کالت
اصلی صنعتگران به شمار میآید.
نوس��ان قیمت م��واد اولیه موجب ش��ده تا
تولیدکننده ما برای ص��ادرات کاالهای خود
نتواند آیندهنگری الزم را داش��ته و پیشبینیهای
الزم را انجام دهد .همچنین اگر قیمت تمام ش��ده
مواد تولید شده در ایران به دنبال اجرای طرح تحول
اقتصادی به یک باره چند برابر شود دیگر هیچ امکانی
ب��رای تداوم صادرات پلیاتیلن ایران به کش��ورهای
منطقه باقی نخواهد ماند .همچنین سپردن توزیع
و فروش مواد اولیه به بورس از اش��تباهاتی است که
سیاستگذاران صنعت ما مرتکب شدهاند آن چنانکه
در چند ماه گذشته نوسانات بسیاری در قیمت مواد
تولید پلیاتیلن دیده شد.
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 -6آشناکردن تولیدگران با فرهنگ تولید ناب برای
پایین آوردن هزینههای تمام شده
 -7درنظرگرفت��ن مش��وقهای بیش��تری همچون
بازپرداخت سریعتر پول و سهم بیشتر در بازار داخل
برای شرکتهای قطعه ساز که تولید صادراتی انجام
میدهند.
البتهاین کارها باید در سطح کالن انجام شود و در
س��طح بنگاهها هم برنامههای آیندهنگرانهای را برای
افزایش صادرات میتوان برشمرد؛ از جمله :باالبردن
قدرت طراحی و مدیریت طراحی ،مدیریت لجستیک
و مدیری��ت کیفی��ت و مدیریت تحقیق و توس��عه.
ش��رکتهای قطعه ساز برای تقویت توان طراحی یا
خودشان باید این توان را بهوجود آورند یا با هم یک
کنسرسیوم تشکیل دهند یا از یک شرکت بینالمللی
طراحی اس��تفاده کنند کهاین دو راه آخر س��ریعتر
جواب میدهند.
عالوه بر نکات فوق باید دریابیم که مزیت رقابتی
ما در تولی��د قطعه در چه مواردی اس��ت؟ ما طبق
تحقیقات در ریختهگری ،فرز ،قطعات آلومینیومی،
ماش��ینکاری ،دسته سیم و سایر قطعات کم حجم
که ارزش افزوده باال دارند و در زمره قطعات استاندارد
قرار میگیرند مزیت رقابتی داریم و بنابراین باید در
این موارد سرمایه گذاری بیشتری انجام دهیم.
شرکت در نمایش��گاههای بینالمللی و برگزاری
نمایشگاههای داخلی و بینالمللی توسط تشکلها،
برگزاری دورههای آموزش��ی با کمک وزارت صنایع،
س��ازمان توس��عه و تج��ارت و انجمنه��ا و ارتقای
تکنولوژی آیتی و مهمتر ازهمه تشکیل یک کمیته
دائمیصادرات با عضویت انجمنها و قطعهس��ازان و
خودروسازان ،سازمان گسترش تجارت و وزارت خانه،
بانک توسعه صادرات و . . .برای ارتقای سطح صادرات
از جمله برنامههای آیندهنگرانهای است که میتوان بر
آنها بیشتر تامل کرد.
باید درنظر داش��ت که پیش بینی میش��ود در
س��الهای آین��ده تکنولوژی به طور گس��تردهای از
کشورهای بزرگ و توسعه یافته به سمت کشورهایی
مثل ما س��رازیر ش��ود و بنابراین میتوانیم در آینده
مبتنی بر یک استراتژی دقیق آیندهنگرانه در صنعت
خودرو و قطعات آن ،هم س��هم جهانی خوبیداشته
باشیم و هم سهم داخلی خودمان را با یک برنامهریزی
دقیق افزایش دهیم.

انتظار از دولت و بهبود کیفیت
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آیندهنگری واردات و صادرات در ایران

پرونده ویژه

سهم پوشاک از قاچاق
قاچاق و واردات بیرویه پوشاک و تاثیر آن در آینده تولید ایرانی

صنعتپوشاک
ایران روز به روز
در حال از دست
دادن میزان حضور
خود در بازارهای
جهانی است.
چراکه بازار جهانی
همواره در حال
رشد است و سهم
ایران از این بازار
همچنان ثابت است

مساله واردات و صادرات پوشاک در ایران و داستان تولید
پوشاک و آینده آن بیش از هر صنعتی با مساله قاچاق دست
به گریبان است .آنچنانکه به اعتقاد برخی کارشناسان هر نوع
برنام ه آیندهنگرانهای در این صنعت بر شالوده امکان مقابله با
قاچاق میتواند استوار باشد .بر اساس آخرین آمارهای منتشر
شده ،در میان خیل انبوه کاالهایی که از مبادی غیررسمیو
غیرقانونی به کش��ور وارد میشوند ،پوشاک باالترین حجم
واردات را داش��ته و جایگاه نخست قاچاق کاال به کشور را به
خود اختصاص داده است .بیشتر پوشاک قاچاق شده به کشور
نیز چینی هستند که پس از دپو شدن در کشورهای اطراف
به دلیل مرزمش��ترک طوالنی از سمت استانهای جنوبیو
غربیوارد کشور میشوند .برخی از کارشناسان اقتصادی علت
افزایش قاچاق پوش��اك در سالهای اخیر را باالبودن تعرفه
واردات این کاال عنوان میکنند .به اعتقاد کارشناسان ،واردات
چمدانی و بیرویه پوشاک بیکیفیت اگرچه توانسته به دلیل
پایین بودن قیمت در مقایس��ه با تولیدات داخلی برای خود
بازاری دست و پا کند ،اما بازار تولیدکنندگان ایرانی را از رونق
انداخته است .کارشناس��ان بر این باورند که اگر دولت برای
حمایت از تولیدکنندگان داخلی جلوی قاچاق و و اردات غیر
قانونی پوشاک و البسه بیکیفیت چینی را بگیرد ،تولیدکننده
داخلی حتی ب��ا وجود کاهش تعرفه واردات هم میتواند در
بازار رقابتی حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد .گفتنی
اس��ت که چندی پیش یك مقام مسوول در گمرك كشور
نیز علت افزایش قاچاق پوشاك را باالبودن تعرفه آن عنوان
كرده بود.
پوشاک ،صنعتی که در
تهدید است

نگر
آینده
شماره چهارم  /آذر و دی 89

56

اگرچه ما شاهد رشد صادرات
پوشاک ایران در مقایسه میزان
صادرات س��ال  1388نس��بت
به س��ال  1387بودهای��م اما به
مهدي يكتا هر ح��ال نمیتوان ان��کار کرد
دبیر اتحادیه تولید و که صنعت پوش��اک ای��ران روز
صادرکنندگانصنایع ب��ه روز در حال از دس��ت دادن
نساجی و پوشاک ایران میزان حض��ور خود در بازارهای
جهانی است .چراکه بازار جهانی همواره در حال رشد است
و س��هم ایران از این بازار همچنان ثابت اس��ت و متاسفانه

در حال حاضر کشورهای ضعیفی مانند سریالنکا ،کامبوج،
ویتنام و بنگالدش ،چندین برابر کل صادرات نساجی کشور
ایران در بازار جهانی سهم دارند .درحال حاضر عمدهترین
بازارهای پوشاک ایران در بازارهاي جهاني ،کشورهای عراق
و افغانستان ،آسیای میانه و بعضا کشورهای عربیهستند که
البتهاین بازارها برای صادرات پوش��اک ایران کافی نیست.
وجود 200ش��رکت صادرات پوشاک در ایران که کاالهای
تولیدی را از تولید کننده خریداری و به کشورهای خارجی
صادر میکنند نمایشگر توان بالقوه ما در صادرات پوشاک
ایرانی اس��ت .بدینترتیب ضروری اس��ت که ب��ا برنامهای
آیندهنگرانه ،شرکتهای صادرات پوشاک در ایران ،تقویت
ش��وند و این تقویت بیشک تاثیر بسیار مثبتی در میزان
صادرات ما خواهد داش��ت .در برنام��های آیندهنگرانه برای
بهبود وضعیت تولید پوشاک در ایران و صادرات آن تامل در
مشکالت و مصائب ذیل ضروری به نظر میآید:
 -1هزینههای تولید و قیمت تمام شده محصوالت در
ایران ،به مقدار قابل مالحظهای باالتر از س��ایر کشورهای
صاحبنساجی،ازجملهکشورترکیهاست.اگرتولیدکنندگان
صنف ما از مزیتی اقتصادی در زمینه هزینه انرژی مصرفی
برخ��وردار بودند نیز این مزیت با هدفمند کردن یارانهها از
بین رفته و موقعیت ما از این لحاظ نیز درحال برابر شدن با
کشورهای رقیب قرار دارد.
 -2از دیگر مشکالت صادرکنندگان محصوالت صنعت
نس��اجی ،مقدار جوایز صادراتی است که بهاین قشر تعلق
میگیرد .در ایران مشوقهای صادراتی  2تا  5درصد است
و این در حالی اس��ت ک��ه جوایز صادراتی در چین وترکیه
حدود  13تا  17درصد اس��ت .بگذریم از اینکه تفاوتها در
نحوه پرداخت نیز بسیار فاحش است .به نظر نمیرسد که
جوایز صادراتی در کش��ورهای رقیب بعد از چندین سال و
آن هم در قالب سهام در حال افول شرکتهای فوالدسازی
پرداخت شود .جوایز صادراتی باید به محض تحقق صادرات
و به صورت نقدی پرداخت ش��ود و صرفا در چنین روندی
است که میتوان به چنان حمایتی و تاثیرگذاری آن امیدوار
بود.
 -3در ایران اگرچه تشکلهای بخش خصوصی ،قدرت
قانونگذاری ندارند اما حضور آنها به عنوان بازوهای مشورتی
در کنار دولت ،به طور یقین میتواند نتایج مثبتی را برای
صنایع به همراه داشته باشد .اتحادیه و انجمنهای صنفی با

حضور در کمسیونها و مراکز تصمیمگیری و با برخورداری
از نگاهی آیندهنگرانه میتوانند به نهادهای قانونگذاری و
نظارتی مش��اوره فکری دهند و بسیاری موانع پیش روی
یک صنع��ت را از میان بردارند .اگرچه ما امروز در برقراری
چنین ارتباطاتی دچار ضعف هس��تیم اما ب��ه رغم وجود
ارتباطها در سطح موجود نیز ،دستگاههای دولتی متاسفانه
هیچ تعهدی نسبت به پذیرش راهکارهای بخش خصوصی
که ما حصل تخصص و تجارب نخبههای این صنعت است
ندارند .پیشنهاداتی که ما همواره با نگاهی آیندهنگرانه برای
بهب��ود وضعیت این صنعت و صادرات آن با دولت در میان
گذاردهایم بس��یارند که در پایان به مرور برخی از آنها اکتفا
میش��ود :مبارزه جدی با قاچاق و عدم ورود کاالهای ارزان
قیم��ت و بیکیفیت ،کمک به کاه��ش هزینههای تولید،
تجدید نظر اساسی در میزان نحوه پرداخت جوایز صادراتی،
روشن ش��دن تکلیف صنعت با نرخ ارز ،جبران هزینههای
تولید بهویژه تورم.
واردات پنبه و تعرفههای باال

ب��ا توجه به از دس��ت رفتن
فرص��ت ب��رای واردات پنبه به
قیم��ت مناس��ب ،در نگاه��ی
آیندهنگران��ه و در جه��ت یک
سیاس��تگذاری درست ضروری
حسن كاردان اس��ت ک��ه تعرف��ه واردات این
عضوهیاتمدیرهانجمن محصول كاهش یابد .حدود دو
صنایعنساجی ماه پیش بود ک��ه وزارت جهاد
كش��اورزی بدون بررسی و كار
كارشناسی ثبت سفارش واردات پنبه را متوقف كرد .وزارت
جهاد كشاورزی در شرایطی براساس اطالعات نادرست اقدام
به توقف ثبت سفارش واردات پنبه كرد كه در همان زمان
كشورهای دیگر به دلیل كاهش تولید جهانی ،صادرات پنبه
خود را متوقف كرده بودند .در همین حال توقف بدون دلیل
ثبت س��فارش واردات پنبه موجب از دست رفتن فرصت
صنایع داخلی برای واردات پنبه به قیمت مناسب شد و در
حال حاضر نیز با وجود انجام مجدد ثبت سفارش واردات،
قیمتهای جهانی به شدت افزایش یافته است .قیمت هر
كیلوگرم پنبه س��ال گذش��ته در همین زمان حدود هزار
و 500تومان بود و در حال حاضر اما به دلیل سیاستهای
اتخاذ ش��ده ،قیمت پنبه داخلی به ح��دود  4500تومان
افزایش یافته اس��ت .بنابراین جهت جب��ران این موضوع و
كمك به صنایع داخلی بهتر اس��ت با نگاهی آیندهنگرانه و
برای جلوگیری از ورشکستگی صنایع ،سیاستگذاران اقدام
به کاهش تعرفه واردات پنبه نمایند.

نقشهایی که به خاطره تبدیل میشوند
تامالتی در باب سرنوشت ناخوش صادرات فرشهای دستباف ایرانی

1

2

س��ال زمان طی شد تا بیمه کارگران قالیباف به تصویب
مجلس برسد و حل شود .وقتی برای موضوعی ساده مانند
بیمه کارگران  15سال زمان صرف میشود دیگر چگونه
میتوان به بهبود شرایط صادرات فرش دستباف در آینده
نزدیک امید داشت؟
حمایته��ای دولت از این صنع��ت واقعی نبوده
است و به طور مثال سیاستهای تشویقی وزارت
بازرگانی ،مربوط به  15س��ال پیش است که برای فرش
ماشینی حدود  20درصد و برای فرش دستباف  3درصد
حمایت تعیین شده اس��ت .اکنون دو سال است کهاین
درصد به  5تغییر کرده اما همچنان اختالف فاحش��ی با
فرش ماش��ینی دارد .برخی سیاستهای تشویقی نظیر
اعطای جایزه به صادرکنندگان برتر نیز مدتها به تعویق
میافتد آنچنان که هنوز جایزه سال  88-87اعطا نشده
اس��ت .بگذریم از اینکه به نظر میرس��د سیاس��تهای
تش��ویقی برای صادرات نیز باید در مرحله اول به تولید
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متاسفانه سياس��تگذاران و مسووالن به مقوله رقابت
پذيري فرش دس��تباف توجه الزم را ندارند و اين امر در
كاهش نسبي صادرات فرش ايران در بازارهاي جهاني تاثير
گذاشته است .امروزه آنچنانکه توضیح داده شد فرش ایرانی
از نظر مواد اولیه و رنگرزی با مش��کالت عدیدهای روبهرو
است و از اینرو آینده آن در معرض تهدید جدی قرار دارد.
باید اذعان داشت که رقبا هم اکنون برای پیشی گرفتن
از ایران و تسخیر بازارهای جهانی فرش تالش میکنند و
بدینترتیب برای افزایش توان صادراتی و حفظ سهم ایران
در بازارهای جهانی باید راهکارهایی اندیشید .در غیر این
صورت در یک یا دو س��ال آینده بحثی بهعنوان صادرات
فرش دستباف ایران دیگر موضوعیت نخواهد داشت .راه
آینده از تدابیر امروز ما گذر خواهد کرد.

اگرسیاستهای
حمایتیبرای
تولیدکنندگان
فرش در
شهرستانهاتعلق
بگیرد و به طور
مثال دولت 20
درصد یارانه در این
بخشاختصاص
دهد از بسیاری
مشکالتکاسته
میشود

نگر
آینده
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و عضو اتاق بازرگانی تبریز

شماره چهارم  /آذر و دی 89

روزگاری صادرات فرش دستباف ایرانی نه تنها تالشی
برای تقویت صادرات غیر نفتی و درآمدزایی برای کشور
بلکه صادرات فرش دس��تباف به عنوان صادرات فرهنگ
و انديش��ه ايراني بود .اما در ش��رایط فعل��ی آنچه درباره
سرنوش��ت و چشم انداز این صنعت میتوان گفت آینده
درد ناکی اس��ت ک��ه دیگر بحثی به نام ص��ادرات فرش
دستباف موضوعیت نخواهد داشت و به تاریخ میپیوندد.
در ح��ال حاضر نی��ز آماری که بهعنوان ص��ادرات فرش
دستباف اعالم میشود بیشتر سوری است و در واقعیت
امر نفسهای آخر این صنعت اس��ت که به شماره افتاده
اس��ت .نگارنده اگرچه در س��ال  79بهعنوان صادرکننده
نمونه فرش دستباف معرفی شدم وفعالیتهای بسیاری در
سطح بینالملل داشتهام اما اکنون تولیدات خود را صادر
نمیکنم صرفا بهدلیل از دست رفتن بازار فرش ایران در
خارج و مش��کالت عدیدهای که بر س��ر تولید و صادرات
ایجاد شده است .این مشکالت از کارخانجات ریسندگی نخ
و پشم شروع میشود و تا مراحل آخر صادرات و تعرفهها
و . . .ادام��ه دارد .بدینترتیب ه م اكنون دس��تاندركاران
فرش دس��ت باف اعم از توليدكننده و فروشنده و حتي
تاجران با تنگناهاي متعددي دست به گريبانند ،مشكالتي
كه به دليل فقدان توجه الزم مسووالن ذي ربط روزبه روز
برش��دت آنها افزوده ميش��ود و در ادامه به برخی از آنها
اشاره میشود تا با نگاهی آیندهنگرانه راهکاری برای غلبه
بر آنها طراحی شود.
متاس��فانه واردات م��واد اولیه ب��رای تامین مواد
کارخانجات ریس��ندگی به صرفه نیست و حتی
برای تولید پوش��اک هم مشکل ایجاد ش��ده است .نرخ
مواد اوليه مانند پش��م طي هشت سال گذشته بيش از
 500ال��ي  600هزار ريال افزايش يافته و در پي آن مواد
اوليه نامرغوب جاي مواد اوليه مرغوب را گرفته است .به
علت باالبودن نرخ مواد اوليه ،توليد فرش دس��تباف براي
توليدكننده بسيار گران تمام ميشود و اين امر در گراني
توليد اين نوع فرشها موثر است
از سوی دیگر به دلیل آنکه هزینه تولید در صنایع
دس��تی باالس��ت و در مقابل این رق��م در برخی
کشورها همچون چین و پاکستان پایینتر از ایران است
قیمت تمام شده ما برای خریدار صرف نمیکند .پیش از
این ما حدود  1500تن واردات پش��م برای ریسندگی و
تولید نخ داشتیم اما در حال حاضر کارخانه ریسندگی ما
به دلیل باال بودن هزینه تولید خوابیده و تولیدکنندگان
نیز تولید نمیکنند.
پايين بودن هزينه دستمزد بافندگان فرش نسبت
به سختي كار از ديگر تنگناهاي اين صنعت است.
هزينه دستمزد يك استادكار فرش باسابقه كار باال از يك
كارگر ساختمانيبسيارپايينتراست.چنینعواملیانگیزه
کافی برای کار در صنعت فرش باقی نخواهد گذاش��ت و
باعث از بین رفتن نیروی متخصص انس��انی خواهد شد.
به رغم این معضله ،متاس��فانه دولتها هم بحث صنعت
فرش دستباف را جدی نگرفتهاند .به طور مثال حدود 15

حسن محمدی
رییساتحادیهصادرکنندگانوتولیدکنندگانفرشتبریز

کنن��ده و نه واس��طهگر تعلق بگیرد .اگر سیاس��تهای
حمایتی برای تولیدکنندگان فرش در شهرستانها تعلق
بگیرد و به طور مثال دولت  20درصد یارانه در این بخش
اختصاص دهد بسیاری از هزینهها قابل پرداخت و بسیاری
مشکالت کاسته میشود.
اگرچه بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند حجم
تج��ارت جهانی ف��رش در دنیا کاه��ش یافته و
تقلی��ل آمارهای صادراتی فرش دس��تباف تنها منحصر
بهایران نیس��ت ،امابه نظر میرس��د برای افزایش سهم
ایران در بازارهای جهانی فرش دستباف باید برنامههایی
آیندهنگران��ه تعیین و پیشبینی ش��ود تا ارتقاء س��طح
تج��ارت جهانی فرش دس��تباف در کل دنیا را به دنبال
داشته باشد .شناخت بازارهای هدف و گسترش بازارهای
فروش فرش دس��تباف ایران ،اعزام گروههای بازاریابیدر
کشورهای هدف صادراتی ،تبلیغات از سوی شبکههای
مختل��ف تلویزیونی ،انتش��ار نش��ریات تخصصی فرش
دس��تباف ،تحقیقات در زمینه فروش موفق و دراختیار
گذاش��تن نتایج آن به صادرکنندگان ،ساماندهی شبکه
تولی��د ،توزیع وفروش فرش دس��تباف از جمله عواملی
است که میتواند منجر به موفقیت صادرات این محصول
شود .از باب نمونه و به طور مثال اشاره میتوان کرد که:
دعوتنامهای از استانداری به دست ما رسیده است برای
برگزاری نمایشگاه فرش در کشورهای عربیو آفریقایی و
بدینترتیب خواستار اعالم آمادگی ما برای شرکت در این
نمایشگاهها شدهاند .آقایان اعالم کردهاند که  90درصد
یارانه برای ش��رکتکنندگان اختصاص میدهند اما آیا
این کفایت میکند؟ ما پیش از این در نمایش��گاههایی
همچون کشور سوریه ،ترکیه و دبیشرکت کردهایم و به
مشکالت عدیدهای برخورد کردیم .اولین مشکل گمرک
این کش��ورها برای شرکت کنندگان است .دولت باید با
رایزنی و فعال کردن دیپلماسی خود از گمرکها تخفیف
بگیرد .همچنین با کار تبلیغات��ی و برنامه ریزی ،اطالع
رس��انی دقیق از برپایی این نمایشگاهها به مردم کشور
میزبان بدهد .بنابراین تنها پرداخت یارانه برای حضور در
نمایشگاههاکفایتنمیکند.
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روندهای آینده

سال عدد 2

یادداشتی از سردبیر ویژه نامه اکونومیست« ،پیشبینی جهان در سال »2011
عدد شناسان سال  2011را دوست خواهند
داشت (بخصوص به خاطر یازدهم نوامبر یا
 )11/11/11ام��ا در واق��ع مهمترین عدد
سال  2011باید عدد  2باشد .سال 2011
داستان  2اقتصاد است :دنیای ثروتمند که
با احیای ضعیف و کم شغل خود دست و
مایکلپیلکینگتون پنجه نرم میکند و دنیای در حال رشد
ترجمه:کاوهشجاعی که چهار برابر س��ریعتر از دنیای پولدار
رشد میکند .اروپا هم به دو دنیا تقسیم
شده :مرکز قدرتمند منطقه یورو و پیرامون لرزانش .این دوپارگی
حتی درون بعضی از کش��ورها هم نمایان ش��ده ،مثل چین که
تعدادی از ش��هرهایش لذت رشد اقتصادی را تجربه میکنند و
مردم روس��تاها که همچنان در فقر به س��ر میبرند .استرالیا هم یکی از نمونههای
اساسی چنین رشد دو سرعتهایبه حساب میآید.
در دنیای سیاس��ت هم این عدد  2تعیین کننده اس��ت .اینجا هم در خیلی از
کشورها شاهد دو نیروی ناسازگار هستیم .آلمان با وجود اقتصاد نسبتا قدرتمند خود
رویترش کرده است ،آمریکا میان کاخ سفید دموکرات و کنگره جمهوریخواه گیر
افتاده و حتی سودان ،بزرگترین کشور قاره آفریقا ،ممکن است پس از رفراندوم آتی
خود رسما به دو قسمت تقسیم شود.
احس��اس تکه تکه ش��دن و نومیدی ،در مسائل
بینالمللی هم وجود خواهد داشت .سخن گفتن
از همکاری در موضوع��ات بینالمللی در
س��ال آینده هم شدت خواهد گرفت.
نیکال س��ارکوزی ،رئیسجمهور
فرانسه ریاست نشستهای
ه��ر دو گ��روه  G8و
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 G20را برعهده خواهد داش��ت اما مردم جه��ان عادت کرده اند که
منتظر نتیجه عملی این نشستها نباشند .مباحثه سران دنیا بر
س��ر ارزش واحدهای پولی ،آزادی تجارت و باالخره مقابله با گرم
شدن زمین ،بازی طنابکشی کودکان را به خاطر میآورد .سال
آینده سالی است که جمعیت جهان از مرز  7میلیارد نفر خواهد
گذشت و این نگرانیها را افزایش خواهد داد :آیا زمین تحمل این
همه ش��لوغی را خواهد داشت؟ چگونه میتوانیم تقاضای بیشتر
انرژی را پاسخگو باشیم؟
البته آنقدرها هم نباید ناامید بود .سال آینده هم شاهد نمونههای
فراوانی از قدرت تکنولوژی و ابتکار در حل مشکالت بنیادین عصرمان
خواهیم بود ،مثال اینکه چگونه آرام آرام اعتیاد ماشینها به بنزین و
نفت را کاهش میدهیم یا چطور جلوی گسترش بیماریهای مرگبار
را میگیریم( .نقشه راه برای شکست کامل ماالریا که زمانی جزء بدترین قاتالن دنیا
بود ،در سال  2011مشخصتر خواهد شد ).بعضی از کشورهای ثروتمند (از جله
بریتانیا) در سال  2011شاهد اصالحاتی ریشهایخواهند بود .در باقی نقاط دنیا  -به
احتمال زیاد  -داستان توسعه اقتصادی موفق چین ،هند و برزیل در دیگر بازارهای
رو به رش��د هم دیده خواهد شد .حتی بخشهایی از آفریقا هم این مدل را تجربه
خواهند کرد و غنا بدونتردید ستاره رشد لقب خواهد گرفت.
ت�لاش دولتها برای وضع مقرارت محدود کننده جدید باعث دلس��ردی تجار
و بانکداران خواهد ش��د ،اما دنیای امور مالی در سال  2011خسته کنندهتر و کم
هیجانتر خواهد بود و این به معنای ثبات بیش��تر است .آدمهای باهوش و نترس
در آمریکا در سال  2011هم کسب و کارهای تازه به راه خواهند انداخت تا نشان
دهند که آمریکا هنوز میتواند شغل بیافریند .شرکتهای بزرگ جهانی هم باالخره
متوجه میش��وند که باید به این محیط تجاری دائما در حال تغییر عادت کنند.
آنها باید بدانند بازارشان در نقاط مختلف دنیا خیلی سریعتر از گذشته شکلی تازه
میگیرد ،آنها گاهی مجبور میشوند بازاری را که تا همین چند ماه پیش واقعا پرسود
بودترک کنند تا ضرر بیشتری ندهند .تضمینی ندارد محصولی که سال پیش خوب
میفروخته ،امسال هم خوب بفروشد.
یکی از مهمترین تغییرات سال  2011سبقت گرفتن چین از آمریکا خواهد بود:
چین به زودی به بزرگترین تولیدکننده دنیا تبدیل خواهد شد .اما در همین سال،
چین از هند در حوزهایدیگر عقب خواهد افتاد و میزان رشد اقتصادی هند باالتر از
چین خواهد شد( .و این روندها هستند که دنیای سالهای آینده را شکل خواهند
داد ).چیزهای دیگری رخ خواهد داد :باراک اوباما  50ساله میشود ویکیپدیا 10
س��اله و توئیتر  5ساله .آمریکا هم دهمین سالگرد حمالت یازدهم سپتامبر را
گرامیخواهد داشت.
این بیست و پنجمین سالی است که اکونومیست ویژه نامه «جهان در سال »...
را منتشر میکند و ما در این سالها یاد گرفتهایم که پیشبینیهایمان را زیاد جدی
نگیریم .با این همه ما حس میکنیم که با وجود بحران و رکود بزرگ چند س��ال
اخیر ،باالخره در س��ال  2011نش��انهها – و احساس – حرکت و پیشرفت نمایان
خواهد شد.

جهان به کجا میرود؟
پیشبینی مشترک اکونومیست و دانشگاه کلمبیا برای کشورها و صنایع جهان در سال آینده
ترکیه

رشد تولید ناخالص داخلی3.6 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 760میلیارد دالر
تورم 6/5 :درصد
جمعیت 74:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 10270 :دالر

قدرت نفوذ بیشتری کسب میکنند و در روند سیاستگذاری
مهمتر میش��وند؛ اما به هر حال دول��ت ائتالفی به رهبری
“کنگره ملی هند” تا پایان دوره اش در سال  2014در قدرت
باق��ی خواهد ماند .در س��ال  2011امنیت همچنان یکی از
نگرانیهای اصلی دولت خواهد بود چرا که هند عالوه بر روابط
پر تنش با پاکستان ،در مناطق مرکزی ،شرقی و شمال شرقی
باید با مشکل شورش یا جداییطلبی دست و پنجه نرم کند
و البته مناقشه کشمیر را نباید از یاد برد .اقتصاد هندوستان
رش��دی در حد چین خواهد داشت و در سال  2011حدود
 8/2درصد بزرگتر خواهد شد .تورم که در طول دو سال اخیر
باالی ده درصد بوده در سال  2011کاهش خواهد یافت اما
کسری بودجه بزرگ دولت را نمیتوان نادیده گرفت.

رجب طیب اردوغان ،نخست وزیرترکیه و حزبش عدالت
و توسعه ( )AKPدر انتخاباتی که قرار است جوالی 2011
برگزار شود آنقدر رای خواهند آورد که بتوانند برای بار سوم
دولت تشکیل دهند .آنها در سپتامبر  2010هم در رفراندوم بر
سر اصالح قانون اساسی پیروز شدند و احتماال در سال 2011
حزب عدالت و توس��عه تالش خواهد کرد که نوعی سیستم
ریاستجمهوری را به کشور معرفی کند و به رئیسجمهور
قدرت اجرایی بدهد .جدال دامنه دار بر س��ر کردهای جدایی
طلب و معضل دو قبرس همچنان بر سیاست خارجیترکیه
سایه خواهد انداخت و روند پیوستن به اتحادیه اروپا را دشوارتر
میسازد .پس از پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی – وابسته
به بحران جهان – رش��د اقتصادیترکیه در سال  2011آرام
خواهد بود.

رشد تولید ناخالص داخلی3.7 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 481میلیارد دالر
تورم 6 :درصد
جمعیت 27.9:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 17250 :دالر

رشد تولید ناخالص داخلی8.2 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 1832میلیارد دالر
تورم 5.8 :درصد
جمعیت 1202:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 1520 :دالر

یونان

هندوستان

احزاب منطق��هایو طبقاتی ،که دول��ت ائتالف اقلیت
هندوستان برای بقا به آنها وابسته است ،در سال  2011هم

حکومت ملک عبداهلل بن عبدالعزیز آل سعود با مخالفت
قابل ذکری روبرو نیست ،اما اینکه چه کسی جایگزین پادشاه
سالخورده عربستان سعودی میشود شاید تنها مانع مهم بر
سر ثبات سیاسی کشور باشد .دولت تالش کرده از وابستگی
اقتصاد کش��ور به نفت بکاهد و اصالحات نیم بند لیبرالی را
پیش ببرد .دومیبا مخالفت س��ران قدرتمند مذهبی روبرو
شده و اولی هم به کندی پیش میرود.

رش�د تولی�د ناخال�ص داخلی:
 3.5-درصد

ژاپن

رشد تولید ناخالص داخلی1/3 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 5621میلیارد دالر
تورم 0/3 :درصد
جمعیت 126/5:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 44440 :دالر

نائوتو کان ،نخست وزیر ژاپن ،در ماه سپتامبر در مبارزهای
سخت پیروز شد تا همچنان رهبر حزب حاکم دموکراتیک
باقی بماند .با وجود این پیروزی اما اختالفات داخلی همچنان
دول��ت را تضیف خواهد کرد ،آن هم در زمانی که کش��ور با
رشد اقتصادی اندک و کاهش مداوم قیمتها دست و پنجه
نرم میکند .ژاپن رتبه دوم خ��ود را در ردهبندی بزرگترین
اقتصاده��ای جهان به چین باخته اس��ت و برای پیش برد
برنامههای اقتص��ادیاش بیش از پیش به قدرتهای جدید
آسیایی وابسته میشود .شرکای تجاری ژاپن در سال 2011
وب س��ایت پرطرفدار توئیتر 5
مارس
ساله میشود.
در فنالن��د انتخاب��ات پارلمانی
برگزار میشود .اجالس ساالنه کنگره ملی خلق
چین برگزار میشود.
دوس��ت داران محی��ط زیس��ت در سراس��ر
جهان «س��اعت زمین» را گرامیمیدارند همه
دستگاههای الکترونیکی شان را خاموش میکنند
تا باعث ذخیره انرژی شوند و توجهات را نسبت به
تغییرات آب و هوایی جلب کنند.

محیطزیست
در سراسر جهان
«ساعت زمین» را
گرامیمیدارند
همهدستگاههای
الکترونیکی شان را
خاموشمیکنند
تا باعث ذخیره
انرژی شوند و
توجهات را نسبت
به تغییرات آب و
هوایی جلب کنند

نگر
آینده

چینیها در سراس��ر جهان آغاز
فوریه
سال خرگوش را جشن میگیرند.
آنها معتقدند متولدان این س��ال
خوش س��خن ،باهوش و بلندپروازند و در شرط
بندیها خوش شانس.
فعاالن سیاس��ی و اجتماعی چپگرا در داکار
س��نگال جم��ع میش��وند و «اج�لاس جهانی
اجتماع��ی» را برگزار میکنند که رقیب اجالس
جهانی اقتصاد به حساب میآید.
هشتاد و سومین مراسم اعطای جوایز سینمایی
اسکار برگزار میشود .در همین ماه موزیسینهای
جهان بر سر جایزه گرمیرقابت خواهند کرد.
مردم اوگاندا در انتخابات ریاستجمهوری شرکت
میکنند.

پریش��انی اقتصادی یونان در طول ماههای اخیر افزایش
یافته و محبوبیت سیاستمدارانش به شدت کم شده .اما همه
احزاب بزرگ یونان دچار این کاهش محبوبیت شدهاند ،پس
دولت سوسیالیست به تقالی خود ادامه میدهد .کمک 145
میلیارد دالری صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا باعث
شده بحران بدهیهای خارجی یونان به طور موقت رفع شود،
پس جورج پاپاندرو ،نخس��ت وزیر این کشور تالش میکند
برای کسری بودجه عظیم بخش عمومیچارهایبیاندیشد.
اقتصاد یونان در سال  2011هم اوضاع خوشی نخواهد داشت در سال 2011
و  3درصد و نیم دیگر آب خواهد رفت.
دوست داران
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مجارستانریاستدورهایاتحادیه
ژانویه
اروپا را برعهده میگیرد .اس��تونی
ی��ورو را به عن��وان واحد پولیاش
میپذی��رد .ش��هرهای تورکوی فنالن��د و تالین
استونی پایتختهای فرهنگی اروپا میشوند.
ویکیپدیا ،دائره المعارف آزاد اینترنتی ،دهمین
سال تولدش را جشن میگیرد.
فرانس��ه ریاس��ت گروه  8را برعهده میگیرد و
حزب دست راستی افراطی این کشور ،جبهه ملی،
رئیسی تازه بر میگزیند .رئیس تازه جانشین ژان
ماری لوپن جنجالی خواهد شد.
آغاز نشس��ت اجالس جهان��ی اقتصاد :نخبگان
تجاری ،سیاسی و رسانهایدنیا در داووس سوئیس
جمع میشوند تا مشکالت جهان را حل کنند.

عربستان سعودی

تولید ناخالص داخلی( 290 :)GDPمیلیارد دالر
تورم 0.9 :درصد
جمعیت 11:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 26350 :دالر
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روندهای آینده

جهان در سال 2011

از این کشور جنس کمتری خواهند خرید و به همین خاطر
است که رشد این کشور از  2/9درصد در سال  2010به 1/3
درصد کاهش پیدا میکند.
تایوان

رشد تولید ناخالص داخلی4/2 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 466میلیارد دالر
تورم 1/4 :درصد
جمعیت 23/2:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 20040 :دالر

ق��رار اس��ت در س��ال  2012در ای��ن کش��ور انتخابات
ریاس��تجمهوری و پارلمانی برگزار شود پس از اواخر سال
 2011جدالهای سیاس��ی در تایوان ش��دیدتر خواهد شد.
دولت تالش خواهد کرد که روند تزریق بس��تههای محرک
اقتصادی را ط��وری کاهش دهد که احی��ای اقتصاد ضربه
نخورد .پس از رش��د  9/2درصدی س��ال  2010روند رشد
اقتصادی کند خواهد شد.
کوبا

رشد تولید ناخالص داخلی3/7 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 61میلیارد دالر
تورم 5/4 :درصد
جمعیت 11/2:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 5400 :دالر

اصالحات آرام رائول ،برادر کوچکتر فیدل کاسترو ،خیلی
آرام انجام میش��ود و لقب «اصالحات قطره چکانی» گرفته
اس��ت .با این حال در س��ال  2011هم کاالهای بیشتری از
فهرست حمایتی دولت خارج میشوند و دست و پای بخش
خصوصی کمکم باز میشود.

مصر

رشد تولید ناخالص داخلی5/5 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 253میلیارد دالر
تورم 10 :درصد
جمعیت 86/2:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 2940 :دالر

نتیجه انتخابات ریاس��تجمهوری ،که برای اواخر سال
 2011برنامه ریزی ش��ده ،از س��ه حالت خارج نیست :یا با
اس��تمرار مواجه میشویم (حس��نی مبارک ،رئیسجمهور
دهههای اخیر ،باز هم نامزد میش��ود) یا مسئله جانشینی
پیش میآید (پس��رش جمال در انتخابات شرکت میکند)
و یا امری غیرمحتم��ل روی میدهد (محمد البرادعی دبیر

نگر
آینده
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جایزه معتبر پولیتزر در حوزههای
آوریل
روزنامهن��گاری ،ادبی��ات ،درام و
موسیقی در نیویورک اهدا میشود.
پرو انتخابات ریاس��تجمهوری و پارلمانی برگزار
میکند.

کل سابق سازمان انرژی اتمیدر انتخابات پیروز میشود ).در
صورتی که مبارک بر س��ر کار باقی بماند روند اشتغال زایی
به کمک سرمایهگذاری در امور زیربنایی ادامه خواهد یافت.
البت��ه این باعث جلوگیری از اعتراضات خیابانی کارگران به
خاطر حقوق اندک نخواهد شد .کسری بودجه بزرگ مصر در
سال  2011کاهش پیدا خواهد کرد اما نه زیاد.
ازبکستان

رشد تولید ناخالص داخلی8/5 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 44میلیارد دالر
تورم 14 :درصد
جمعیت 29:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 1510 :دالر

رئیسجمهور ،اسالم کریم اف 72ساله ،همچنان بر صحنه
سیاسی ازبکستان مسلط خواهد بود .سالها سرکوب باعث
ناتوانی نیروهای مخالف شده است و حتی اگر کریم اف بمیرد
به احتمال زیاد دختر بزرگترش گلنار جانشین او خواهد شد.
(البته او بدونتردید حامیان کمتری خواهد داش��ت ).طبق
آمارهای دولتی اقتصاد ازبکستان در سال  2011حدود 8/5
درصد رشد خواهد داشت ،اما اصوال نمیتوان به آمارهای این
دولت اعتماد کرد.

لبنان

رشد تولید ناخالص داخلی5/8 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 41میلیارد دالر
تورم3/2 :درصد
جمعیت 3،4:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 9440 :دالر

در س��ال  2011هم قدرت همچنان میان دولت س��عد
حریری نخس��ت وزیر مورد حمایت آمریکا و مخالفانش در
مجلس که حمایت ایران و سوریه را پشت خود دارند قسمت
میشود .میشل سلیمان ،رئیسجمهور ،که به هیچکدام از این
دو جریان وابس��ته نیست نقش متوازن کننده برعهده دارد.
دولت احتماال در حوزههای اجتماعی دست به تغییرات بزند
اما تغییر در لبنان اصال آسان نیست .بهبود احتمالی وضعیت
صنعت توریسم به اقتصاد کشور کمک میکند.

قزاقستان

رشد تولید ناخالص داخلی5/5 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 151میلیارد دالر
تورم6/6 :درصد
جمعیت 16/3:میلیون نفر

کارگ��ران در سراس��ر دنی��ا (به
می
استثنای آمریکا) روز جهانی کارگر
را برگزار میکنند.
شصت و سومین جشنواره فیلم کن در فرانسه
برگزار میشود.

سرانه تولید ناخالص داخلی 9250 :دالر

دولت در س��ال  2011با چالش س��ختتری روبروست
چرا که دو حزب اصلی مخالف درهم ادغام ش��دهاند؛ اما نور
سلطان نظربایف بدونتردید تا پایان دوره اش در سال 2012
بر سر کار خواهد ماند( .اگر بخواهد میتواند بیشتر هم بماند).
سیاست اصلی دولت قزاقستان در سال  2011بهبود وضعیت
بانکها و کسب و کارهای کوچک است.
چین

رشد تولید ناخالص داخلی8/4 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
6460میلیارد دالر
تورم 3/5 :درصد
جمعیت1345:میلیوننفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 4800 :دالر

رش��د س��ریع اقتصادی و تغییر کند سیاسی مهمترین
خصوصی��ت چین در طول  3دهه گذش��ته ب��وده پس در
س��ال  2011هم انتظاری جز این نداش��ته باشید .انبساط
عظیم اقتصاد البته باعث مشکالت فزایندهایبرای سیستم
بانکی و همچنین سرمایهگذاریهای محلی شده که این به
حبابی شدن بازار مسکن منجر میشود .به عالوه درخواست
عمومیبرای ایفای نقش بیشتر در تصمیمگیریها  -خیلی
آرام – افزایش مییابد .دولت برای هر دو مشکل برنامه دارد؛
اول اینکه کمکم نس��ل بعدی رهبران چین را – که جوانتر
ان��د – معرفی میکند و دوم اینکه رش��د را به  8/4کاهش
میدهد تا جلوی حبابی شدن بازار مسکن را بگیرد.
ایران

رشد تولید ناخالص داخلی3/4 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
488میلیارد دالر
تورم 15/1 :درصد
جمعیت 75/9:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 6430 :دالر

تالش برای پیشبرد برنامه هستهایخود و حوادث جاری
کشور همچنان مهمترین مس��ائل پیش روی ایران خواهد
بود .تحریمهای مربوط به برنامه هس��تهایدر سال 2011
هم سختگیرانه خواهند شد و مخالفان ایران اتمیاز حمله
نظامیکمتر حرف خواهند زد .ایران تولید نفت خود را افزایش
نمیدهد و این شاید به مشکالت بودجهایدولت دامن بزند.
پس رشد همچنان پایین خواهد بود و تورم دو رقمی.
عراق

رشد تولید ناخالص داخلی6/5 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP

ژوئن

در نیوی��ورک جای��زه تونی را به
بهترینه��ای صحن��ه تئاتر اعطا
میکنند.

98میلیارد دالر
تورم 4/7 :درصد
جمعیت 32/1:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 3050 :دالر

عقب نشینی سربازان آمریکایی و همچنین دولت ضعیف
جدید این کش��ور راه را برای افزایش خشونتهای فرقهایو
سیاسی هموار خواهد کرد .البته بدونتردید میزان کشتار و
خشونتها در س��ال  2011به دوران اوج خود در سالهای
گذشته باز نخواهد گشت .شرکتهای نفتی خارجی آرام آرام
در میادین نفتی افس��انهایعراق حضور خواهند یافت و به
دولت این کش��ور کمک میکنند که بر کسری بودجه غلبه
کند و رش��د تولید ناخالص داخلی را به  6/5درصد برساند.
بهبود نسبی اوضاع امنیتی باعث بهبود تدریجی وضعیت آب
و برق خواهد شد .دولت عراق اخیرا در حوزههای زیربنایی با
شرکت مهندسی فرانس��وی آلستوم سه قرارداد بزرگ امضا
کرده است.
ایتالیا

رشد تولید ناخالص داخلی0/6 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 1888میلیارد دالر
تورم1/2 :درصد
جمعیت 60/3:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 31320 :دالر

دولت ائتالفی به رهبری سیلویو برلوسکنی ،نخست وزیر
جنجالی ایتالیا همچنان حمایت مردم را پش��ت خود دارد
ام��ا درگیریهای داخلی آن را با مش��کل روبرو خواهد کرد.
با این همه اوضاع مخالفان دولت هم بهتر نیس��ت و احتماال
در انتخابات بعدی باز هم برلوسکنی برنده خواهد شد .رشد
اقتصادی در طول س��الهای اخیر بس��یار پایین بوده و اگر
صادرات کاهش یابد ایتالیا در برابر رکود دوم آسیب پذیرتر
خواهد شد.

روسیه

رش�د تولید ناخالص داخلی4 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 1737میلیارد دالر
تورم 7/8 :درصد
جمعیت 141/5:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 12280 :دالر

آنه��ا یک روح در دو بدن نیس��تند اما در س��ال 2011
هم ،دمیت��ری مدودف و والدیمیر پوتی��ن ،رئیسجمهور و
نخس��ت وزیر روسیه قدرت را با هم تقسیم خواهند کرد .در
س��ال  2011احتماال مش��خص خواهد شد که در انتخابات
ریاستجمهوری سال  2012کدام یک از آنها نامزد خواهند
ش��د اما آرام آرام میزان محبوبیت مدودف به پوتین خواهد

کانادا

رشد تولید ناخالص داخلی2/1 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 1616میلیارد دالر
تورم 1/8 :درصد
جمعیت 34/3:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 47070 :دالر

استفنهارپر ،نخست وزیر از حزب محافظهکار ،یک دولت
اقلیت را – با تمام مش��کالتش – رهبری میکند اما به نظر
نمیرس��د که محافظه کاران یا مخالفانشان – لیبرالها –
بخواهند انتخابات زودهنگام برگزار ش��ود .پس او احتماال تا
پایان این دوره پارلمان در سال  2012بر سر کار خواهد ماند.
تمرکز دولت کانادا در سال  2011کاهش شکاف بودجهای
اس��ت اگر چه وضع مالی کانادا از دیگر اعضای گروه  7بهتر
است( .کسری بودجه سال مالی  2009-2010اولین کسری
در یک دوره پنج ساله بود ).کاهش روند تزریق محرکهای
مالی به بازار و همچنین کاهش رش��د اقتصاد آمریکا ،رشد
اقتصادی کانادا را از  3.2درصد در سال  2010به  2/1درصد
در سال  2011خواهد رساند.
استرالیا

رشد تولید ناخالص داخلی2/6 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 1190میلیارد دالر
تورم 2/5 :درصد
جمعیت 22/5:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 52830 :دالر

انتخابات آگوس��ت  2010باعث تشکیل اولین پارلمان
معلق اس��ترالیا در  70سال اخیر شد و این مستقلها بودند
که با گرایش به سمت حزب حاکم کارگر و نخست وزیرش
جولیا گیالرد جلوی بن بست سیاسی را گرفتند .با برگزاری
انتخاب��ات مجلس علیا در ج��والی  2011احتماال وضعیت
دولت بهتر خواهد ش��د اما این دولت آنقدر ضعیف است که
تحلیلگران سیاسی احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را
دور نمیدانند .رش��د اقتصادی  2.6درصدی در سال 2011
هم البته کسی را در استرالیا شگفت زده نمیکند.

کره جنوبی

رشد تولید ناخالص داخلی3/9 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP

انگلیس

رشد تولید ناخالص داخلی1/3 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 2403میلیارد دالر
تورم3/1 :درصد
جمعیت 62/7:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 38360 :دالر

آرام آرام اوض��اع دولت ائتالف��ی محافظه کاران و لیبرال
دموکراتها گره میخورد و باید دید نتیجه رفراندوم بر س��ر
تغییرسیستمانتخاباتیبهکجامیانجامد(.لیبرالدموکراتها
از مدتها پیش به دنبال این تغییر بودند ).رای مثبت مردم
به رفراندوم میتواند هواداران حزب لیبرال دموکرات را که از
ائتالف با دیوید کامرون محافظه کار ناراضی بودند راضی کند
و رای منفی احتماال باعث سقوط دولت ائتالفی میشود .طرح
ریاضت اقتصادی و هزینه باالی نجات بانکها و محرکهای
اقتصادی ،تنشهای اجتماعی را تشدید میکند.
مالزی

رشد تولید ناخالص داخلی4/2 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 253میلیارد دالر
تورم 2/7 :درصد
جمعیت 28.8:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 8780 :دالر

نیمیاز اعضای مجلس س��نای
سپتامبر
فرانس��ه ب��رای دورهای 6س��اله
انتخ��اب میش��وند.در لهس��تان
انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.
مجمع عمومیسازمان ملل میزبان سران دنیا خواهد بود.

نگر
آینده

ب��اراک اوباما که در س��ال ایجاد
آگوست
دیوار برلین به دنیا آمده بود پنجاه
ساله میشود.
تعطیالت یک ماهه در اکثر بخشهای اروپا آغاز
میشود.

حزب رئیسجمه��ور لی میونگ-باک در انتخابات میان
دورهایشکست خورد اما اوضاع آنقدر بد نیست که او نتواند
تا پایان دوره اش در س��ال  2013دوام بیاورد .پس دولت او
امسال را به تقویت رشد اقتصادی کشور خواهد گذراند .اوضاع
اقتصادی کشور تقریبا به ثبات رسیده و مقامات آرام آرام بر
موضوعات ساختاری متمرکز میشوند .اما به هر حال دولت
همچنان بستههای محرک اقتصادی را به بازار تزریق میکند
تا از احیای اقتصاد مطمئن ش��ود .تولید ناخالص داخلی در
سال  2011حدود  3/9درصد افزایش خواهد یافت که البته
اقتصاد صادرات محور کره جنوبی باید این را مدیون احیای
اقتصادهای آمریکا و اروپا باشد.
مسئله مهم دیگر همسایه شمالی کره است .ممکن است
در کره ش��مالی اتمی ،کیم جونگ اون جوان جانشین کیم
جونگ ایل پدر عجیب و غریب و احتماال بیمارش شود .باید
دی��د با پایان عصر کیم جونگ ایل رابطه پرتنش دو کره به
کدام سمت کشیده خواهد شد( .پیشبینی آینده کره شمالی
تقریباغیرممکن است).

شماره چهارم  /آذر و دی 89

لهستان ریاست دورهایاتحادیه
جوالی
اروپا را برعهده میگیرد.
آلب��رت ش��اهزاده موناکو ،فرزند
گریس کلی فقید ،ازدواج میکند.
درترکیه انتخابات عمومیبرگزار میشود.

رس��ید و این اوضاع را دشوار خواهد کرد .در سال  2011یخ
روابط مسکو-واشنگتن بیش��تر از قبل آب خواهد شد .باید
پذیرفت که رکود اقتصادی س��ال  2009روس��یه به پایان
رسیده است.

 1094میلیارد دالر
تورم 3/3 :درصد
جمعیت 49/6:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 22050 :دالر
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روندهای آینده

جهان در سال 2011

نجیب رزاق نخس��ت وزیر مالزی از محبوبیت باالیی در
میان مردم برخوردار است و انور ابراهیم رهبر مخالفان فعال
نمیتواند او را واقعا به چالش بکش��د .مالزی در سال 2010
توانست بر رکود اقتصادی غلبه کند پس رشد اقتصادی اش
آنقدرها باال نخواهد بود.
تایلند

رش�د تولید ناخالص داخلی4 :
درصد
تولید ناخالص داخلی(:)GDP
 336میلیارد دالر
تورم 2 :درصد
جمعیت 68/2:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 4920 :دالر

ونزوئال

رش�د تولید ناخال�ص داخلی:
 -2/5درصد
تولید ناخالص داخلی(:)GDP
 215میلیارد دالر
تورم 40/3 :درصد
جمعیت 29/1:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 7370 :دالر

تنش��ی که با کودتای نظامیسال  2006آغاز شد پایان
نیافته و جامعه تایلند را به ش��دت دو دس��ته کرده است.
آبهیسیت وجاجیوا ،نخس��ت وزیر ،از آشتی ملی صحبت
میکند اما به س��رکوب هواداران دولت پیش از کودتا ادامه
میدهد .پادشاه هم هشتاد و چند ساله است و تایلند احتماال
به زودی تاثیر وحدت بخش او را از دست خواهد داد .دولت
مجبور است به اقتصاد بستههای محرک تزریق کند و البته
کسری بودجه روز به روز بیشتر میشود.

آن طور که به نظر میرسد پرزیدنت هوگو چاوز همچنان
بر کشور تس��لط دارد ،اما ماجرا اینقدرها هم ساده نیست.
قدرت مخالفان او آرام آرام افزایش مییابد .س��خنرانیهای
کوبنده چاوز نمیتواند مشکالت ساختاری کشور را حل کند
و بخش خصوصی قربانی سیاستهای سوسیالیستی او شده
است .اقتصاد ونزوئال برای سومین سال پیاپی آب میرود و
چاوز در این یک حوزه در میان همسایگانش کامال رکورد
دار است .مردم آرام به نظر میرسند ،اما احتماال این آتش
زیر خاکستر است.

رشد تولید ناخالص داخلی1/1 :
درصد
تولید ناخالص داخلی(:)GDP
 2490میلیارد دالر
تورم 1/3 :درصد
جمعیت 63/2:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 39370 :دالر

آلمان

فرانسه

فرانس��ه همان راه��ی را میرود که باق��ی اقتصادهای
توسعه یافته رفته اند :بازگشت به رشد در سال  2010پس
از دو س��ال رکود و باالخره انبس��اط کم سرعت اقتصاد در
س��ال  2011همزمان با کاهش بستههای محرک اقتصاد.
نی��کال س��ارکوزی ،رئیسجمهور فرانس��ه ک��ه انتخابات
ریاستجمهوری و پارلمانی س��ال  2012را در پیش دارد
احتماال طرحهای ریاضت اقتصادی و اصالحات ساختاری
را به عقب میاندازد.
اسپانیا

رشد تولید ناخالص داخلی0/6 :
درصد
تولید ناخالص داخلی(:)GDP
 1337میلیارد دالر
تورم 0/9 :درصد
جمعیت 46/1:میلیون نفر

نگر
آینده
شماره چهارم  /آذر و دی 89

62

سرانه تولید ناخالص داخلی 28990 :دالر

بحران عمیق اقتصادی باعث رویگردانی مردم از دولت
سوسیالیست ش��ده .حزب اپوزیسیون «مردم» احتماال به
قدرت بازخواهد گش��ت ،اگر چه فساد سیاستمداران این
حزب را نمیشود نادیده گرفت.

در س��وئیس انتخاب��ات فدرال
اکتبر
برگزار میش��ود و در بلغارس��تان
انتخاباتریاستجمهوری.
برندگان جوایز نوبل مشخص میشوند.

رشد تولید ناخالص داخلی1/1 :
درصد
تولید ناخالص داخلی(:)GDP
 3127میلیارد دالر
تورم 1/1 :درصد
جمعیت 83:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 37680 :دالر

اختالف��ات درونی اوضاع دولت ائتالف��ی آلمان را بدتر
میکند :دس��ت راس��تیها – حزب دموکرات آزاد  -تالش
میکنند مالیاتها را کاهش دهن��د و میانه روها – حزب
دموکرات مس��یحی  -بر کنت��رل بودجهایدولت متمرکز
شدهاند .حزب دموکرات آزاد نمیتواند به هوادارانش نشان
دهد که در تصمیمگیریها موثر است ،پس مردم را از دست
میدهد ،اما نمیخواهد هزینه سیاس��ی خ��روج از دولت و
س��رنگون کردن آن را به جان بخرد .پس دولت دوم آنگال
مرکل ،صدر اعظم آلمان ،با تهدیدی واقعی مواجه نخواهد
شد.
برزیل

رشد تولید ناخالص داخلی4/5 :
درصد
تولید ناخالص داخلی(:)GDP

در نیوزلند انتخابات عمومیبرگزار
نوامبر
میش��ود ،م��ردم نیکاراگوئ��ه
رئیسجمهور تازه انتخاب میکنند
و در جمه��وری دموکراتی��ک کنگ��و م��ردم به
رئیسجمهور و اعضای پارلمان رای میدهند.
فرانسه ششمین اجالس گروه  20را میزبانی میکند.

 2052میلیارد دالر
تورم 4/4 :درصد
جمعیت 194/9:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 10530 :دالر

دیلما روس��ف ،هم حزبی لوئیز ایناس��یو لوال دا سیلوا،
توانست در انتخابات اخیر ریاستجمهوری پیروز شود و باید
دید آیا میتواند سیاستهای اقتصادی لوال را ادامه دهد یا
خیر .او رهبر یک دولت ائتالفی نه چندان متحد است و این
کار او را دشوار میکند .میزان سرمایهگذاریهای خارجی در
برزیل در سال  2011افزایش خواهد یافت.
افغانستان

رشد تولید ناخالص داخلی7/9 :
درصد
تولید ناخالص داخلی(:)GDP
 17میلیارد دالر
تورم 4/5 :درصد
جمعیت 30/5:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 570 :دالر

هنوز هم عده زیادی پیروزی حامد کرزای در انتخابات
س��ال  2009را مش��کوک میدانند و او مجبور است برای
پیشبرد سیاستهایش با یک مجلس متخاصم و چند دسته
سر و کله بزند .با این حال اگر او بتواند برای مقابله با بیکاری
و قط��ع آب و برق چارهایبیندیش��د میتواند به حمایت
مجلس و مردم امیدوار باش��د .در س��ال  2011مهمترین
تهدید برای سیستم سیاسی افغانستان وجود طالبان است
ک��ه از روشه��ای معمولش –ترور و بمبگ��ذاری – بهره
میگیرد تا ثابت کند دولت غربگرا کشور را در کنترل خود
ندارد .تالش برای صلح ب��ا طالبان تاکنون جواب نداده اما
مذاکرات دولت با بره��ان الدین ربانی از رهبران مخالف را
نباید دست کم گرفت.
امارات متحده عربی

رشد تولید ناخالص داخلی3/3:
درصد
تولید ناخالص داخلی(:)GDP
 312میلیارد دالر
تورم 3/2 :درصد
جمعیت 7:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 44450 :دالر

قدرت همچنان در دس��ت خانوادهه��ای بزرگ حاکم
خواهد بود اگر چه رواب��ط این خاندانها با یکدیگر گاهی
مش��کل دار میش��ود .دوبی ب��ه خاطر بح��ران اقتصادی
بدهیهای عظیمیباال آورد ،کمکهای مکرر ابوظبی بود که
این امیرنشین را سر پا نگاه داشت ،پس ابوظبی حق خود
میداند که بیش��تر از گذشته در امور داخلی دوبی دخالت
کند .رش��د اقتصادی امارات در سال  2011بهبود خواهد

كنفرانس تغييرات آب و هوايي
دسامبر
س��ازمان ملل احتماال در دوربان
آفریقای جنوبی برگزار میش��ود.
انتظار میرود این کنفرانس با بحثهایی جنجالی
همراه باشد.

صنایع 2011

یافت اما روند افزایش تولید نفت سریع نخواهد بود.
پاکستان

رشد تولید ناخالص داخلی3/2 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 188میلیارد دالر
تورم 9/9 :درصد
جمعیت 189:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 992 :دالر

واکنش نه چندان مناسب آصف علی زرداری به بدترین
سیل تاریخ پاکس��تان او را بر لبه پرتگاه کشانده .او به جای
آنکه رهبری عملیات نجات را برعهده بگیرد به خارج از کشور
رفت و حاال بیشتر از گذشته نامحبوب است .به عالوه اصالح
قانون اساسی باعث شده رئیسجمهور کمتر از گذشته قدرت
داشته باشد و واکنش مناسب و قدرتمند ارتش به سیل اخیر
باعث ش��ده که ارتش در میان مردم به شدت محبوب شود.
خسارت سیل به زمینهای کشاورزی به افزایش قیمت مواد
غذایی در س��ال  2011منجر خواهد شد .رشد اقتصادی از
 4.4درصد در س��ال  2010به  3/2درصد در س��ال 2011
کاهش خواهد یافت.
سوریه

رشد تولید ناخالص داخلی4.6 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 67میلیارد دالر
تورم 6/8 :درصد
جمعیت 23/2:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 2870 :دالر

بشار اسد و حزب بعث همچنان کنترل کامل قدرت را در
دست خواهند داشت .حمایت اولیه اسد از اصالحات سیاسی
– پس از به قدرت رس��یدن در س��ال  – 2000به س��رعت
فراموش شد ،اما او قول داده که از تمرکزگرایی دولت بکاهد و
زمینه را برای تشکیل دومین پارلمان سوریه – مجلس علیا -
فراهم کند .با کاهش تولید نفت فشار برای آزادسازی اقتصاد
س��وریه افزایش مییابد .در سال  2011پروژههای زیربنایی
سوریه روی سرمایهگذاران خارجی باز خواهند شد.

ایاالت متحده

رشد تولید ناخالص داخلی1/5 :
درصد
تولید ناخال�ص داخلی(:)GDP
 14996میلیارد دالر
تورم 1 :درصد
جمعیت 312/3:میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی 48010 :دالر

بانکداری

خبر بد اینکه اگر چ��ه بانکهای غربی در دوران
اوج بحران اقصادی اخیر تعداد زیادی از کارکنان خود
را اخ��راج کردند هنوز هم روند اخراج – البته کندتر
– ادامه دارد .خبر خوب هم اینکه انتظار میرود سه
چهارم بانکهای چین و هنگ کنگ در سال 2011
دست به اس��تخدام بزنند .به عالوه بانکهای بزرگ
آمریکایی و اروپایی تعداد شعبههای خود را در شرق
افزایش خواهند داد.
توریسم

اوضاع صنعت توریسم در سال  2011بهتر خواهد
ش��د .طبق پیشبینی «ش��ورای جهانی توریسم و
مسافرت» میزان سفرهای خارجی توریستها در این
س��ال پنج درصد افزایش خواهد داش��ت و به حدود
سال  2008خواهد رسید .بیشترین افزایش در ورود
توریس��تها را فرانس��ه تجربه خواهد کرد .اگرچه از
لحاظ رشد تعداد بازدیدکنندگان خارجی ،چین در
مقام اول قرار میگیرد .درآمد شرکتهای هواپیمایی
در س��ال  2010رشد خوبی را نش��ان میدهد؛ این
رشد در سال  2011کاهش مییابد .درآمد هتلهای
آمریکایی در سال  2011نسبت به سال  2010حدود
 6درصد افزایش خواهد یافت .در سال  2011تعداد
آنهایی که به جای هتلها شب را در چادر میگذرانند
افزای��ش خواهد یافت .مردم بیش��تر از گذش��ته به
کمپها و طبیعت روی میآورند و مدیران کمپها
هم این اماکن را مجهزتر خواهند کرد.
امالک

بدترین دوران این بخش شاید سپری شده باشد،
اما روند احیا در بازار مسکن اکثر کشورهای ثروتمند
سست و ناهموار خواهد بود .بهای مسکن در آمریکا
بعد از کاهش��ی  4درصدی در سال  ،2010در سال
 2011هم  2درصد کاهش خواهد یافت .بانک مرکزی
اسپانیا هم اعالم کرده ارزش خانههای اسپانیایی در
سال  2011حدود  5درصد کاهش پیدا میکند .به
گفته مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری ،بهای خانهها
در انگلیس در س��ال  2011حدود 3درصد افزایش
خواهد داشت اما تا سال  2013همچنان پایینتر از
ارزش آن در س��ال  2007خواهد بود .اوضاع اماکن
تجاری در اروپا و آمریکا از این هم بدتر خواهد بود.
خدمات مالی

ورزش

اگر چ��ه ارزش کلی «بازار جهان��ی ورزش» پس از
جام جهانی فوتبال پایین آمده ،اما رشد درآمدها ادامه
خواهد داش��ت و با  4/1درصد افزایش به  121میلیارد
دالر میرسد .این رش��د حدود  3برابر سریعتر از سال
 2010خواهد بود و در همه قارهها ش��اهد آن خواهیم
بود .حقوق پخش رسانهایو اسپانسرها دلیل اصلی این
افزایش خواهند بود چون پس از پایان رکود اقتصادی،
شرکتها در تبلیغات
دس��ت و دلبازت��ر
میشوند.
مخابرات

تقاض��ا ب��رای
تلفنهای همراه در سال
 2011ه��م افزایش خواهد
یافت و مش��ترکان بیش��تر از
گذشته سمت تلفنهای پیشرفته
با قابلیت استفاده از اینترنت میروند.
درآمد جهانی شرکتهای مخابراتی
 4/4درصد افزایش خواهد یافت .در س��ال  2011برای
ه��ر صد نفر در دنیا  87خط تلفن همراه وجود خواهد
داش��ت .البته این به معنای آن نیس��ت که  87درصد
مردم جهان تلفن همراه دارند .چون در کش��وری مثل
یون��ان تقریبا به ازای هر ش��خص دو خط تلفن همراه
وصل ش��ده است .یونانیها رس��ما عاشق موبایل اند .با
وجود افزایش عالقه به تلفنهای همراه ،مردم در سال
 2011تماسه��ای کمتری خواهند گرفت .بر اس��اس
گزارش موسسه نیلسن ،در آمریکا در سال  2011تعداد
تلفنهای هوشمند از تلفنهای معمولی بیشتر خواهد
شد و این یعنی توسعه دهندگان نرم افزارهای مخصوص
تلفنهای هوشمند س��الهای خوبی پیش رو خواهند
داش��ت .بر اساس تحقیق موسسه یونیپر ،تعداد دانلود
برنامههای مخصوص موبایل که در س��ال  2009کمتر
از 3میلیارد بود ،در س��ال  2015به  25میلیارد خواهد
رسید .گس��ترش محبوبیت تلفنهای همراه هوشمند
البته لزوما خبر خوبی برای شرکتهای مخابراتی نیست
چرا که استفاده مشترکان از اینترنت – به جای تماس
تلفنی – از حاشیه سود آنها میکاهد .مشترکان اینترنت
پر سرعت میخواهند و این یعنی شرکتها مجبور به
سرمایهگذاری در زیرساختها هستند.

نگر
آینده

با در نظ��ر گرفتن عمق بح��ران اخیر اقتصادی
دنیا ،میزان س��ودی که بانکهای ب��زرگ غربی در
س��ال  2011نصیب خود خواهند کرد خارق العاده
به حساب میآید .البته این درآمدها از محل اعطای
وامها نخواهد بود .سال  2011سال خیلی خوبی برای
وام گرفتن نیس��ت .بانکها همچنان با دشواری وام
خواهند داد( .اگر چه اوضاع نس��بت به سال 2010
بهتر شده است).

هنر

بازار جهانی هنر از بحران اقتصادی ضربههای سختی
خ��ورده و اگر چه در س��ال  2011ش��اهد خریدهای
افسانهایدر حراجهای مشهور خواهیم بود ،اما فقط فوق
ثروتمندان هستند که در شرایط کنونی آثار هنری گران
قیمت را خریداری میکنند .طیف گستردهتر خریداران
آثار هنری در سال  2012باز خواهند گشت ،زمانی که
احیای اقتصاد دنیا سرعت خوبی گرفته باشد.
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با شکست دموکراتها در انتخابات میان دورهایکنگره
در س��ال  2010حاال همه مطمئناند که اوضاع باراک اوباما
رئیسجمهور آمریکا در س��ال  2011دش��وارتر خواهد شد.
رأیدهندگان از عملکرد اولیه دولت او ناامید شدهاند و بیکاری
مهمترین عامل این ناامیدی بوده است .خبر بد اینکه میزان
بیکاری در سال  2011هم واقعا باال خواهد بود .با کاهش روند
تزریق بستههای محرک مالی به اقتصاد ،رشد کند خواهد شد
و جمهوری خواهان از فرصت استفاده میکنند تا توجه مردم
را به خود جلب کنند.

پیشبینی روندهای آینده
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تجربه ایرانی

کسب و کار

تجارت
و اصل اعتماد
بسیاری از تجار و صاحبان صنایع
ما همچون آقای برخوردار
حاج حسین عالقبند
و حاج سیدمحمود الجوردی
کاالهای موردنیاز خود را
با سرمایه اعتماد
از شرکای خارجی میخریدند
اسداهلل عسگراوالدی
صادرکنندهخشکبار
و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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یکی از مسائلی که جامعه امروز ایران با آن مواجه
ش��ده ،فراقت س��ه نهاد بازار ،دانشگاه و مذهب است.
دانش��گاه در ایران س��ابقه هفتاد س��اله دارد .در این
هفتاد سالی که از تاسیس دانشگاه میگذرد ،آنچه رخ
داده ،گونهای تعارض و اختالف فکری میان دانش��گاه
ومحیطهای مذهبی است .این اختالف فکر در تمام
دوران حکومت رضاشاه و پسرش وجود داشت .در این
میان اما برخالف دانشگاهها که از محیطهای مذهبی
فاصله داشتند ،بازار سنتی همزمان با کسب و کار خود
درپ��ی نزدیکی و ارتباط با محیطه��ای مذهبی بود.
اختالف موجود میان حوزههای کسب و کار و حوزههای
علمیه با دانشگاهها البته صورتی دیگر نیز داشت و آن
حس برتری موجود در هرکدام از این حوزهها نسبت
به حوزه دیگر بود .بعد از انقالب اسالمیاگرچه تالش
ش��د تا رفاقت و تمکین ،جایگزین فضای قبلی میان
دانش��گاهها و نهادهای تجارت و نیز مذهب ش��ود اما
هنوز هم در این امر موفق نشده ایم .هنوز هم سه نهاد
دانشگاه ،بازار و حوزههای علمیه آنگونه که شایسته و
بایسته است قدر یکدیگر را نمیدانند و از توان یکدیگر
استفاده نمیکنند .تجارت ،صناعت و فالحت در ایران
سابقهای دوهزار ساله دارد درحالیکه سابقه دانشگاه در
ایران بیشتر از صد سال نیست.
در چنی��ن وضعیتی اس��ت ک��ه ف��وری ترین و
مبرمترین اقدامیکه باید صورت گیرد ،ایجاد الفت و
نزدیکی میان این سه نهاد است تا همدیگر را بیشتر
درک کنند و این درک و تفاهم نیز به مبادله اطالعات
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و تجربیات میان آنها بیانجامد .ایجاد این ارتباط و الفت
وظیفه دولت اس��ت اما همگی مامسئولیت داریم تا
دولت را به این امر مهم تش��ویق و وادار س��ازیم .اگر
توجه شود درمییابیم که در کنفرانسهای دانشگاهی
همواره از روحانیون برای سخن گفتن درباره مسائل
مذهبی و نه علمیدعوت میش��ود .در نقطه مقابل،
حوزههای علمیه نیز از یک شخصیت دانشگاهی برای
سخن گفتن درباره تاریخ اسالم دعوت نمیکند چراکه
دانش خود را در این مساله برتر میداند و بر زحمات
و تالشهای متخصصین تاریخ چشم میپوشد .این
مس��اله در بازار و محیط کس��ب و کار هم رواج دارد
 .تجار ما اعتقاد دارند که اس��اتید دانشگاه اطالعی از
چندوچون اقتصاد و زیروبم بازار ندارند و حتی حاضر
نمیشوند که از اس��اتید اقتصاد دانشگاهها مشورت
بگیرند .بدین ترتیب است که نزدیک کردن این سه
جناح به یکدیگر یک��ی از واجبات امروز جامعه ایران
اس��ت.در گذش��ته نه چندان دور تجار بزرگ خود را
ملزم به دانستن «مکاسب» میکردند .مکاسب به واقع
تلفیق دانش حوزه و دانش��گاه است و قوانین کسب
و کار را با قانون ش��رع انطباق میدهد .بد ین ترتیب
در گذش��ته نیز برای نزدیکی و الفت سه نهاد علم و
مذهب و بازار چاره اندیشی شده بود و لذا امروز پیش
از برداشتن هرگامیباید بیاندیشیم که چگونه و از چه
طریقی میتوان میان س��ه رکن تجارت ،دانش��گاه و
مذهب نزدیکی و الفت ایجاد کرد.
در گذشته همچنین این ذهنیت وجود داشت که
حوزههای علمیه را بازارها اداره میکنند و لذا حوزهها
به دلیل وابس��تگی مال��ی به بازار ،رابط��ه نزدیکی با
محیطهای کسب و کار داشتند .به مرور اما گروهی از
روحانیون که نگاه رادیکالی داشتند مساله را برعکس
مط��رح کردند و این تلقی را رواج دادند که حق ما در
دست بازاریان اس��ت و لذا بازاریها موظف به احقاق
این حق به روحانیت هستند .این مساله به مرور باعث
ایجاد فاصله میان بازار و حوزههای علمیه شده و این
افتراق البته بیشتر برای روحانیت و منابع مالی حوزهها
خطرآفرین اس��ت .به یاد دارم ک��ه در زمان آیت اهلل
بروجردی ،پنج هزار طلبه در قم مشغول تحصیل
بودند و ایشان به بازاریهای سرشناس تکلیف
میکرد که خ��رج زندگی و تحصیل آنها را
بپردازند .وقت��ی آقای بروج��ردی لب تر
میکرد مح��ال بود که بازاریها نپذیرند.
این رابطه اما ام��روزه دیگر وجود ندارد
و بازگرداندن آن نیز نیازمند یک اقدام
عظیم فرهنگی اس��ت .دولت باید
تالش کند تا میان اساتید دانشگاه
و حوزه رفاقت برقرار شود.
بازارهای گذشته ما را اعتقاد
مذهبی زنده نگاه داشته بود.
در ذه��ن و عمل بازاریهای
قدیم ای��ن اعتقاد قویا وجود
داش��ت که  20درصد س��ود
حاص��ل از یک معامله متعلق
به خودش��ان نیس��ت و لذا با
احتساباینمسالهدیگراحجاف
و کم فروشی و گران فروشی در

معامالتشان جایی نداشت .خدارحمت کند سیدعلی
اکبر بزاز را که مردی مخلص و مذهبی بود و در کوچه
غریبون بازار بزازی میکرد .او از س��اعت  11پیش از
ظهر کار را تعطیل میکرد و مشتریهایش را به مغازه
دیگران میفرستاد چراکه معتقد بود تا آن ساعت به
اندازه کافی کسب درآمد کرده است و درآمد بیشتر
او ،اجحاف درحق دیگران اس��ت .میبینیم که نمونه
اعتقادی که در گذشته در بازاریهای ما وجود داشت
امروزه کمتر دیده میش��ود و اعتقاد جای خود را به
سیاستورزی داده است.
امروزه باید تالش کرد تا مسائل اعتقادی و مذهبی با
مقتضیات علم امروز درآمیزد تا بنیان اعتقادات سست
نش��ود .بازارهای گذشته بنیان خود را روی اعتقادات
بنا کرده بودند .اصل پایهای بازارهای گذشته پرهیز از
گران فروشی بود .وقتی اعتقادات محکم باشد بازار به
دنبال فرصت طلبی در زمان نوسان قیمتها نیست.
در بازارهای گذشته اگر یکی از بازاریها دچار بحران
و ورشکس��تگی میشد ،بزرگان بازر جمع میشدند و
طلبکاره��ا را خبر میکردن��د و مهلت میطلبیدند و
طلبکارها هم حرفی روی حرف بزرگان بازار نمیزدند.
امروزه اما تمام شهر تبدیل به بازار شده است و از همین
روی است که به ناگاه با بحران چکهای برگشتی مواجه
میش��ویم .درحالی که در مکانیسم یک بازار اصیل و
متدین اصال بروز چنین وضعیتی امکان نداشت .چنین
مسائلی مربوط به بازارهای نورسیده و پرالتهاب جدید
اس��ت .اما چرا بازار سنتی نتوانست نورسیدهها را زیر
س��قف خود پرورش دهد؟ مساله از این قرار است که
این تجار جدید وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدند،

گمان داشتند که علم جدید را میدانند و لذا نیازی به
آموختن مکانیس��م و زیروبم بازار ندارند .مساله دیگر
هم حضور و مداخله تکنوکراتهای دستگاههای دولتی
در امر تجارت خصوصی بدون آگاه بودن از مکانیزم و
اصول کسب و کار و تنها مبتنی بر آگاهی کاذبی بود
که در عرصه کار در دس��تگاههای دولتی کسب کرده
بودند .بنابراین عموم کس��انی که با مساله چکهای
برگشتنی مواجه هستند ،یا از دانشگاهها بیرون آمده
اند و یا از دستگاههای دولتی .بازاری اصیل بسیار کم
با مش��کل مواجه میش��ود چراکه بازاری اصیل اصال
چک نمیدهد و سابقه خوش حسابی و تجربه تجاری،
ضامن اعتماد به او اس��ت .بنده شخصا در تجربه 54
س��اله تجارت پسته تا به حال نه نسیه خریده ام و نه
وام گرفته ام و از هیچ ش��اخ به ش��اخی نپریده ام .از
آغاز در زمینه خش��کبار فعالیت داشتم و اکنون هم
سلطان تجارت خشکبار هستم اما امکان ندارد که در
معامله به هیچ فردی برای آینده چک بدهم .تجربه،
خوش حس��ابی و دوراندیشی سرمایه همیشگی یک
تاجر و بازاری اس��ت که ام��روزه گویا درحال کمرنگ
شدن اس��ت و برخی انحرافات در آن راه یافته است.
بنده از  27بهمن  1357با حکم امام در اتاق بازرگانی
حضور دارم و در این سالها بسیاری سیاست گذاریها
و اقدامات دولتی که منجر به انحراف شده را دیده ام.در
گذشته اخالق فردی و ساختارهای موجود به بازاری
اجازه انحراف نمیداد اما امروزه در دستگاههای اداری
ناکارمدیهای زیادی رخنه کرده که به انحرافات دامن
میزند .به عنوان مثال در برخی س��ازمانها همچون
گمرک و ش��هرداریها بدون انحراف و رابطه کاری از
پیش نمیرود چراکه امروزه برخالف گذش��ته اخالق
اصیل اس�لامیدر روابط جمعی و فردی کمتر حضور
دارد .فکر انحراف در دستگاههای دولتی ایجاد شده و
اگر برای اصالح اصولی آن چارهای اندیشیده نشود ،هر
روز تشدید میشود.
خالصه اینکه در تجارت س��ه اصل مهم و حیاتی
وج��ود دارد :اول آنک��ه منافع ملی کش��ور بر منافع
صنفی ارحجی��ت دارد ،دیگر اینکه منافع صنفی بر
منافع ش��خصی ارجحیت دارد و نهایت��ا هم باید در
منافع ش��خصی نیز حق دیگران درنظر گرفته شود.
این سه اصل در دوران قبل از انقالب در روابط
تجاری با کش��ورهای خارجی وجود داشت و
ج��واب میداد و بس��یاری از تجار و صاحبان
صنایع ما همچون آق��ای برخوردار و محمد
حس��ین نمازی ،حاج حسین عالقبند و حاج
س��یدمحمود الج��وردی و نامدارانی دیگر
کاالهای موردنیاز خود را با سرمایه اعتماد
خود از شرکای خارجی میخریدند .امروزه
اما ش��رکای خارجی تنها با عده محدودی
حاضرن��د با اعتمادکامل تج��ارت کنند و از
این زاویه ضررهای زیادی به حوزه تجارت و
صنعت کشور وارد شده است .اینچنین است
که برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد و
تجارت نه تنها ایجاد الفت میان سه نهاد علم
و مذهب و تجارت واجب اس��ت بلکه بازسازی
اعتم��اد از دس��ت رفته در ح��وزه تجارت نیز
راهگشای آینده میتواند باشد.
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از سفارت تا صناعت
تجربیات و خاطراتی از سفارت در اتریش و نروژ و لزوم آیندهنگری اقتصادی و بازرگانی
«اقتصاد و بازرگانی» کشور به چه مالکها و معیارهایی
نیاز دارد تا پاسخگوی وضعیت امروز و وضعیت مطلوب
فردا باش��د؟ پاسخ به این سوال ممکن نیست مگر آنکه
تامل��ی در تجربه الگوهای موفق دنیا کنیم و دریابیم که
چگونه برخی اقتصادها در یک بازه زمانی معین ،فاصله
اقتصادی زیادی از دیگر کش��ورها پی��دا کرده اند .اگر ما
ارزیابی دقیقی از مالکها و معیارهای موفقیت کشورهای
موفق داشته باشیم و نحوه به کارگیری این ارزیابی را هم
بدانیم میتوان با یک برنامه ریزی آیندهنگرانه دریافت که
چه مدت زمان الزم است تا به جایگاه مطلوب آن کشورها
دس��ت پیدا ک��رد.در ادامه با م��رور برخی تجربیاتی که
اینجانب به عنوان سفير در ماموريتي از سوی جمهوری
اس�لامیدر کش��ورهای غربی داش��تهام به تجربههایی
ملموس در این خصوص که میتواند افقی آیندهنگرانه را
در مقابل ما ترسیم کند ،اشاره میکنم ،باشد که قدمیدر
اصالح ساختار اقتصاد و بازرگانی ایران عزیزمان در آینده
نزدیک به حساب آید.
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نگارنده به عنوان س��فیر جمهوری اسالمیايران که
ماموریت اولش در اتریش بوده ،همواره با تامل در برخی
تجربیات دوران سفارت خود با خود اندیشیده است که
چرا ما نباید ارزیابی واقعبینانهای از چگونگی پیشرفت این
کش��ورها و ضرورتهای چنان پیشرفتی داشته باشیم؟
س��ال  1938بود که اتریش در آلمان ادغام ش��د و بعد
در نتیجه جنگ جهانی ب��ا خرابیهای فراوان و اقتصاد
تخریب ش��دهای روبهرو شد و تراز بازرگانی بسیار منفی
ای پیدا کرد .در چنین شرایطی اتریش از آلمان جدا شد؛
حال باید دید که چگونه اتریش در طول یک بازه زمانی
کوتاه نه تنها اقتصاد خود را ترمیم کرد و به نقطه س��ر
به س��ری سابق رس��ید که عالوه بر آن ،امروز به یکی از
کش��ورهای موفق صنعتی در اروپا و جهان تبدیل شده
اس��ت .به یاد دارم که در سال  1368جلسه کمیسیون
مش��ترک اقتصادی میان ایران و اتریش برگزار ش��د که
رئیس کمیته ایرانی این نشست جناب آقای نعمت زاده
وزی��ر وقت صنایع و معادن ای��ران بودند و وزیر اقتصاد و
بازرگانی وقت اتریش هم رئیس کمیته اتریش��ی بود که
البته این وزیر به واسطه عملکرد مطلوب و بهینهاش بعدها
سالیانی در پست صدراعظمیاتریش قرار گرفت .آنچنان
که به یاد دارم رئیس کمیته اتریشی در این جلسه خطاب
به آقاي مهندس نعمت زاده گفت که شما از کشور بزرگ
و صاحب تمدن ب��ا اقتصاد و تجارت��ی قدیمیآمدهاید،
کش��وری که در جه��ان نام آور ب��وده و صاحب تاریخی
باستانی اس��ت .او همچنین تصریح کرد زمانی که شما
صاحب تمدن بودید و بازرگانی و تجارت داش��تید ،ما به
واقع فاقد تمدن و س��ازندگی بودی��م؛ اما امروز با افتخار
به ش��ما میگوییم که چرخ هیچ وسیله نقلیهای در دنیا

حسین نقره کار شیرازی
مشاور عالی اتاق تهران

نمیچرخد که قطعهای از قطعات آن ساخت ما نباشد .آن
مقام اتریشی میخواست به هیات ایرانی بگوید که چگونه
شما بهرغم برخورداری از چنان علم و تمدنی به وضعیت
کنونی رسیدهاید و ما با چنان پیشینهای به این مرحله
امروزی دست پیدا کردهایم.
خاطرهای دیگر از دوران حضور در اتریش به دیداری
برمیگردد که با شهردار وین داشتم .ترتیب دادن مالقاتی
با ش��هردار وین از اولین اقدامات��ی بود که پس از اقامت
در اتریش در برنامه کاری خود قرار دادم .ش��هردار وین
چهرهای صاحب نام بود که اگرچه قبال کاندیدای ریاست
جمهوری بود اما انتخابات را به رقیب خود آقای والدهایم
واگذار کرده بود .آقای والدهایم پس از سالها اولین رئیس
جمهوری بود که از حزب دموکرات مسیحی و در حقیقت
از حزبی به جز حزب سوسیال دموکرات انتخاب شده بود.
ديدار شهردار وین صرفا از آن روی که میخواستم دریابم
او تا چه حد در طرحها و ایدههایی که اجرا میش��ود به
شخصه صاحب سبک و ایده است ،قابل توجه بود.
من از استانداری فارس به سفارت اتریش رفته بودم
و یکی از مش��کالت اصلی ما در شهر شیراز کمبود آب
آش��امیدنی بود .میخواستم بدانم که چگونه اتریشیها
چنین مسالهای را حل کرده اند چراکه شنیده بودم آنها
حدود چهل س��ال پی��ش از آن  ،ذخایر آبی برای هفت
میلیون نفر در نظر گرفته بودند حال آنکه زمانی که من
به وین رفتم جمعیت آنها در اوج فصل توریس��م حدود
یک میلیون نفر بود .برای پ��رس و جو در این خصوص
و موضوعات مشابه نزد شهردار رفتم و البته ایشان با 45
دقیق��ه تاخیر در مالقات حاضر ش��دند .از دیرکرد خود
عذرخواهی کردند و در عذر تقصیر گفتند :ما شهرداران با
کار و درگیری و مشغولیتهای بسیاری در عمل درگیریم
و این برخالف رویه ش��ما سیاستمداران است که بیشتر
اهل جلس��ه و صحبت هستید .به او گفتم که به عکس
آنچه میگویید مش��غولیت شما را درک میکنم چراکه
تا پیش از آن اس��تاندار اس��تانی بوده ام که هشتاد هزار
کیلومتر مربع از کشور شما بزرگ تر است .شهردار تسلیم
ش��د و گفت که منظورم نه ش��ما که عموم دیپلماتها
بوده اس��ت .از این سخنان حاشیهای که گذشتیم ،از او
پرسیدم چقدر زمان در روز برای کارش صرف میكند ،او
گفت که برای کار شهرداری شش ساعت وقت میگذارد
اگرچه این همه کار روزانه او این نیست و او در حزب هم
وقت میگذارد .در آن زمان با خود اندیشیدم که چگونه
شهردار وین با شش ساعت کار میتواند امورات یک شهر
را بچرخاند؟ احساس کردم که تفاوت را صرفا در کیفی

بودن کار نزد آنها باید جست و نه چیز دیگری .گوییکه
برنامه ریزی و س��اختار اداری منظ��م و ترکیب نیروی
انسانی تعریف شده ،رمز موفقیت آنهاست .عالوه بر دانش
الزم و تجربه کافی که نزد آنها به چش��م میآمد ،رابطه
فرد و س��ازمان نیز به صورتی منطقی برای آنها تعریف
شده بود و این ش��اید عمده ترین عامل در بهینه بودن
کار نزد آنها بود.
در ماموریتهای بعدی به وضوح دیدم که اگرچه اسالم
برای کار بسیار احترام قائل است اما معنای واقعی کار را
درغرب میتوان فهمید .و همینجا باید تصریح کرد که
مالکهایی که ما میباید در ساختار اقتصادی و بازرگانی
به کار گیریم اگرچه ش��اید به کرات گفته ش��ده باشد و
تکراری بنماید اما احتیاج به تاکید مجدد دارد و راه آینده
ما با تاکید دوباره بر همین اصول فراموش شده میتواند
هموار شود .آنچنانکه من در مقام یک مدیر سی و چند
ساله باید ببینم چرا عمل به این معیارها برای من و امثال
من چنین غریب مانده است؟ پایداری و ثبات در ساختار
اقتصادی منوط به برنامه هدفمند و تنظیم سیاستهایی
در چارچوب قوانین و مقررات محکم اس��ت .قوانینی که
البته ناقض همدیگر نباشند و سرعتگیر هم نباشند .بر
این اس��اس به واقع میتوان مدعی بود که به روز نبودن
قوانین ،حجم زیاد قوانین و تغییر مداوم قوانین از جمله
عوامل س��اختاری موجود درعدم توفیق ما در صادرات و
واردات کش��ور است .آنچه در کشورهای اروپایی و غربی
میتوان به عینه مش��اهده کرد این است که قوانین آنها
با تغییرات کمیروبهرو میش��ود؛ نزد آنان قانون اعمال
حاکمی��ت میکند اما بس��یار روزآمد و دور از س�لایق
اش��خاص .هیچ فردی قدرت تغییر قانون مطابق سالیق
شخصی را ندارد و قوانین ناسخ و منسوخ یکدیگر نیستند
و به سرعت تغییر نمیکنند .در کشور ما قوانین هر روز
تغییر میکنند و این آدمها هستند که مفسر قوانین اند و
از همینجا است که رانتخواری آغاز میشود .بنابراین ما
با نگاهی آیندهنگرانه باید قوانین محکم و علمی -کاربردی
را مبنای اقتصاد و بازرگانی خود قرار دهیم.
بارها ش��نیده ایم که هش��تاد درصد هزینه مبادالت
(ترانزیشن کاس��ت) را کشورهایی میدهند که حداکثر
س��ی درصد اقتص��اد و بازرگانی دنیا را در دس��ت دارند
حال آنکه بهره مندی از این اقتصاد و مبادالت متعلق به
کشورهایی است که هفتاد درصد اقتصاد دنیا را در دست
دارند اما پرداخت آنها از هزینه مبادالت حداکثر بیست تا
سی درصد است .بنابراین فاصله ما که جزو سی درصدی
هستیم که  80درصد هزینه مبادالت را پرداخت میکنند
روز به روز با کش��ورهای قوی زیادتر میش��ود .اگر واقعا
روزی برای ورود ما به سازمان تجارت جهانی فرش قرمز

پهن میکردند و ما با عزت و احترام میتوانستیم پای در
آن مس��یر بگذاریم ،امروزه باید در آستانه در بایستیم و
بیاندیشیم که چگونه میتوان کاری کرد تا همانهایی که
بهرمند از این مبادالت جهانی اند و هشتاد درصد اقتصاد
دنیا را در دست دارند ،ما را به عنوان عضو ناظر در سازمان
تجارت جهانی بپذیرند؟ و باید منتظر بمانیم که آیا ما را
در حد همان ناظر نیز خواهند پذیرفت .این فاصلهها را ما
اگر با آیندهنگری برنداریم  ،روز به روز بیشتر خواهد شد.
حال آنکه اگر سیر تاریخی اقتصاد و بازرگانی و تجارت در
کشور خودمان را نگاه کنیم ،واقعا اقتدار اقتصادی تاریخی
داش��ته ایم .اما چرا امروز این جایگاه را از دست داده ایم
و باید کمتر از یک درصد س��هم اقتصاد جهان متعلق به
ما باشد؟ روزی که کره جنوبی  28صدم درصد از تجارت
جهانی را داشت ما بیشتر از یک درصد در تجارت جهانی
س��هم داشتیم و مسابقهای را با هم آغاز کردیم .امروز اما
آنها نزدیک به سه درصد در تجارت جهانی سهم دارند و
سهم ما ،کمتر از یک درصد است .چه باید کرد؟

در دومین ماموریت خود به نروژ رفتم  .نروژ کشوری
بود که بعد از جنگ جهانی دوم و تا س��ال  1957یعنی
دوازده س��ال بعد از جنگ احس��اس میکرد اگر س��ایه
کشورهای قوی از روی این کشور برداشته شود ،مردمش
دچار فقر و بدبختی خواهند شد .اما امروز آن کشور چهار
و نی��م میلیون نفری با یک بخ��ش خصوصی قدرتمند،
نزدیک به هش��تصد میلیارد دالر ذخی��ره ارزی دارد .از
پول صادرات نفت این کش��ور هیچ مقداری وارد اقتصاد
کشور نمیشود و اینچنین است که آنها صندوق ذخیره
ارزی پرب��اری دارند و به واقع آنها با امکاناتی که داش��ته
اند توانسته اند اقتصادی مستقل از نفت را برای خود پی
ریزی کند .نروژ در س��ال  2004ميالدي س��ه میلیون و
چهارصد هزار تن تولید ش��یالت داشت و یکی از موفق
ترین صادرکنندههای شیالت بود .اما ایران هفتاد میلیون
نفری ب��ا دو هزار و پانصد کیلومتر مرز دریایی ،چهارصد
و ش��صت هزار تن توليد داش��ت که قابل مقایسه با نروژ
نبود .رمز این عقب افتادگی استفاده نکردن از دانش روز
دنیا در ساختار تولیدی و اقتصادی ماست اگر واقعا بخش
خصوصی از این علم و تکنولوژی روز دنیا در ایران استفاده
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به نس��بت قبل از انقالب ما در وضعیت مناسبتری
نس��بت به گذش��ته در برخورداری از نیروی انس��انی و
کیفیت آن قرار داریم و امروز به واقع س��طح کارآفرینی
و سواد نیروهای کاري ما در جهان بسیار خوب و مناسب
است .با این حال چرا قبل از انقالب به عنوان مثال گروه
ی که گروه صنعتی
صنعتی مینو کارآمد بود و سیستم 
بهشهر یا گروه آزمایش یا گروه کفش ملی را اداره میکرد
بسیار موفق بود؟ چرا بهرغم بهبود نيروها ما نتوانستیم
سیستمهای خود را نیز رونق و ترقی بیشتری ببخشیم
تا آنجا که امروز برخی از آن تجربیات را تکرار نش��دنی
مییابیم؟ پاس��خ را بای��د در به��رهوری و کارآمدی آن
سیس��تمها دنبال کرد .آن زمان مالک کارآمدی در این
موسسات قابل اندازه گیری بود و مدیریت مجموعهها هم
مجبور به پاسخگویی بود.
متاسفانه به صراحت باید گفت که بعد از انقالب هیچ
کس پاس��خگوی بخش کیفیت و بهرهوری درساختار
اقتصادي دولت و حتی بخش خصوصی نیس��ت .بخش
خصوصی احساس میکند که احتیاجی به ارائه خدمات
با کیفیت ندارد.چراکه نه تنها اهرمهاي کنترلی بس��یار
ضعی��ف عمل میکنند ک��ه عالوه ب��ر آن امروز بخش
خصوصی احس��اس میکند که منافع از راههایی به جز
تولید مناسب ،بسیار آسانتر بهدست میآید و بنابراین
الزم نیست حتما جنس باکیفیت تولید کنید تا منافعتان
تامین شود .برای ریش��ه یابی آیندهنگرانه این وضعیت
اول باید ببینیم ک��ه جایگاه واقعی بخش خصوصی در
کشورمان کجاست؟ وقتی بخش خصوصی که صاحب
سرمایه است اطمینان کامل از وضعیت خود داشته باشد
و ع�لاوه بر آن احترام و اکرام ببیند ،بی ش��ک میتوان
رونق و پیشرفت بخش خصوصی را انتظار داشت .بخش
خصوصی ای که مورد احترام و اکرام نباشد و با واژههایی
همچون «زالو صفتان» و «مرفهین بیدرد» شناخته شود
نمیتواند به آینده خود امیدوار باشد و بدین ترتیب برنامه
بلندمدت برای آینده خود نمیریزد .در چنین شرایطی،
بخش خصوصی ما گذران وقت میکند و طبیعی است
اگر میبینیم که ریسک پذیری مدیران ما بسیار پایین

است ،ريشه را بايد در اين روند جستوجو كرد.

کند وضعيتش بس��يار تغيير میكند .زمانی سیدجمال
الدین اس��دآبادی میگفت که من در غرب اسالم دیدم و
مسلمان ندیدم اما در شرق مسلمان دیدم و اسالم ندیدم.
این سخن به راستی که همچنان قابل فهم و درست است،
چون ما معتقديم كه كار عبادت است و آنها (غربيها) به
اين اصول پايبندترند و در موقع كار كردن همچون عبادت
با تمام وجود كار میكنند و ما متاسفانه نسبت به اين امر
خيلي فاصله داريم.
کار کردن با ویژگیهای بهرهوری ش��ده و همچنین
خودنظارتی در کار ،عواملی مهم در پیش��رفت اقتصاد و
بازرگانی غربیاناند و بدین ترتیب هر گونه نگاه آیندهنگرانه
برای بهبود اقتصاد و بازرگانی ما منوط به اصالح شیوههای
کار و اعم��ال نظ��ارت س��اختاری در مراحل کار اس��ت.
همچنین کیفیت و بهرهوری در اقتصاد ما غایب هستند و
آیا با غیبت این دو عامل ،میتوان امیدی به آینده اقتصاد
و بازرگانی مان داشته باشیم؟ پایداری و ثبات در اقتصاد و
بازرگانی ما اول منوط به برنامه منظم و دقیق آیندهنگرانه
اس��ت و دوم منوط به برقراری قانون و در نهایت نیز کار
بهینه و خودنظارتی است که نقشی تعیین کننده را ایفا
میکند .حال بیایید در کارنامه خود تاملی کنیم و ببینیم
تا چه حد آیندهای متفاوت در انتظار ماست؟
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اخالق تجارت
در گذشته مراجع تقليد به رغم وجود روحانيون
ن خود در شهرهاي مختلف را از ميان بازاريهاي آن شهر انتخاب میكردند
غالبا نمايندگا 
سيدعالء ميرمحمد صادقي
تولیدکنندهوصادرکنندهمحصوالتمعدنی
و عضو هیات رئیسه اتاق تهران

از گذشته در بازار ايران ،حفظ منافع عمومیمبناي
كار تجار و بازاريان بود تا بدانجا كه منافع عموم ارجح
از منافع ش��خصي تعريف ش��ده بود .اص��ل پايهاي
تجارت در دوران گذش��ته تامين نيازهاي غيرقابل
دسترس مردم بوده و تجار و بازرگانان وقت و سرمايه
خ��ود را به كار ميزدند تا مايحتاج عموم را از محل
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توليد كاال و خدمات به بازار منتقل كنند و در خالل
اين نقل و انتقال تنها س��ود ان��دك و معمولي را به
عنوان كارمزد برمیداشتند.بازاريان و تجار قديم توجه
وافري داشتند كه مبادا منافع آنها از حدود معمول
تجاوز نكند و تحت تاثير غلبه همين روحيه اس��ت
كه تا چندس��الي پيش��تر هرگاه كه قرار بود فردي
امي��ن و درس��تكار به ديگري معرفي ش��ود ،اذهان
متوجه بازار و بازاريان میش��د .مراجع تقليد به رغم
ن خود
وجود روحانيون در شهرها اما غالبا نمايندگا 
در شهرهاي مختلف را از ميان بازاريهاي آن شهر
انتخابمیكردند.
از دوران نوجوان��ي در ذه��ن دارم ك��ه مرح��وم
س��يد ابوالحس��ن اصفهاني ،از مراجع تقليد بزرگ
آن زمان ،يكي از تجار را در ش��هرهاي بزرگ مانند
تبريز ،اصفهان ،شيراز و تهران به عنوان نماينده خود
انتخاب میكردند و حتي روحانيون نيز وجوهاتشان
را نزد آن نماينده كه از تجار بود میپرداخت .به ياد
دارم كه نماينده مرحوم آيتاهلل بروجردي در تهران،
حاج حس��ن عبداللهي از تجار پارچهفروش بازار بود
و ديگران براي پرداخت س��هم امام يا سهم سادات
به اين شخص رجوع میكردند .نماينده امام خميني
هم شخصي به نام گارسي در بازار تهران بود و همين
نكته نش��ان میدهد كه به گاه صحبت از امنيت و
اعتماد همه اذهان متوجه بازار و بازاريان میش��د .با
ذكر يك خاطره تاكيدي مضاعف بر نكات پيش گفته
میكنم .در دوران جنگ دوم جهاني ارزاق عمومیو
به خصوص قند و ش��كر با كمبود مواجه شده بود و
ع
دولت آن را از خارج كشور وارد میكرد و براي توزي 
آن به كسبه اعتماد ميكرد .به عنوان مثال مرحوم
حاجآقا رضا شاپوري در خيابان وحدت اسالمیمغازه
داشت و قس��متي از قندها را به ايشان تحويل داده

بودند كه ميان مردم توزيع كند .در آن روزها قيمت
قن��د در ب��ازار كيلويي  30تومان ب��ود در حالي كه
دولت آن را كيلوي��ي  2تومان میفروخت .حاج آقا
رضا ش��اپوري هم كه معروف به حاج ترخاني بود به
مراجعي��ن به همان قيمت كيلويي  2تومان ميداد.
حتي آخر شب كه قندها تمام شده بود ،دستور داده
بود كه تمام خاكهقنده��اي داخل گونيها را خالي
كنند و آنه��ا را هم به قيمت دولتي به مردم ميداد
و مدام هم تاكيد میكرد كه اينها امانت دولت است.
پس��ر ايشان براي من نقل كرده است كه« :پدرم آن
ش��ب تمام وقتش را گذاشت و تا پايان شب (حدود
س��اعت  )12-11همه قندها را به كساني كه دولت
تعيين كرده بود ،تحويل داد .آخر شب مغازه را بستيم
و به سمت منزل حركت كرديم .در قديم درب منازل
زنگ نداشت و لذا ضربه اول را زديم جوابي نيامد ،دوم
را هم زديم و جواب نگرفتيم و پدر گفت كه مادرت
خوابيده و بهتر است به مغازه برگرديم و آنجا بخوابيم.
به مغازه برگشتيم و تعدادي گوني را پهن كرديم و تا
نماز صبح همانجا خوابيديم تا مبادا مادرم را بيدار
كنيم ».اين مثال از آن روي ذكر شد تا روش اخالقي
تجار گذشته يادآوري و بازگويي شود.
زمان��ي كه مرح��وم آيتاهلل بروج��ردي تصميم
گرفتند مس��جد اعظم قم را بن��ا كنند ،حاجآقا رضا
ش��اپوري را به عنوان امين خود متصدي انجام اين
كار كردند و ايشان هم مغازه را تعطيل كرد و به قم
رفت .بارها شاهد بودم كه در گوشه مسجد اعظم قم
كه درحال ساخت بود مینشست و كليه هزينهها را
پرداخت و دريافت ميكرد.
ذكر اين مثالها كافي بود تا تاكيدي باشد بر اين نكته
كه بازار در گذشته چگونه بود .بازار در گذشته مركز
زندگي و كسب و كار تجاري بود كه اگر به موضوعي
ت و شهادت
شهادت ميدادند حتما جامعه به صحب 
آنها صحه ميگذاشت .جداي از مسائل اجتماعي ،در
مسائل سياس��ي نيز اگر بازار مصلحت جامعه را در
چشم پوشي از منافع خود و خريد و فروش میديد،
منافع عام را بر منافع خاص ترجيح میداد و سرمايه
و منفعت خويش را در معرض خطر ميگذاشت .اگر
به حافظه تاريخي رجوع شود میبينيم كه تا سالها
قبل بيش از  90درصد از اماكن عمومیو عامالمنفعه
همچون مدارس علوم ديني ،مس��اجد ،زائرسراها و

بازاری که در گذشته داشتیم و حجرههایی که دیگر نیست
مهدی حریری
بازرگان چای و
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق ایران
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بازار در گذش��ته مرک��ز تصمیم گیری
مستقلی بود و فرهنگ ریشه داری بر فضای
ب��ازار حاکم بود .هر روز صبح بازاریها با به
زبان آوردن جمله «خدایا به امید تو و نه به
امید خلق روزگار» حجره خود را میگشودند
تا تاکیدی بر این مس��اله باشد که توجه به
معنویت و دینداری پایه فعالیت اقتصادی آنها بود .توجه
به ح�لال و حرام و اصل قرار دادن صداقت و راس��تی،
مح��ور فعالیت در بازار بود .در گذش��ته بازاریها نقش
موثری در سوق دادن تولید کننده کاال به سمت تولید
کاالی با کیفیت داشتند و درواقع متخصصین اقتصاد
کشور ،بازاریها و کسبه بودند .مساجد همواره در جوار
بازارها ساخته میشد و یک روحانی کم سواد هم به هیچ
وجه نمیتوانست در مساجد دوام بیاورد چراکه بازاریها
همگی احکام میدانس��تند و به همی��ن دلیل بود که
علمای بزرگ در مساجد بازار تهران صحبت میکردند.
نزدیکی با بازار پشتوانهای بزرگ برای روحانیت بود.در
گذشته آبروداری مساله اصلی بازار بود و قرار نبود هیچ
طلبکاری بدهکار را بی آبرو کند .همه همچون دو برادر
با یکدیگر معامله میکردند و اگر در کسی غش وجود
داشت از فضای معامله بازار بیرون میافتاد.
اما من چگونه وارد بازار شدم؟ وقتی در مشهد دیپلم
ریاضی گرفتم ،به تهران آمدم اما پدرم از من درخواست
کرد که به جای دانشگاه وارد بازار شوم و کار کنم .وارد
بازار ش��دم و همه چیز را به انص��اف صاحب کار خود
واگذار ک��ردم .از همان ابتدا در حجره صاحب کارم که
کارش معامل��ه چای بود ،درباره چای مطالعه کردم و از
هرکه میدیدیم از هندی و چینی گرفته تا ایرانی سوال
میک��ردم و اینچنین بود که بعد از یک س��ال بهترین
کارشناس چای در بازار شده بودم .نباید از یاد ببریم که
در گذشته بازار مکانی بود که استعداد واقعی را پرورش

م��یداد و به جوانان صادق و باهوش میدان
میداد .به یاد دارم ایامیکه تازه ،کار در بازار
را ش��روع کرده بودم ،گاهی حتی پول برای
خرید پنیر نداشتم که با نان بخورم چراکه
ترجیح میدادم حقوقم را جمع کنم و برای
پیشرفتخودمزبانانگلیسیبخوانم.درپایان
سال اول حضور در بازار ،صاحبکارم با پولی که من در
شش ماه از حقوقم پس انداز کرده بودم برایم یک زمین
خرید (همان زمینی که اکنون بیمارستان ساسان در آن
ساخته شده است) بعد از آن با دو ،سه معامله تصادفی
پولدار شدم اما ناگهان به خود آمدم و احساس کردم که
این شیوه پولدار شدن اصال درست نیست و مخل نظام
اقتصادی اس��ت و لذا دیگر سراغ خرید و فروش زمین
نرفتم و س��عی کردم در تجارت چای پیش��رفت کنم .
بدین ترتیب از سال  43یکی از پولدارهای صنف شده
ب��ودم و از همان زمان هم هم��واره تالش کردم تا پول
خود را صرف حقیقت و معنویت بکنم .از اینکه خمس
و زکات درآمدم را تقدیم مراجع میکردم لذت میبردم.
ت��وکل به خداوند همواره مایه امید من به زندگی و کار
بود .چندین دهه تنها ص��ادر کننده چای ایران بودم و
صالحیت دارم که ادعا کنم ما بهترین محصول چای را
به لحاظ کیفیت داریم و اصال مناسب نیست که همچون
امروز از دنیا عقب باش��یم .مشکل امروز ما از فراموشی
ارزشها و س��بک زندگی گذش��تهها ناشی شده است.
چاره کار ما احیا روحیه اس�لامیدر همه شئون زندگی
و باالخص در بازار استچراکه تا زمانی که تولید کننده
و تاجر ما احس��اس مسئولیت و تخصص کافی نداشته
باش��د ،محصول با کیفیت دراختیار مردم قرار نخواهد
گرفت .باید روح دینداری در جامعه احیا شود .نمیتوان
پسوند اسالمیرا یدک کشید بدون اینکه اصول اسالم
رعایت شود.
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بيمارس��تانها توسط بازاريان ساخته شده است كه
هن��وز هم میتوان بازماندهه��اي آن را به عينه ديد
و تاثي��رات آن را درك ك��رد .بدين ترتيب اصل پايه
اي كار بازاري��ان ،در نظر گرفتن منافع عمومیبود.
ي
اگر افرادي ورشكس��ت شده يا وقفهاي در امور مال 
آنها ايجاد ميش��د ،به معتمدين بازار رجوع كرده و
درخواست كمك میكردند .بزرگان بازار نيز آستين
باال زده و از طلبكاران درخواست فرصت میكردند .با
وجود چنين الگوي رفتاري ،بسيار نادر اتفاق میافتاد
كه در گذشته يك بازاري به دليل بدهكاري به زندان
بيفتد .در شرايط فعلي برعهده دلسوزان جامعه و اتاق
بازرگاني اس��ت كه اهتمام كنند آن روحيه و اخالق
پسنديده به جامعه امروز نيز بازگردد.
لذا طرح اخالق كسب و كار كه امروز براي تصويب
به مجلس رفته ،اقدام بس��يار پس��نديده اي است و
فعاالن بخش خصوصي بايد براي نهادينه شدن اين
اخالق در جامعه همت كنن��د .چراكه امروز اعتماد
ميان مردم و دولت از ميان رفته تاجايي كه 90درصد
توليدكنندگان ،تجار و بازرگانان به مبلغ مالياتي كه
میپردازند معترض هستند.
در س��الهاي آغازي��ن انقالب اس�لامیعده اي با
گراي��ش چپ ،متصدي برخي امور ش��دند و بعضي
روحانيون نيز با هدف كنترل اين گروه ،با شعارهاي
آنه��ا همصدا ش��ده و درچني��ن فضاي��ي توليد و
س��رمايهگذاري و س��رمايهداري ضدارزش معرفي و
شعار مرگ بر س��رمايهدار آنقدر تكرار شد كه هنوز
هم ميتوان اين شعار را در خالل برنامهها و تبليغات
رسانه ملي شنيد .درنتيجه اين سياست بود كه ميان
بازار و جامعه فاصله افتاد .عالوه بر اين درچنين فضاي
تيره و تاري ،بعضي افراد به ظاهر متدين به بازار راه
يافته و اوضاع بدتر از قبل شد.اما چگونه شد كه افراد
به ظاهر متدين به بازار وارد شدند؟
با ايج��اد اختالف در نرخ ارز ،افراد فرصتطلب و
رانتخوار تحت عنوان سرمايهگذار وارد بازار شدند و
درپي فعاليتهاي آنان ،افراد متدين كمكم در اقليت
قرار گرفتند .درچنين وضعيتي وظيفه اتاق بازرگاني
است كه با تشكيل جلسات خاص و بازگويي روشها
و اخالق كس��ب و كار بازاريان قدي��م ،براي تجار و
بازاريان امروز در احياء سنتهاي گذشته پيشقدم
باشد.

شهایی که بر باد رفت
ارز 
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استیوجابز
رئیس شرکت
اپل بهرغم
شکستهایبزرگ
در زندگی
امروز یکی
از بزرگترین
ثروتمندانجهان
است

س��الهای سال دانشمندان و کیمیاگران در
پ��ی پیدا کردن راهی برای تبدیل چیزهای
بیارزش به طال بودهاند .آرزویی که همچنان
پابرجا اس��ت اما با این تفاوت که شاید چند
قدمیبه آن نزدیکتر ش��ده باشیم .امروزه
جای دانش��مندان و کیمیاگ��ران را افرادی
گرفتهاند ک��ه میتوان گفت با اس��تفاده از فرصتها
و فکره��ا در کنار تالش ف��راوان موفق به خلق طالی
منحصر به فردی شدهاند .این افراد با استفاده از خالقیت
و جسارت ،ثروت فراوانی پدید آوردهاند و در واقع طالی
خود را آفریدهاند .در این مقاله به رازهای ثروتمندانی
میپردازیم که با پیگیری رویاهای خود توانستهاند به
موفقیتبرسند.
داستان موفقیت بیل گیتس امروزه تبدیل به یک
افسانه شده است .کس��ی که در  13سالگی شروع به
برنامه نویسی برای رایانه کرد و در  20سالگی به همراه
دوست دوران کودکی خود پل آلن شرکت مایکروسافت
را پایه گزاری کرد .او در زمانی که دانشجوی سال سوم
دانشگاه هاروارد بود تصمیم گرفت که درس را رها کند
و به دنبال ایدهها و آرزوهایی که در س��ر داشت برود.
او تم��ام وقت و انرژی خود را بع��د از رها کردن درس
برای تکمیل نرم افزاری که سالها به آن فکر کرده بود،
گذاشت و پس از هفده سال تبدیل به ثروتمندترین فرد
در ایاالت متحده شده بود.
وارن بافت دومین فرد ثروتمند در لیست ثروتمندان
آمریکایی تالش خود برای ثروتمند شدن را خیلی زود
آغاز کرد.او در س��ن دوازده سالگی تمام کتابهایی را
که در مورد سرمایهگذاری در کتابخانه شهرش اوماها
 جایی که هنوز در آنجا زندگی میکند  -خوانده بود.او اولین ش��راکت در سرمایهگذاری را در سن بیست و
پنج سالگی تجربه کرد و امروز ثروتی معادل  52میلیارد
دالر را دارد.ه��ر چند که بخش اعظم ثروت خود را در
راههای انسان دوستانه صرف میکند .او یکی از معدود
ثروتمندانی است که با این مقدار ثروت حقوقی معادل
یکصد هزار دالر در س��ال دریافت میکند و در همان
خانهای که از گذشته داشته است زندگی میکند.
بیل گیتس و وارن بافت پیش��تازان لیستی شامل
 272ثروتمند خودساخته آمریکایی هستند که مجموع
ث��روت این افراد نزدیک به  920میلی��ارد دالر برآورد
میش��ود که یک سوم این مبلغ متعلق به بیست نفر
اول این لیست است .افرادی که با تاسیس شرکتهای

مثل یک میلیاردر
بباز!
آیا با شکست
همه چیز تمام میشود؟
استیو برتونی

بلومبرگ در سال
 1981با ده
میلیون دالر در
جیب از شرکت
برادران سالومون
اخراج شد اما
درست یک روز بعد
از اخراج ،شرکت
خود را تاسیس
کرد
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خود مانند لری الیس��ون مدیر اجرایی شرکت اوراکل
یا س��رگئی برین و لری پی��ج از گوگل و جف بیزوس
از سایت آمازون به سرمایهای نزدیک به  400میلیارد
دالر دست پیدا کردهاند .مقاسیه بین اینگونه ثروتمندان
خود ساخته و چهارصد نفری که مجله فوربس آنها را
به عنوان ثروتمندانی که به کمک ارثیهای بزرگ پولدار
شدهاند نشان میدهد که تمام ثروت این چهارصد نفر
چیزی نزدیک به  450میلیارد دالر است که در مقایسه
با جمع ثروت ثروتمندان خودساخته چیزی کمتر از
نیمیاز ثروت آنان را ش��امل میشود آن هم با تعداد
افرادی کمتر .این مساله شاید نشان دهنده این باشد که
افرادی که تالش بیشتری میکنند و به دنبال رویاهای
خود میروند ثروت بیشتری هم به دست میآورند.
ام��ا در کنار بیل گیتسه��ا و وارن بافتهایی که
میلیارده��ا دالر پول میس��ازند ،افراد بیش��ماری نیز
هس��تند که مش��تاقانه در تمام نقاط جهان دست به
خطر میزنند و ش��رکتهایی را راه میاندازند و شبانه
روز با تالشی بی پایان برای آیندهای سرشار از موفقیت
و ثروت تالش میکنند.اما چه عواملی باعث میش��ود
تعداد کمیبه موفقیت دست پیدا کنند و بتوانند به راه
خود با موفقیت و به صورتی پیوسته ادامه دهند؟
ب��ه عنوان مثال بیل گیت��س میگوید که حرکت
س��ریع و تالش فراوان برای دستیابی به هدف بسیار
سودمند اس��ت .او در یادداشتهای خود توضیح داده
زمانی که تصمیم به ترک دانش��گاه را گرفت و به پل
آلن همکارش پیوس��ت به این دلیل بوده که «نگران
این بودیم که اگر صبر کنیم ش��خص دیگری به جای
م��ا این کار را خواهد کرد ».وارن بافت تفکر خود برای
دس��تیابی به موفقیت را این گون��ه توضیح میدهد:
«زمانی که تصمیمیگرفتی نیازی به این نیس��ت که
نگران گفتههای دیگران باش��ی .ب��ه آنچه که اعتقاد
داری عمل کن ».مثالی دیگر از سیاستمدار و میلیاردر
معروف نیویورکی مارک بلومبرگ است .کسی که یک
شکست باعث انگیزهای شد تا برای موفقیت تالش کند.
در سال  1981او از شرکت برادران سالومون اخراج شد
البته با ده میلیون دالری که در جیب داشت .او به جای
اینکه خودش را با این پول بازنشس��ته کند یا تالش
کند در جای دیگری استخدام شود تصمیم گرفت که
درس��ت یک روز بعد از اخراج ،شرکت خود را تاسیس
کند و جمله کلیدی او این است« :خوب زندگی کردن
بهترین انتقام است».

در کنار موفقیتهایی که این افراد ثروتمند بهدست
میآورند حفظ و گسترش این موفقیتها نیز اهمیت
زی��ادی دارد ه��ر چند ک��ه در کنار ای��ن موفقیتها
شکستها نیز بسیار بزرگاند .شلدون آلدسون فردی
که زمانی س��ومین فرد ثروتمن��د در بین ثروتمندان
آمریکایی بود ناگهان در ط��ی دوازده ماه  22میلیارد
دالر از ث��روت خ��ود را از دس��ت داد .او در پی بحران
اقتصادی 88درصد از س��رمایه خود را از دس��ت داد و
سرمایه خالص او از  28میلیارد دالر در سال  2007به
پایین تر از  3میلیارد دالر در مارس  2009رس��ید .او
در نهایت مجبور شد که  1میلیارد دالر از ثروت خود
را برای برداخت بدهیهای شرکت و سرپا نگاه داشتن
آن به ش��رکت تزریق کند .اما بع��د از این کار و اتخاذ
سیاستهای درس��ت پس از آن ،امروز او دوباره یکی
از موفق ترین س��رمایهگذاران و سرمایه داران است با
ثروتی معادل  14.7میلی��ارد دالر .یکی از مهم ترین
دالیل موفقیت او به گفته خودش این بوده که تصمیم
گرفته بود به هر قیمتی به کار خود ادامه دهد و حتی
این سقوط ناگهانی باعث نش��د که او دست از تالش
برای حرکت به جلو بردارد.
گاه��ی اوقات خود ثروتمن��دان هم کامال مطمئن
نیستند که چگونه ثروتمند شدهاند.به قول جورج کایزر
صاحب شرکت نفتی تیکون و هجدهمین ثروتمند خود
ساخته در لیست ثروتمندان :من خیلی زود متوجه شدم
که ثروتمند شدن من نه به واسطه برخورداری از یک
ش��خصیت با ویژگیهای خاص و نه به خاطر ابتکاری
که داش��تم بوده بلکه فقط و فقط یک خوش شانسی
احمقانه بود که باعث موفقیت من شد .در گفتگویی که
مجله فوربس با جورج کایزر داشته از او خواسته شد که
دالیل موفقیت و تصمیمهای مهمیکه باعث موفقیتش
شده را در کنار خوش شانسیش بیان کند.او تاکید کرد
که تصمیم درس��ت و به موقعی که برای ورود به بازار
نفت گرفت باعث موفقیت او شده است .او درست قبل
از اینکه تحریم عربها در این بازار آغاز ش��ود شرکت
خود را تاس��یس کرد و در زمانی که بحرانهای پیاپی
اقتصادی باعث فلج شدن سیس��تم بانکی در اروپای
غربی و پدید آمدن بحران در بازار تجاری شد توانست
به سود فراوانی دست پیدا کند و به قول خود او «تمام
موفقیته��ای من مربوط به تصمیمگی��ری در زمان
مناسب اس��ت که احتماال کلمهای دیگر برای خوش
شانسی است».

پس�ری  26س�الهای که ثروتی مع�ادل 6/9
میلیارد دالر دارد به نظر شما چطور آدمیاست؟
بعضیه�ا او را ی�ک احمق و بعض�ی یک نابغه
تصور میکنند .نظر ش�ما هر چه که باشد او در
رده چهلم ثروتمندان خودس�اخته قرار دارد و
کسی نیس�ت جز مارک زوکربرگ خالق سایت
فیس بوک .کس�ی ک�ه با داش�تن  500میلیون
کارب�ر به عنوان یک�ی از قدرتمندتری�ن افراد
در ای�ن کره خاکی به حس�اب میآید .این یک
رس�م معمول در بین ثروتمندان نیس�ت که با
اولین تالش خود به ثروت فراوانی دس�ت پیدا
کرده باش�ند اما م�ارک زوکربرگ به ما نش�ان
داده است که استثنا همیشه وجود دارد .در این
مقاله به رازهایی میپردازیم که باعث موفقیت
ثروتمندان خودساخته شده است  .رازهایی که
به ما نشان میدهند راهی را که آنها طی کردهاند
چگونه بوده و از همه مهم تر به یک راز مشترک
در بین بسیاری از آنها اشاره میکنیم ،شکست
راهی است برای ثروتمند شدن.
از م�ارک کوب�ان (  )Mark Cubanصاحب
تیم بسکتبال داالس ماوریکس خواستم برایمان
تعری�ف کند از چه زمانی تصمیم خ�ود را برای
ثروتمندش�دن گرفت و او در ج�واب گفت  :در
گذشته وقتی به خانه بر میگشتم مجبور بودم
چراغهای منزل را روش�ن نکن�م چون توانایی
پرداخت هزینه آن را نداشتم .همین امر بصورت
ش�گفت انگیزی محرکی برایم بود تا به سمت
رهایی از این وضعیت حرکت کنم.
اش�تباهات بزرگتری�ن کالس درس ب�رای
کسانی اس�ت که در مسیر ثروتمند شدن قدم
بر میدارند .بهترین مثال برای این بخش س�ام
والت�ون ( )Sam Waltonاس�ت .او زمان�ی که
اولین مغازه اش در آرکانزاس ورشکس�ت ش�د
با اس�تفاده از تجربههایی که این ورشکستگی
برایش داش�ت گامهای بعدی خود را برداشت و
امروز وال مارت  به عنوان شناخته شده ترین نام
تجاری در سرتاسر جهان مطرح است .شرکتی
که صاحب  8600فروش�گاه 2 ،میلیون کارمند
و فروش س�الیانهای مع�ادل  405میلیارد دالر
در س�ال اس�ت .در واقع  6نفر از ثروتمندترین
اف�راد حال حاظ�ر در جهان وارث ثروت س�ام
والت�ون هس�تند .این تجربه شکس�ت نه فقط
برای افراد بلکه برای شرکتهای موفق امروزی
نیز پیش آمده است .نمونه مهم آن شرکت اپل
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(  )Appleاس�ت .زمانی که در س�ال  1993این
شرکت اولین سری رایانههای لوحی ( )Tablet
به ن�ام نیوتن را به بازار عرضه کرد با شکس�ت
س�نگینی در فروش آنها مواجه ش�د اما همین
رایانههای لوحی پایههای اولی ه آی پاد ،آی پد و
آی فونهای امروزی را برای اس�تیو جابز مالک
اپل به یادگار گذاش�تند ،محصوالتی که امروزه
چهره دنی�ای ارتباطات را عوض کرده اس�ت و
در اصل تکنولوژی متعلق به دنیای فردا اس�ت.
در این بازار پر رقابت امروزشرکت اپل توانست
پس از شکست سنگین اولیه بزرگترین رقیب
تجاری خود را شکس�ت دهد .این ش�رکت در
سال گذشته با فروشی معادل  290میلیارد دالر
شرکت مایکروسافت را که فروشی معادل 230
میلیارد را تجربه کرد ،پشت سر گذاشت.
با این حال بسیاری از ثروتمندان فقط به خاطر
درس گرفتن از اشتباهاتش�ان موفق نش�دهاند
بلکه یکی از دالیل موفقیت آنان این بوده که یاد
گرفتهاند که چگونه با اشتباهاتشان زندگی کنند.
کن فیش�ر یکی از ثروتمندان و سرمایهگذاران
معروف میگوید« :سر و صدای زیادی برای اینکه
همه متوجه ش�وند که سال یا س�الهای بدی را
از نظر اقتصادی پش�ت س�ر گذاش�تهایم ،الزم
نیس�ت ،همه آدمها از این سالهای بد را پشت
س�ر میگذارند ،آیا شما کسی را میشناسید که
س�الهای بدی را تجربه نکرده باش�د؟» البته به
ج�ز برنارد میداف که تا زمان دس�تگیریاش به
ظاهر هیچ سال بدی را از نظر اقتصادی نه او و نه
شرکتش پشت سر نگذاشتند .دلیل بازداشت او؟
بزرگترین حسابسازی و کالهبرداری تاریخ!
ما از جان کاس�یماتیدیس  ( iJohn Cats
 )matidisیکی از بزرگترین مالکین و صاحبان
انرژی پرس�یدیم که قهرمان و الگوی او در کار
کیس�ت و چ�را؟ او بالفاصله ج�واب داد دونالد
ترم�پ ( اوصاحب بیش�ترین س�اختمانها در
نیویورک اس�ت) و افزود « :به شما میگویم که
چرا ،او قهرمان من اس�ت .برای او مهم نیس�ت
که چه روز بدی را پش�ت س�ر گذاشته باشد او
همیش�ه س�رش را باال میگیرد و میجنگد .او
کسی نیست که سرش را روی دستانش بگذارد
و گریه کند».
منبع:فوربس
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پیشنیازهای ثروت
گزیدهای از ویژه نامه فوربس
در مورد برنامهریزی برای پولدار شدن در آینده
آرزویتان این است که صاحب یک میلیارد دالر بودید،
اما بدبختانه از یک خانواده ثروتمند هم نیستید تا ارثی به
شما برسد و به آرزوی خود برسید؟ اما اگر مردی میانسال
هستید که در ماه سپتامبر ( شهریور – مهر) به دنیا آمده
اید و مدرک تحصیلی خود را ازهاروارد گرفتهاید ش��اید
ش��انس این را داشته باشید که به آدمیثروتمند تبدیل
ش��وید .اما چنانچه یک زن هس��تید تمام این تصورات
را فرام��وش کنی��د .بهترین کاری ک��ه میتوانید انجام
دهید این اس��ت که به چین بروی��د و در آنجا کار خود
را شروع کنید .نکتههایی که در باال مطرح شد بر اساس
دادههای اطالعاتی است که توسط مجله فوربس در مورد
ثروتمندانی که پایه گذار ش��رکت و ثروت خود بودهاند،
جمعآوری گردیده .این اطالعات کمک میکند تا نقاط
مشترک بین آنها را پیدا کرد یا شاید به رازهای آنان در
رسیدن به موفقیت و ثروت پی برد.
بعض��ی از این ویژگیه��ای مش��ترک در بین این
گونه ثروتمندان نسبتی با تواناییهای فردی ،شانس یا
ویژگیه��ای ژنتیکی ندارد .به عنوان مثال تعداد زیادی
از ثروتمندان خودس��اخته در ماه س��پتامبر بیش از هر

ماه دیگری به دنیا آمدهاند .بر اس��اس آمار از تعداد 678
ثروتمند خودساخته در سرتاس��ر جهان  64نفر در ماه
س��پتامبر به دنیا آمدهاند .اما جنسیت چه نقشی را در
این بین بازی میکند؟ آیا کروموزوم ( Xتعیین کننده
جنسیت ماده) یا کروموزوم ( Yتعیینکننده جنسیت
نر) در این بین نقش��ی تعیین کننده دارند؟ براس��اس
فهرست سالیانه مجله فوربس از ثروتمندان خودساخته
آمریکایی ،به ازا هر  272نفر مرد موجود در این لیست
فقط یک زن حضور دارد .به عبارتی دیگر در این لیست
 400نف��ری کمت��ر از 1درص��د افراد را زنان تش��کیل
میدهند و به همین نسبت زمانی که نگاهی به لیست
ثروتمندان خودساخته در سراسر جهان میاندازیم شاهد
این هس��تیم که از مجموع  678ثروتمند خودس��اخته
تنها  15نفر زن هس��تند .به نظر تنه��ا جایی که زنان
در وضعیت بهتری قرار دارند ،چین اس��ت .جایی که در
آن  7نف��ر از ثروتمندترین زن��ان جهان در حال حاضر،
شرکتها و موسسات خود را در آنجا پیریزی کردند .چرا
تعداد بیشتری امثال اپرا وینفری (مجری و تهیه کننده
معروف آمریکایی) یا مگ وایت من (س��هامدار و یکی از

برای ثروتمند شدن بهتر است مرد باشید

در سپتامبر به دنیا آمده باشید

کشف ثروتمندان آینده
به تجربه گوگل نگاه کنید:
چگونه مشاوره و برنامهریزی میتواند باعث تولید ثروت در آینده بشود
سی سال از آغاز تدریس پروفسور دیوید ریبشتاین  ( aD
 ) vid Reibsteinاستاد رشته بازرگانی در دانشگاه پنسیلوانیا
میگذرد .طی این سی سال او با چندین و چند دانشجوی نابغه
برخورد کرده است که در ادامه به آنان کمک کرد تا ثروت خود
را بسازند .او خود را هرگز درگیر بحثهای بیهوده با دانشجویانی
که با طرحهای ابلهانه نزد او میآمدند ،نکرد اما همه اینها باعث
نشد تا او در ش��رکتها و ایدههاییکه بعضی از دانشجویانش
داشتند س��رمایهگذاری نکند .پرفسور ریبش��تاین میگوید:
«همیشه دانشجویانی هستند که شما را با افکار و ایدههایشان
غافلگیر و کنجکاو میکنند .این گونه دانشجویان همیشه کاری

میکنند که خود شما نیز درگیر کار شوید و ایده آنان را دنبال
کنید .من همیشه عالقمند این موضوع بودم که با دانشجویان
مختلف صحبت کنم و چند تا توصیه در زمینه کارشان به آنها
کنم .اما همیشه سعی کردم در مقابل این وسوسه مقاومت کنم
تا در کنار توصیههایی که میکنم خود را گرفتار کار آنان نکنم.
هر کسی میداند که خیلی وقتها ایدههایی فوقالعاده از طرف
دانش��جویان به گوش شما میرسد که برای عملی کردن آنها
تنها نیاز به کمیکمک دارند ».در س��ال  1996دو دانشجو که
ایده سایت خود را در کالسهای پرفسور ریبشتاین گرفته بودند
به او مراجعه کردند و خواس��تار راهنماییهایی شدند .روز بعد
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از فارغ التحصیلی این دانشجویان ،پروفسور پیش آنان نشسته
بود و به آنان کمک میکرد تا ایده خود را به سرانجام برسانند.
نتیجه این کار تولد دو س��ایت پرطرفدار بود ،بیز ریت( ( zBi
 )rateو شاپزیال ( )Shopzillaدو سایتی که ایده محوری خود
را براساس این قرار دادند که محیطی را فراهم کنند تا مشتریان
بتوانند کاالی خود را در هر کجا بخرند یا بفروشند و مهم ترین
نکته اینکه بتوانند قیمت کاالی مورد نظر خود را با دیگر اقالم
مشابه مقایسه کنند و از ارزانترین جا خرید کنند و در کنار
اینها خریداران بتوانند نظرات خود را در مورد هر کاالیی آزادانه
ابراز کنند .پروفسور ریبشتاین میگوید  :ما معموال فکر میکنیم
که ایده ما این توانایی را دارد که میلیونها نفر را مش��تریمان
کند اما برای اولین مش��تری که خواهیم داش��ت هیچ فکر و
برنامهای نداریم .اولین مشتری برای ادامه کار بسیار تاثیرگذار
است و پنج مشتری اول خیلی مهم هستند چون این افراد کار
شما را با دقت و بیرحمیقضاوت میکنند .پروفسور ریبشتاین
به مدت هشت س��ال هر ماه از فیالدلفیا تا لس آنجلس سفر
میکرد و در شرکتهایی که مد نظر داشت سرمایهگذاریهای
کوچکی میکرد .مجموع این سرمایهگذاریها مبلغ سی هزار

دالر بود و از نظر او این کار ریس��ک باالیی نداشت و در نهایت
س��رمایه زیادی را از دست نمیداد .او در سال  2005مجموعه
سرمایهگذاریهای کوچک خود را به مبلغ  500میلیون دالر
به فروش رساند .امروزه تعداد زیادی از دانشکدههای بازرگانی
بودج��های در اختیار دارند تا اگر به طرح و ایده خالقانهای که
شانس خوبی برای موفقیت دارد ،برخورد کردند بتوانند بین 25
تا  50هزار دالر برای اجرایی ش��دن این ایدهها سرمایهگذاری
کنند.
بسیاریازایدههایخالقانهضرورتاتوسطبهتریندانشجویان
دانشکده مطرح نمیشوند بلکه بنا به گفته آقای لو ( ) Low
مدیر دانشکده بازرگانی کلمبیا ،همیشه دانشجویی پیگیر وجود
دارد که بطور مدام دم در دفتر کارتان خود را نشان میدهد تا
راهنمایی یا کمک کوچکی دریافت کند .اینگونه دانشجویان
بطور معمول ش��نوندگان بسیار خوبی نیز هستند .شاید یکی

از مشهورترین داستانها در این مورد که باعث میلیاردر شدن
سه نفر شد ،رابطه دیوید چریتون با سرگئی برین و لری پیج
باشد؛ رابطهای که باعث خلق شرکت گوگل شد .دیوید چریتون
زمانی که در دانش��گاه استنفورد مبانی کامپیوتر درس میداد
تصور نمیکرد که دو دانشجویی که در بیرون کالسش مشغول
ادا در آوردن هس��تند عامل اصلی میلیاردر شدن او باشند .به
شکلی میتوان گفت که تاسیس گوگل مدیون چریتون است.
او ب��ا کم��ک مالی که به برین و پیج ک��رد و با معرفی آنان به
تعدادی س��رمایهگذار باعث شد این دو نفر شرکتی را تاسیس
کنند که امروز صاحب بازاری به ارزش  198میلیارد دالر است
و سرمایهگذاری اندک اولیه چریتون امروز ارزشی برابر با 1/6
میلیارد دالر دارد .ذهن خالق و تالش دو عامل اساس��ی برای
خلق ثروت در دنیای امروز هستند .در این بین نقش دانشگاهها
و محیطهایی که به اینگونه ذهنها فرصت ابراز وجود و حمایت
میدهد غیر قابل انکار اس��ت .در هرکجای دنیا که برای تفکر
و خالقیت ارزش قائل ش��وند بستری مناسب برای پیشرفت و
ترقی پدید میآید.

بیل گیتس در سال
سوم دانشگاه
تصمیمگرفت
هاروارد را رها
کند و تمام وقت
و انرژی خود را
برای آرزویش
صرف کند
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در هاروارد درس بخوانید

در کالیفرنیا زندگی کنید

یا به چین بروید

بیلگیتس

موسسان سایت  )eBayدر بین زنان پدید نیامده است؟
به صورت خیلی س��اده میتوان از مشکلی ساختاری و
قدیمیکه در سراس��ر جهان عمومی��ت دارد نام برد و
آن فق��دان فرصتهای برابر برای زنان در مقابل مردان.
امروزه زنان همچنان در ش��غلهایی یکس��ان با مردان،
حقوق کمتری دریافت میکنند .در کنار این مش��کل
بزرگ ،مش��کل قدیمیدیگری نیز وجود دارد و آن نبود
صفت ریسکپذیری در میان زنان در تجارت بین الملل
است .با نگاهی به ش��رکتهای خصوصی در آمریکا در
مییابیم که 41درصد از این ش��رکتها امروزه صاحبان
زن دارند اما تنها 3درصد تا 5درصد از این شرکتها پایه
گذاران زن داشتهاند .به بیانی دیگر عدم پذیرفتن ریسک
در بازار برای زنان ،محلی شده است تا آنان نتوانند تمام
تواناییهای خود در این حوزه را به نمایش درآورند.
اما کارهای زیادی میتوان برای ثروتمند شدن انجام
داد .اولین کار برای خودتان یا فرزندتان میتواند در درجه
اول پسانداز کردن باشد تا مدتی که بتوانید راهی برای
ورود به یک دانش��گاه خوب پیدا کنی��د .در واقع اولین
پیش��نهاد ما دانشگاه هاروارد اس��ت .بر اساس آمارهای
مجله فوربس این دانشگاه اولین جایی است که میتوانید
اولین گامهای خود به سمت ثروتمند شدن را بردارید.
بر اس��اس این آمارها  38نفر از ثروتمندان خودساخته
در سراسر جهان مدرک خود را از این دانشگاه دریافت
کردهاند .افرادی مانند مایکل بلومبرگ که صاحب شرکت
سرمایهگذاری بلومبرگ ال پی یا جورج کایز که صاحب
امپراتوری نفتی تایکون است .اما دومین دانشگاهی که
توصیه میشود دانشگاه استنفورد است جایی که  18نفر

از ثروتمندان خودساخته در آنجا به تحصل پرداختهاند.
اما پیشنهاد تحصیل در دانش��گاه برای ثروتمند شدن
همیشه کارگشا نبوده و نخواهد بود .سرگئی برین و لری
پی��ج از پایهگذاران گوگل یا دیوید فیلو و جری یانگ از
یاهو ،دانشگاه استنفورد را بدون اینکه درس خود را تمام
کرده باشند رها کردند و به دنبال آرزوهای خود رفتند.
دانشگاه هاروارد هم چنین نمونههای مشابهی را داشته
است .از سرشناس ترین آنها میشود به بیل گیتس اشاره
کرد.حتی امروز هم نمونههای مش��ابه زیادی میبینیم.
آخرین آنها مارک زوکربرگ اس��ت ،بنیان گذار س��ایت
پرطرفدار فیس بوک .کس��ی که دقیقا پا جای پای بیل
گیتس گذاشت .او دانشگاه کمبریج را برای دنبال کردن
رویاهای خود ترک کرد و با خلق فیس بوک به این رویاها
جامه عمل پوشاند .نتیجه این داستانها این است که اگر
میخواهید اولین قدمهای خود برای رس��یدن به ثروت
را بردارید الزم نیست که حتما مدرک تحصیلی آن هم
از یک دانشگاه معتبر داشته باشید بلکه کافیست که به
رویاهای خودتان باور داش��ته باشید هرچند که داشتن
مدرک تحصیلی میتواند شانس شما را برای رسیدن به
رویاهایتان بیشتر کند .آمار بیست و پنج ساله در مورد
ثروتمندان خودساخته به ما نشان میدهد که 9درصد از
آنها هرگز دبیرستان را تمام نکردند یا در نهایت صاحب
دیپل��م ش��دهاند .این آمار همچنین نش��ان دهنده این
موضوع نیز هست که بسیاری از این افراد بالفاصله وارد
ارتش شدند و کار اصلی خود را پس از فراغت از خدمت
آغاز کردن��د .راس پروت چهار س��ال در نیروی دریای
خدمت کرد و و پس از آن امپراتوری آیتی خود را پایه

گذاری کرد .دانیل آبراهام به عنوان یک سرباز در جنگ
جهانی دوم حضور داش��ت و پس از آن از طریق فروش
محصوالت رژیمیبرای الغری به ثروت زیادی دست پیدا
کرد .شاید تجربه این افراد در محیطهای نظامیو آشنایی
با انضباط و سخت گیری محیطهای نظامیعاملی بوده
برای آنان تا بعد از آن تجربه تالشی پیگیر و منظم برای
رسیدن به خواستههای خود داشته باشند.
با تمام این احوال اکثر این ثروتمندان خودساخته چه
در چی��ن و چ��ه در آمریکا از یک راه ثابت و مش��خص
به س��ودهای فراوانی دست پیدا کردهاند و در عین حال
به عنوان صاحبان ش��رکتهای جهانی و عظیم به کار
خود ادامه میدهند .این راه در واقع عرضه عمومیسهام
ش��رکتهای خصوصی موفق اس��ت .امروزه میتوان با
ن��وآوری و خالقیت به ث��روت فراوانی رس��ید .بیش از
80درصد از ش��رکتهای موفق فعال در حوزه اینترنت
و ارتباطات با همکاری و شراکت سهامداران عام به کار
خود ادامه میدهند .این گونه ش��رکتها قابلیت این را
دارند که در یک شب به سرمایهای چندین هزار برابری
دست پیدا کنند و تبدیل به امپراتوریهای عظیمیشوند.
به عنوان مثال پیر امیدیار پدید آورنده س��ایت حراجی
 eBayدر عرض یک ش��ب با عرضه سهام شرکت خود
صاحب ثروتی معادل  7.8میلیارد دالر گردید.
تا زمانی که راهی برای تبدیل شرکتهای خصوصی
کوچک به غولهای عظیم تجاری باش��د و تا زمانی که
اف��راد خالق وجود دارند این امکان هس��ت که رازهای
دیگری به رازهای گذش��ته برای ثروتمند شدن اضافه
کرد .پس زیاد ناامید نباشید!
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کتابهای آیندهنگرانه

کتابخانه

آینده اقتصاد روی کاغذ
پنج کتاب مهم در شکلگیری نگاه اقتصادی انسان به آینده
مرکز غیرانتفاعی فردریک پارده یکی از مهمترین مراکزی
است که در سطح دنیا به بررسی وضعیت انسان در آینده
میپ��ردازد .بخش «سیاس��تهای دراز م��دت جهانی» و
«آینده انسان» در این مرکز ،پنجاه کتاب مهم و دوران ساز
درباره «آینده انسان» را معرفی کرده است و در این میان،
جهانیسازی اقتصاد و آینده اقتصاد دنیا به صورت مشخص
مورد توجه قرار داش��تهاند .ب��ا توجه به اهمیت اقتصاد در
آینده بشریت ،تامل در این کتابها ضروری به نظر میرسد
والبته مهمترین موضوع مورد توجه نویسندگان هم تاثیر
جهانیسازی در آینده اقتصاد بوده است؛ به خصوص به این
دلیل که جهانیسازی در وضعیت انسان در آینده تاثیری
مستقیم دارد.
جهانیسازی و
ناخرسندیهایش
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ج��وزف اس��تیگلیتز برن��ده
جای��زه نوبل اقتص��اد را همه
میشناس��ند و البته موافقان
و مخالف��ان نظری��ات او ه��م
خیل��ی زیادن��د .او در کت��اب
«جهانیس��ازی و ناخرسندیهایش» اس��تدالل کرده
که جهانیس��ازی اقتصاد به شکل نادرستی انجام شده
است .استیگلیتز معتقد است که سیاستهای تطابقی و
ساختاری صندوق بینالمللی پول (از جمله ریاضت مالی،
خصوصیسازی و آزادس��ازی بازار) باعث افزایش فقر و
گرسنگی و حتی شورش در برخی از کشورها شده است.

ترجمه آرمیتا نظری
به اعتق��اد او ،معماری اقتصادی بینالمللی به اصالحی
گس��ترده نیاز دارد تا «جهانیس��ازی شکلی انسانیتر،
موثرتر و عادالنهتر به خود بگیرد» .استیگلیتز معتقد است
ک��ه صندوق بینالمللی پول از نقش «کینزی» خود به
عنوان تامین کننده کسریها و برطرف کننده مشکالت
منحرف شده و در مقابل ،به سمت نقشی تمایل پیدا کرده
که در دوران قبل از نظریات کینز مورد توجه قرار داشت.
این نقش ،به سمت به کارگیری سیاست ریاضت مالی
در هنگام زوال اقتصاد تمایل دارد .به اعتقاد استیگلیتز،
خصوصیسازی به پیش شرطهای مهمینیاز دارد و در
غیر این صورت نمیتواند به درس��تی عمل کند .حتی
اگر پیش زمینهها و پیش شرطهای خصوصیسازی نیز
فراهم شده باشد ،خصوصیسازی باید در چارچوب یک
برنامه جامع صورت پذیرد؛ برنامهای که جلوی مشکالت
بازار کار و از دست رفتن فرصتهای شغلی (یعنی یکی
از تبعات خصوصیس��ازی) را بگیرد .برنده نوبل اقتصاد
دنیا در عین حال معتقد است که آزادسازی بازار سرمایه،
بازی خطرناکی است و حتی آزادسازی تجارت هم باید
با احتیاط زیادی صورت بگیرد .استیگلیتز استداللهای
خود را در این کتاب با آوردن مثالهایی از بحران پولی
آسیای ش��رقی و روس��یه تقویت میکند .او سپس به
نمونههایی از اقتصاد چین و لهس��تان اش��اره میکند و
عملکرد آنها را موفق میداند .در نهایت هم راهکارهایی
برای بهتر شدن اوضاع و مقابله با مشکالت ارائه میدهد.
اس��تیگلیتز برای بیان بهتر منظور خود ،به نمونههای

از اهداف غیراقتصادی جهانیس��ازی اش��اره میکند و
مینویسد« :توجه به محیط زیست و نیز حصول اطمینان
از مش��ارکت طبقه فقیر در تصمی��م گیریها از جمله
راهکارهایی اس��ت که میتواند تجارت منصفانه و آزاد و
دموکراس��ی را در کنار هم پیش ببرد» .در عین حال از
نظر استیگیلیتز مهمترین مشکلی که باید حل و فصل
شود ،بنیادگرایی بازار در نسبت با جهانیسازی اقتصاد
اس��ت .راه حل آن هم نهادهای عمومیجهانی است که
بتوانند جلوی ناکامیهای بازار را بگیرند .گزینههایی که
استیگلیتز در این راستا پیشنهاد میکند ،تغییر دارندگان
حق رای در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است.
(این کتاب در سال  2003میالدی توسط شرکت نورتون
و همکاران به چاپ رسیده است).
در دفاع از
جهانیسازی

جاگدیشباگواتی

جاگدی��ش باگوات��ی در
دفاعیهاش از جهانیس��ازی
س��عی میکند ریش��ههای
اصلی مخالفت با جهانیسازی
را پیدا کند و از آن میان هم به
دیدگاههای ضد سرمایه داری،
ضد مش��ارکتی و ضد آمریکاییگرایی توجه نشان میدهد.
هراسهای مطرح ش��ده از بابت جهانیسازی معموال از این
بابت است که احتمال میرود جهانیسازی به «افزایش فقر
در کشورهای ثروتمند و فقیر ،از بین رفتن اتحادیهها و سایر

حق��وق کارگ��ران ،افزایش
آس��یب پذیری زنان ،به
خطر افتادن فرهنگهای
مهم و بومیو نیز آسیب زدن
به محیط زیس��ت» منتهی ش��ود .اما
باگوات��ی در بخشهای زیادی از کتاب «دفاع از
جهانیسازی» به بی خطر بودن جهانیسازی اقتصاد برای
جامعه اشاره میکند و آن را دارای اهمیت زیادی میداند .او
در عین حال به نمونههایی از تاثیر مثبت تجارت بر کاهش
فقر در جامعه اشاره میکند .مثال او به وضعیت ببرهای تامیل
در شرق آسیا اشاره میکند و مینویسد که با شروع مبادالت
تجاری با این گروه ،ش��مار ک��ودکان کارگر در میان آنها به
شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد زیرا وضع مالی خانوادهها
بهتر شد و آنها قادر بودند فرزندان شان را به مدرسه بفرستند.
فراهم شدن شرایط مساعد برای برقراری دموکراسی نیز از
جمله نکات مثبت در مورد جهانیس��ازی اقتصاد برشمرده
شده و علتش هم قدرت گرفتن طبقه متوسط جوامع دانسته
شده است .به اعتقاد باگواتی ،جهانیسازی اقتصاد اگر به جای
تولیدات اولیه به سمت ارائه خدمات در سطح جهانی سوق
داده شود ،ضرر کمتری نیز متوجه محیط زیست میشود.
گاه��ی حتی وضعیت کارگران و اس��تانداردهای کاری هم
بهبود پیدا میکند زیرا شرکتهای چند ملیتی در چارچوب
جهانیسازی اقتصاد ،برای بهبود شرایط کارگرانشان تحت
فشارقرارمیگیرند.باگواتیالبتهبههیچوجهجنبههایمنفی
موجود در این روند را دست کم نمیگیرد اما پتانسیلهای
مثبت جهانیسازی اقتصاد را بسیار زیاد میداند .راهکاری
ک��ه او برای موفقیت جهانیس��ازی اقتص��اد ارائه میدهد،
مدیریت مناسب و نیز بهبود استانداردهای بینالمللی کار،
ایجاد مکانیسمهای نهادینه برای مقابله با نقاط ضعف موجود،
و هموار کردن راه گذار به جهانیس��ازی اس��ت .باگواتی در
نهایت تاکید میکند که دو قدرت بزرگ قرن بیست و یکم،
جهانیسازی اقتصاد و رشد جوامع مدنی هستند( .این کتاب
در سال  2004میالدی و توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد
منتشر شده است).
لکسوس و درخت
زیتون :درک
جهانیسازی

توماسفریدمن

توسعه اقتصادی

مایکل پ�ی .تودارو و
استفن سی .اسمیت

جفری س��اکز اقتص��اددان
شناخته شدهای است و در
دوران دبیرکلی کوفان عنان
در س��ازمان ملل متحد هم
مشاور ویژه او در امور اهداف
توسعه هزاره بود .او پیشتر از
این کتاب هم جزوهای منتشر
ک��رده بود با عنوان «برنام��های عملی برای تحقق اهداف
توسعه هزاره» .موضع ساکز در این خصوص کامال متوجه
سیزده راه برای برآورده شدن این اهداف است .کتاب ساکز
درواقع استداللی است برای اثبات این که میتوان تا سال
 2025میالدی فقر را در دنیا به نقطه پایان رساند .منظور
ساکز از فقر ،فقر مطلق است؛ یعنی وضعیت کسانی که با
کمتر از یک دالر در روز زندگی میکنند .رویکرد ساکز در
این کتاب این اس��ت که به «اقتصاد بالینی» توجه زیادی
مبذول ش��ود .با اینترتیب ،میتوان تشخیص داد که چه
سیاستها و چه سرمایهگذاریهایی باید در کشور به کار
گرفته شود تا راه برای تحقق اهداف هزاره هموار شود .بر
این اساس ،اقتصاد بالینی میتواند درد کشور را درست به
همان روشی درمان کند که یک پزشک برای تشخیص و
درمان بیماری مراجعهکننده به کار میبرد .ابتدا نشانههای
بروز بیماری با نشانههای مربوط به سایر بیماریها مقایسه
میشود و سپس بیماری تشخیص داده میشود .در نهایت
هم هر بیمار به نس��بت نش��انههای بیم��اری خودش -و
نه بیم��اری دیگران -تحت درمان ق��رار میگیرد و مداوا
میشود .مثالهایی نیز در این خصوص از مقابله با فقر در
کشورهایی مانند بولیوی ،لهستان ،روسیه ،چین و هند و
همین طور آفریقا آمده است .ساکز استداللهایش در این
خص��وص را با امکان پذیر بودن ارائه پروژهای برای حذف
فقر از دنیا ادامه داده و تاکید کرده که فقیرترین مردمان در
دنیا از منابع انسانی ،تجاری ،زیرساختی ،طبیعی ،نهادینه
عمومیو نیز علمیمحروم هستند .به اعتقاد او ،نوعی «تاثیر
جهانی» باید بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
ایجاد ش��ود .او با ارائه آمار و ارقامیبه هزینههایی که برای
محو کردن فقر از س��طح جهان الزم است نیز اشاره کرده
و در نهایت ،کتاب خود را با رد فرضیهای به پایان برده که
همیشه برنامههای مبارزه با فقر را فلج کرده است :این که
امکان محو کردن فقر در سطح دنیا وجود ندارد .ساکز تاکید
دارد که اگر همان درصد پولی که کشورهای ثروتمند دنیا
سالها به کشورهای توسعه نیافته اختصاص میدادند به
روش نظاممندی مصرف میشد ،راههای زیادی برای محو
کردن فقر هم وجود داش��ت( .این کتاب در س��ال 2005
میالدی توسط انتشارات پنگوئن منتشر شده است).
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این کتاب از پرطرفدارترین
نوش��تهها در مورد توسعه
اقتصادی در سطح دنیاست.
نویس��ندگان در این کتاب
ب��ه وض��وح اع�لام کردهاند
که اقتصاد توس��عهای خیلی
از اقتصاد س��نتی و اقتصاد سیاس��ی جلوتر است و باید با
مکانیسمهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و نهادینه سروکار
داش��ته باشد و راه خود را پیش ببرد .اقتصاد توسعهای هم
عمومیاست و هم خصوصی؛ و در عین حال باید بهبود سریع
و همه جانبه س��طح زندگی مردم آفریقا ،آسیا و آمریکای
التین را به همراه داشته باشد .بخش اول کتاب به اصول و
ی میپردازد که به توسعه اقتصادی مربوط میشوند.
مفاهیم 
مشخصههای عمومیکش��ورهای توسعه یافته ،نظریههای
کالسیک توسعه و مدلهای موقت توسعه و عدم توسعه نیز
در همین راستا مورد بررسی قرار گرفته اند .بخش دوم کتاب
اما به مشکالت و سیاستهای داخلی هر کشور میپردازد؛
مثل فقر ،عدم مساوات ،رشد جمعیت ،گسترش شهرها و
مهاجرت روستاییان به شهرها ،آموزش و سالمت ،تحوالت
در عرصه کش��اورزی ،توسعه روستایی و مسائل مربوط به
محیط زیس��ت .بخش سوم کتاب هم به بررسی مشکالت
و سیاس��تهای بینالمللی در عرصه اقتصاد میپردازد که
از آن جمله میت��وان به تئوری تجارت ،بحث در خصوص
سیاستهای تجاری ،تعادل پرداختها ،قروض کشورهای
در حال توسعه ،ثبات اقتصاد کالن ،مبادالت مالی با خارج،
و نیز س��رمایهگذاری اشاره کرد .بخش چهارم کتاب هم به
بررسی شرایط احتمالی در آینده میپردازد .نویسندگان در
این بخش به ناکامیبرنامهریزیها در عرصه توسعه در چند
دهه اخیر اشاره کرده و مینویسند :در گذشته تصور میشد
که کشورهای فقیر صرفا در عرصه اقتصادی به کشورهای
ثروتمند وابستهاند .اما حاال میدانیم که کشورهای توسعه
یافته نیز وضعیت خود را به شدت وابسته به کشورهای در
حال توسعه میبینند .توجه به مسائلی مانند قیمت انرژی
در س��طح دنیا ،نگرانیها از بابت محیط زیست و تغییرات
آب و هوایی ،مناقشات قومیو جاری شدن سیل پناهندگان
از کش��ورهای توسعه نیافته به س��وی کشورهای ثروتمند

پایان فقر
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ای��ن کتاب را میت��وان از
بهترین نمونههای معرفی
جهانیس��ازی اقتص��اد
دانس��ت .توماس فریدمن
نویس��نده ای��ن کت��اب
روزنامهنگاری است که جایزه پولیتزر را برده و مقاالتش
در روزنام��ه نیویورک تایمز نیز طرف��داران زیادی دارد.
فریدمن در این کتاب به یک جهانیسازی قدیمیاشاره
میکند که در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی و در اوایل
قرن بیس��تم میالدی اتفاق افتاده و با جهانیسازی قرن
بیستو یکم تفاوت زیادی داشته است .جهانیسازی قبلی
در واقع بر محور کاهش هزینه حمل و نقل قرار گرفته بود
و سردمدارش هم بریتانیا بود .اما جهانیسازی قرن بیست
و یکم بر مبنای کاهش هزینههای ارتباطات و مخابرات
بنا ش��ده است و آمریکا هم تا حدودی سردمدار آن بوده
است .به عقیده فریدمن ،آن ساختاری که جهانیسازی
را به س��مت قدرت امروزی اش رهنمون شده ،اینترنت

بوده که در عین حال به دموکراتیک شدن عرصه مالی،
تکنولوژیک��ی و اطالعاتی انجامیده اس��ت .او در بخش
دیگری از کتاب به تحوالت بس��یار ب��زرگ در بازارهای
سرمایهگذاری اشاره کرده و مینویسد که قدرت ارتباطات
باعث شده که حجم زیادی از پول با سرعتی بسیار باال در
نقاط مختلف دنیا جا به جا شود .اما در عین حال ظاهرا
همین سرعت باال بود که به بروز بحران اخیر اقتصادی در
دنیا انجامید! فریدمن در کتابش به بررسی ابعاد جالبی
از جهانیس��ازی اقتصاد نیز پرداخته و مثال به « 9عادت
کش��ورهای خیلی موثر» اشاره میکند .او در عین حال
به مشکالت احتمالی که از جهانیسازی ناشی میشوند
نیز اشاره کرده است اما از موضع توماس فریدمن در این
کتاب کامال پیداست که او طرفدار جهانیسازی اقتصاد
است« :به نظر من ،جهانیسازی اقتصاد تقریبا غیرقابل
بازگشت اس��ت»( .این کتاب در س��ال  2000میالدی
توسط انتشارات انکر منتشر شده است).

و بس��یاری از موارد دیگر به صورت مس��تقیم بر اقتصاد و
وضعیت رفاهی کشورهای توسعه یافته تاثیر میگذارد .در
حالحاضر ،به خصوص تغییرات آب و هوایی و آزاد ش��دن
گازهای گلخانهای دارد تمام دنیا را تحت تاثیر قرار میدهد
و این چیزی است که هیچ کشوری را مستثنا نخواهد کرد .با
اینترتیب ،باورهای گذشته در خصوص جدا بودن دو دنیای
ثروتمند و فقیر به شدت زیر سوال رفته و در آینده هم باید
رویکرد جدیدی در این خصوص را مورد توجه قرار داد( .این
کتاب در سال  2003میالدی توسط پیرسن و ادیسن ولی
به چاپ رسیده است).
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بلندپروازی تازه سران کویت
این خیلی خوشبینانه است که کویت را در مسیر
دور شدن از دیوان ساالری حاکم و غلبه کردن بر
موانع توسعه بر این کشور تصور کنیم .با این حال
به نظر میرس��د که این کشور کوچک در حال
گام برداشتن در مسیر درستی است .اشغال این
کش��ور در ابتدای دهه  90میالدی توسط عراق
و بحران اقتص��ادی اخیر در جهان همه و همه
دست به دس��ت هم دادند تا کویت ثروتمند و
مرفه از برنامه توس��عه خود در این بیست سال
اخیر  -با تمام امکانات بالقوهای که دارد  -عقب بماند و
نتواند بطور کامل خسارتهای گذشته و حال را جبران
کند .برنامه اخیر این کشور برای توسعه زیرساختهای
اقتصادی با سرمایهگذاری معادل  104میلیارد دالر نیز
مناقش��ات زیادی را برانگیخته است .این برنامه توجه و
تمرکز خود را بر «بازس��ازی جایگاه کویت در منطقه و
جهان و هم چنین ایجاد امید به فردایی بهتر برای مردم و
سرمایهگذاران خارجی» قرار داده است 28 .میلیارد دالر از
این سرمایهگذاری عظیم قرار است توسط سرمایهگذاران
خارجی فعال در بخش خصوصی این کشور تامین شود.
در این بین برای راهاندازی سیس��تم قطار شهری در این
کشور مبلغی معادل  7میلیارد دالر در نظر گرفته شده
است و در کنار آن نیز  3میلیارد دالر برای توسعه صنعت
توریسم و گسترش فرودگاه بینالمللی کویت منظور شده
است .بر اساس این طرح توسعه کشور کویت صاحب اولین
نیروگاههای مستقل تولید انرژی و برق نیز میشود.
در گذش��ته بس��یاری از این گون��ه طرحهای عظیم
اقتص��ادی بدون اینکه به اجرا گذاش��ته ش��وند بایگانی
میش��دند چرا که درآمدهای هنگفت نفتی این اجازه را
میداد که هر آنچه که الزم دارند را بهدست آورند و عدم
اجرای این طرحها آسیب چندانی به اقتصاد کوچک اما
ثروتمند کویت به عنوان چهارمین کش��ور بزرگ صادر
کننده نفت وارد نمیکرد .اما این کشور کوچک در دنیای
امروز مشکالت فراوانی را تجربه میکند و این مشکالت
اقتصادی تاثیر مستقیمیبر ثبات سیاسی در این کشور
دارد .این گونه پروژههای چندین و چند میلیارد دالری
محل بحث و منازعات فراوانی در پارلمان این کشور شده
است و در حال حاظر در بین گروههای مختلف سیاسی
در پارلمان این کش��ور توافق زی��ادی پیرامون این گونه
طرحها دیده نمیشود .فعال پارلمان کویت تالش میکند
تا با رفع موانع موجود و نزدیک کردن دیدگاههای سیاسی
احزاب مختلف ،به رشد و توسعه کشور کمک کند ،اما به
هر حال نمیتوان دیوان ساالری عظیم دولتی و رخوت
گروه��ی از سیاس��تمداران این کش��ور را نادیده گرفت.
آینده مشخص میکند که این طرحها بلندپروازی بوده
یا خیالپردازی.
منبع :روزنامه نشنال  /چاپ امارات

آیا در خاورمیانه سوپر برند داریم؟
نامهای تجاری بزرگ عرب به سوی جهانی شدن
با وجود آنکه هیچ یک از شرکتهای عربی
نتوانستهاند در لیست  200نام تجاری برتر
س��ال  2010جای گیرند ولی خاورمیانه و
خصوصا امارات متحده عربی به س��رعت
در ح��ال تبدیل ش��دن به ماوای��ی برای
ش��رکتهای رو به شناخته شدن و کسب
قدرت بازار در مقیاس جهانی هستند .هر سال نامهای
تجاری برتر امارات متحده عربی در کتابی با کاغذهای
روغنی براق و جلدی گالینگور فهرس��ت میش��وند.
نامهای بزرگی مث��ل Emirates، Dubai Duty
 Freeو  Masafiب��ه ط��ور منظم در این رده بندی
به چش��م میخورند ،لیستی که توسط بازوی محلی
موسسه «سوپربرندز» سازمانی جهانی که خود را به
عنوان «قدرت مس��تقل و داور نامهای تجاری برتر»
میخواند گردآوری شده است .اما بعضی پرسیدهاند
که آیا نامهای تجاری عربی واقعا دارای صفت «ممتاز»
هستند؟ برند فاینانس (  ) Brand Financکه رتبه
بندی عالمتهای تجاری برتر جهان را بر مبنای ارزش
آنها انجام میدهد ادعا میکند که گران قیمتترین نام
در سراسر جهان وال مارت (  ) Walmartدر ایاالت
متحده آمریکا اس��ت که ارزش��ی بالغ بر  41میلیارد
دالر آمری��کا دارد .در رتبه دوم گرانترین نام تجاری،
گ��وگل به ارزش  36میلیارد دالر و در جایگاه س��وم
ک��وکا کوال با  35میلیارد دالر ق��رار دارد .با این همه
ارزش بزرگترین نام تجاری منطقه یعنی ش��رکت
هواپیمایی امارات نسبتا پایین و در حدود  5/3میلیارد
دالر است که به معنای آن است که شرکتهای عربی
نخواهند توانست به لیست  200نام تجاری برتر جهان
راه یابند .مایک انگلیش ،مدیر شرکت سوپربرندز در
خاورمیان��ه با این وجود میگوید که «ش��رکتهای

ترجمه مهرداد دامغانیان
تجاری شایستهای (در واقع نامهای تجاری برجسته)
در سطح جهانی ،در منطقه وجود دارند ».وی تاکید
میکن��د «من میخواهم این نظری��ه غالب را که نام
تجاری واقعا جهانی در منطقه خاورمیانه وجود ندارد
به چالش بکشم .هواپیمایی امارات در هر بازار که در
آن به فعالیت میپردازد ش��دیدا تأثیرگذار است و در
ظرف چند سال آینده شانس واقعی برای تبدیل شدن
به شناخته شدهترین نام تجاری مسافرتی را در سراسر
جهان داراس��ت ».بنابراین آی��ا نامهای تجاری عربی
ممتاز هستند یا فقط کمیاز حد میانگین باالترند؟ این
پرسش را روزنامه نشنال امارات ()The National
با چهار متخصص منطقهای در میان گذاشته است تا
نظر آنها را جویا شود.
تعداد سوپربرند ها بیشتر میشود

گارتام سن گوپتا
مدیر امور مالی شرکت برند فایننس خاورمیانه

پاسخ فوری شما این خواهد بود که اگر نام تجاری
شماره یک جهان ارزشی برابر  40میلیارد دالر دارد،
پس صاحبان شرکتها در این بخش از جهان هنوز
راه بس��یاری در پیش رو دارند چرا که باالترین ارزش
نام تجاری در اینجا تنها  5/3میلیارد دالر اس��ت .به
زبان اعداد واقعی ،این مساله درست است .اما به پشت
سر نگاه کنید .ببینید که چقدر زمان صرف نامهای
تجاری خاورمیانه ش��ده که به این  5/3میلیارد دالر
برسد و چقدر زمان صرف نامهای تجاری جهانی شده
که ارزشی بالغ بر  40میلیارد دالر بیابند.
من به خ��ط هواپیمای��ی امارات ب��ه عنوان یک

سوپربرند ( )superbrandنگاه میکنم .این یک نام
تجاری اس��ت که بس��یاری از مردم در سراسر جهان
از آن صحب��ت میکنند  --خط هواییای اس��ت که
به تعداد زیادی از مقصدها پ��رواز دارد .تعداد زیادی
از مردم در این س��یاره از وج��ود آن آگاهی دارند .به
ش��یوهای که نامهای تجاری چینی در حال ظهورند
نگاه کنید! چه کس��ی میتوانس��ت پنج سال پیش
باور کند که یک بانک یا شرکت فوالد چینی خواهد
توانست وارد فهرست  100نام تجاری برتر دنیا شود
و سپس به سرعت جایگاه خود را باال و باالتر ببرد؟ به
زودی شما همین رویه را برای نامهای تجاری هندی
خواهید دید ،برای مثال تاتا .چرا نامهای تجاری اینجا
همین روند را نداشته باشند؟ در حال حاضر نامهای
تجاری عربی در این فهرست  200تایی وجود ندارند
اما چه کسی میتواند بگوید ظرف دو تا سه سال آینده
چنین نامهایی در این مجموعه دیده نشود؟
سهم ناچیز خاورمیانه

عابد بی بی
از مدیران شرکت ولف اولینز در دبی

هر بار که در خاورمیانه با مشتری مالقات میکنم،
از خود میپرسم چرا ما اینقدر دیر به میهمانی نامهای
تجاری که از اوایل س��الهای  1900در غرب و اخیرا
در شرق در جریان بوده است رسیدهایم؟ در حالی که
اقتصادهای غربی به نامهای تجاری بسیار موفق جهانی
در طول قرن گذشته حیات بخشیدهاند و اقتصادهای
در حال توس��عه بسیاری در ش��رق آسیا به آرامیاما
با اطمینان ش��روع به ارائه نام تجاری برای کاالهای
خروجی خود نمودهاند ،به نظر میرسد خاورمیانه در
این میان در فضایی خالی گیر افتاده است که با داشتن

اوضاع بهتر میشود یا بدتر؟
باال و پایین خردهفروشی در دوبی
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در طول یکی دو سال اخیر ،وضعیت بازار خردهفروشی در
دوبی به دو روی یک سکه میماند .خیلی صریح میتوان گفت
که بعضیها در این بازار برنده و بعضی دیگر بازنده به حساب
میآیند .برای محمد الشایع صاحب مجموعهای از بزرگترین
فروشگاهها و مغازهها در دوبی ،سکه روی خوشی را نشان نداده
اس��ت .گروه تجاری او با کاهش  9درصدی در فروش س��ال
جاری ضربه مهلکی را تجربه کرده آن هم در
ش��رایطی که گروه تجاری عمار( )Emaar
بزرگترین رقیب آنها رشد  33درصدی را در
همین سال تجربه میکند.
محمد حمود الشایع رئیس گروه تجاری ام
اچ الشایع که نمایندگی بسیاری از مارکهای
تجاری معروف مانند اس��تارباکس ،اچ اند ام

( )H & Mو مادرک��ر(  )mothercareرا دارد میگوی��د:
«مجموع فروش س��یصد تا از بوتیکها و رستورانهای او در
امارات به نسبت سال گذشته با کاهش فروش شدیدی روبهرو
اس��ت ».او در کنفرانس��ی در دوبی با ناراحتی تاکید میکند:
«همه میگویند فروش رو به افزایش است ،اما کجا؟ عربستان،
مصر ،لبنان ،کویت ،ابوظبی ،دوبی و بحرین همه و همه شاهد

افت ش��دید فروش در مغازهها هستند و تنها جایی که شاهد
افزایش فروش هستیم دوحه است».
وضعیت الشایع نقطه مقابل محمد ال عبار است .کسی که
ریاس��ت گروه تجاری عمار را دارد و مالک یکی از بزرگترین
مراکز خرید در دنیا بنام دوبی مال است .او که گروه تجاریش
با افزایش  33درصدی خردهفروشی در مغازهها به نسبت سال
قبل مواجه ش��ده است علت موفقیت خود را
در افزایش ناگهانی توریس��تها در این سال
میداند و عنوان میکن��د« :در چهار روز اول
عید (عید نوروز) در حدود  2/5میلیون نفر به
دوبی مال و برج خلیفه برای خرید رفتند و در
واقع این افراد سرمایههای اصلی ما هستند».
او در عین حال اضافه میکند که آنها در حال
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منابع گس��ترده سهم ناچیزی از نامهای تجاری موفق
دارد .صاحبان این نامهای معدود تجاری موفق عربی
برای مدت طوالنی اینجا نخواهند بود .این امر لزوما به
این دلیل نیست که برخی از سرمایهگذاران یا شرکتها
خاورمیانه را به عنوان یک توقفگاه موقت برای حرفه
خود یا جایی برای سریع پولدار شدن میبینند .بلکه به
این دلیل است که قوانین این سرزمین از مهاجرینی که
بخواهند اینجا بمانند استقبال نمیکند ،زمانی که این
مردم ش��غل یا سرمایه خود را از دست میدهند اجازه
اقامت آنها نیز به س��رعت پ��س از آن لغو میگردد .ما
میلیاردها دالر صرف ساختن بلندترینها ،بزرگترینها
و س��ریعترینها کرده ایم و در این ش��ور و حرارتمان
احتماال فراموش کرده ایم که به این طرحهای پر آب و
تاب معنایی واقعی ببخشیم .در این بخش از دنیا بسیار
در مورد ظاهر صحبت و به آن اهمیت داده میش��ود
بدون اینکه به درون و محتوای آن توجهی شود و این
مساله دلیلی برای این است که بسیاری از حکومتها
در منطقه نگران آنچه که به فرهنگ کشورش��ان وارد
میش��ود ،باشند بدون اینکه به آنچه که خود به مردم
خود ارائه میدهند توجه داشته باشند .چگونه میتوانیم
خود را برای ایجاد نامهای تجاری جهانی برای نس��ل
آینده آماده کنیم؟ نامهایی که در سراسر جهان دوست
داشتنی باشند و با افتخار بتوانیم از آنها صحبت کنیم
و بگوییم ساخت کشور من است .با اعمال محدودیت و
جلوگیری از صادرات و واردات آزادانه نمیتوانیم جهانی
شویم.

فرصتهای
جدید برای
نامهای تجاری
منطقه که حول
محور ارزشهای
پیش بهسوی برندهای عظیم بومی
اسالمیشکل
گرفتهاند و به هرمانبهرنز
مدیر اجرایی شاخه خاورمیانه برند یونیون
دل  4 .1میلیارد
سوپربرند ( )superbrandچیست؟ این کلمه به
مسلمانسراسر دو دلیل نادرست است .اول ،این کلمه بر شکستناپذیر
جهانمینشیند ،و بس��یار قدرتمند بودن داللت میکند که نامهایی با
وجود دارد چنین ویژگیها امروزه وج��ود ندارند .نامهای تجاری
شکننده هستند ،ساختن آنها دههها به درازا میکشد
اما میتوانند در یک لحظه نابود ش��وند .دوم ،بررسی
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دس��ت و پنجه نرم کردن با مش��کالت فراوانی نیز هستند و
میافزاید« :وقتی میگویم درصد فروش باالیی داش��تیم باید
ببینید که این درصد را با چیزی مقایسه میکنیم .ما این درصد
را در مقایسه با درصد فروش سالهای قبل محاسبه میکنیم
پس شما شاهد این هستید که ما در واقع درصد فروش باالیی
نداش��تهایم بلکه درصد فروش پایین ما در سالهای گذشته
باعث ایجاد این تصور ش��ده است که ما به سود خیلی زیادی
دست پیدا میکنیم».
ای��ن اظه��ارات در واق��ع واکنش��ی اس��ت نس��بت به
دش��واریهایی که بازار خردهفروشی دوبی و کل منطقه در
سال گذشته تجربه کرد .پس از بحران اقتصادی ،سال گذشته
دوبی یکی از بدترین شرایط اقتصادی را پشت سر گذاشت.
بعد از اینکه س��الها رشد اقتصادی دو رقمیدوبی را تبدیل
به یکی از مراکز بزرگ خرید بدل کرده بود بحران اقتصادی
باعث شد که مصرف کنندگان و خریداران با احتیاط بیشتری
دست به خرید بزنند .از طرفی دیگر کاهش ورود توریستها
به دوبی نیز عامل مهم دیگری در کاهش رونق خردهفروشی
در دوبی بود .با این حال فروشگاههای بزرگ دیگری افتتاح

رسمیس��االنه سوپربرندها در جهان عرب -به عنوان
شاخصی برای سنجش قدرت یک نام تجاری  -اعتبار
اندکی دارد ،بنابراین منترجیح میدهم از این عبارت
در موردی که به این بررس��ی ارتباط دارد اس��تفاده
نکنم.
اما اگر بتوانیم در سطح جهانی چیزی را با عنوان
«ن��ام تجاری نیرومند» تعریف کنی��م ،آنگاه میتوان
گفت که در سالهای اخیر شاهد ظهور نامهای تجاری
نیرومندی با پیشگامیش��رکت هوایی امارات ،وپس،
آرامکس ( )Aramexو پاچی ( )Patchiهس��تیم.
نامهای تجاری نیرومند عرب نشان دادهاند که در ایجاد
نامهایی که ریشههای خاورمیانهای خود و چشمانداز
جهان عرب را بزرگ میدارند مهارت کافی دارند .آنچه
ک��ه جمی��را ( )Jumeirahرا از نام تجاری هر هتل
دیگری جدا میکند خلقیات منحصر به فرد عربها در
مهمان نوازی اس��ت و پاچی لبنانی ( )Patchiبا آن
پرمایه بودن و کیفیت باال از نام دیگرشکالتها متمایز
است .فرصتهای جدید برای نامهای تجاری منطقه که
حول محور ارزشهای اسالمیشکل گرفتهاند و به دل
 4 .1میلیارد مسلمان سراسر جهان مینشیند وجود
دارد .اینها غالبا نامهای تجاری هس��تند که ارزشها
و نمادهای غربی را گرفته آن را دوباره از چشم اسالم
تصوی��ر کردهاند .مکهکوال ،کوکای اس�لامی ،در حال
حاضر در سراسر بازارهای جهانی از جمله فرانسه در
حال گسترش است و فوال ( )Fullaعروسک منتخب
در برابر باربی برای بسیاری از دختر بچههای مسلمان
اس��ت .خاورمیانه دیگر توزیع کنندهای برای نامهای
جهانی نیست بلکه در حال تبدیل شدن به خاستگاهی
برای نامهای نیرومند است.

است و در نهایت با مشتریان خود همراه میشود .اما
همه چیز همیشه به این خوبی پیش نمیرود .هر نام
تجاری نمیتواند در هر جا س��ازگاری و ارتباط موفق
داشته باشد .میتوان گفت در مجموع سه دسته نام
تجاری وجود دارد :آنها که هم اکنون به مقصود خود
رس��یدهاند؛ آنها که در حال رسیدن به هدف هستند
و آنها که قابلیت بالقوه دارند .خط هوایی امارات یک
نام تجاری است که در حال حاضر به مقصود رسیده
اس��ت .این شرکت اثباتی است بر این ادعا که جهان
ع��رب میتواند در عرصه جهانی رقابت کند .آنها کار
خود را بس��یار خوب انجام دادهاند و با گذشت زمان
همچنان به استوارتر کردن موقعیت خود و نزدیکتر
شدن به مش��تریان ادامه میدهند .امارات یک خط
هواپیمای��ی جهانی به معنای مدرن کلمه ،با اصالتی
چند ملیتی مانند شهر دبی است .عالمتهای تجاری
که در حال رسیدن به هدف هستند مانند Bateel،
[ Aramex، Mubadalaتوسعه] و اتصاالت .همه
آنها نقش آفرینانی قوی با پتانسیلهای جهانی هستند.
 Dnataنی��ز مورد دیگری اس��ت که در گس��ترش
جهانی خود و استراتژی بازاریابی خود ثابت قدم بوده
است .اعضای مجموعه سوم ،آنها که قابلیتهای بالقوه
دارند ش��اید جالبترین آنها Axiom، Mashreq،
 Gulfcraftو  The Addressباشند .این شرکتها
تنها بهاندکی زیرکی همراه با تالشی جدی نیاز دارند
تا بتوانند بینش و نگاه منطقهای را نس��بت به خود
عوض کنند و قلبها و اذهان مشتریان در همه جای
دنی��ا را به تصرف در آورند .خاورمیانه مکانی بس��یار
مساعد برای پایه ریزی یک نام تجاری جهانی است.
س��وپربرندهای جهان اینجا وجود دارند و معیارهای
اولیه را برقرار میس��ازند .انتظارات از خدمات بسیار
باالست .همچنین تنوع و گوناگونی جمعیت در اینجا
هر شرکت را مجبور میکند که از آغاز تفکری جهانی
داشته باشد .همانطور که پیش از این شرق دور به ما
نشان داد ،پیشبینی میکنم در آینده نزدیک نامهای
تجاری جهانی بسیار بیشتری از خاورمیانه ظهور کند.

ش��دند .ازجمله دوبی مال که در انتهای سال  2008افتتاح
ش��د و همین امر باعث پدید آمدن رقابتی ش��دید در بین
فروش��گاههای بزرگ ش��د .هرچند که در سال گذشته بازار
خودرو و جواهر با افتی معادل  40درصد روبهرو بود اما امسال
نشانههای امیدوار کنندهای دیده میشود .الشایع میگوید:
ما تالش میکنیم تا بهصورت منطقی رش��د و توسعه پیدا
کنی��م ،اقتصاد دوبی ،مردم دوبی و تج��ارت در این منطقه
آسیب فراوانی را در پی بحران اقتصادی متحمل شدند و ما
درسهای زیاد و البته با هزینههای بسیار سنگینی گرفتیم.
اولین درس ما این بود که نمیشود فروشگاه بزرگی ساخت
و به انتظار نشست تا مش��تری بیاید ».در سال جاری گروه
تجاری ام اچ الشایع اقدام به تاسیس  240مغازه و فروشگاه
و اس��تخدام  4000نفر کارمند کرده اس��ت و در همین ماه
آنها اولین نمایندگی فروشگاه ویکتوریا سیکرت در خارج از
بازار آمریکای شمالی را در کویت افتتاح میکنند .بر اساس
پیشبینی این گروه آنها در س��ال آین��ده  250مغازه دیگر
تاس��یس میکنند و  4000نفر دیگر را به استخدام خود در
میآورند .این گروه تجاری تصمیم دارد تا در پنج سال آینده

 1250مغازه دیگر را نیز افتتاح کند .اما مش��کل بزرگی که
آقای الشایع و گروه تجاریش با آن دست و پنجه نرم میکنند
مساله استخدام کارمندان است .بر اساس آمارهای موجود ،در
ام��ارات در حدود  20ت��ا  25درصد از جوانان بین  15تا 29
سال بیکار هستند و با این حال مغازهها و فروشگاهها با مشکل
استخدام کارمند مواجه هستند .علت این مشکل در امارات و
بسیاری از کشورهای منطقه این است که بسیاری از این افراد
و خانوادهها کار کردن به عنوان فروشنده و کارمند خدماتی را
کاری پست و حقیر به حساب میآورند .بسیاری نیز در این
بین دولتها را مقصر میدانند .آنها معتقدند که دولت تالشی
برای تغییر این وضعیت و تغییر در فرهنگ افراد و خانوادهها
نمیکند و این طرز تفکر غلط جا افتاده که کار کردن برای
دیگران و مطالبه پول کار نادرستی است .آقای الشایع تاکید
میکند که :ما امروز در سوپرمارکتها ،هتلها و بخصوص در
فروشگاههای خود کارمند بومینداریم و این یک فاجعه است.
امروزه ما نیاز داریم که نگاه خود را عوض کنیم و دولت نیز
باید تالش کند تا راهی برای تغییر این وضعیت پیدا کند.

تحولی جدید در راه است

جان براش
بنیانگذار و مدیر اجرایی براش برندز در دبی

هر بازاری قهرمانان محلی خ��ود را دارد .ماصافي
(  ) Masafiنامیاس��ت تجاری و ش��ناخته شده در
دنیای عرب که وارد بازارشده ،به تعهدات خود پایبند

منبع:هفتهنامهمید

منبع :روزنامه نشنال  /چاپ امارات

آينده نفت عراق از ابهام در آمد
تحوالت نفتی در عراق سرمایهگذاران خارجی را به این کشور خواهد کشاند
نوري مالكي ب��راي نفت عراق برنامه هاي
ت��ازه اي دارد .دولت جدید عراق – دولت
دوم مالكي  -قراردادهای تولید نفت و گاز
در کردس��تان عراق را به رسمیت خواهد
شناخت و این بی تردید گامی مهم در پایان
بخشیدن به مناقشه ای دیرپاست که باعث
تاخیر در توسعه یکی بزرگترین حوزه های
نفتی دنیا ش��ده است .عبدالكريم لعيبی
وزیر نفت جدید عراق اع�لام کرد که میان بغداد و
دولت منطقه ای کردس��تان توافقی صورت گرفته
است .او در قاهره گفت“ :ما با آنها یک توافقنامه امضا
کردیم ”.بر اساس این توافقنامه بغداد چند ده قرارداد
نفتی را که کردها به طور یکجانبه در منطقه نیمه خودمختار
کردس��تان عراق با چندین شرکت خارجی نفت و گاز امضا
کردند به رسمیت می شناسد .دکتر حسین الشهرستانی،
وزیر نفت پیشین عراق این قراردادها را “غیرقانونی” خوانده
بود .به نظر می رسد مذاکرات سنگین نوری مالکی ،نخست
وزیر عراق ،با سیاس��تمداران کرد در آس��تانه تشکیل دولت
جدید بغداد علت اصلی دس��تیابی به این توافق بوده است.

حمایت کردها از مالکی یکی از عوامل اساس��ی موفقیت او
در تشکیل کابینه بود .حسین بکر ،یک سیاستمدار کرد از
اربیل ،پایتخت دولت منطقه ای کردس��تان عراق می گوید:
“جو خوبی در منطقه به وجود آمده .ما از تحوالت اخیر واقعا
هیجان زده ایم .حاال شرکت های خارجی می توانند نفت و
گاز خود را از کردستان صادر کنند و این باعث رونق اقتصاد
میشود ”.به پایان رسیدن این بن بست حدودا چهار ساله خبر
خوشی برای همه است ،نه فقط کردها و شرکت های نفتی

خارجی ،که سراس��ر عراق از این روند سود میبرند.
بن بس��ت باعث شده بود تصویب قانون نفت فدرال
عراق هم به تعویق بیفتد .بدون این قانون قراردادهای
نفتی  18ماه اخیر دکتر شهرستانی با شرکت های
بین المللی اجرایی نخواهند شد .این قراردادها توسعه
نفتی میادین نفتی عراق خارج از کردستان را سرعت
می بخشند .یکی از بزرگترین حوزه های نفتی دنیا
در بصره ،در جنوب شرقی عراق ،قرار دارد و شرکت
های خارجی برای اس��تخراج آن قراردادی  20ساله
امضا کرده اند .البته تا زمانی که تصویب قانون جدید
نفت عراق به خاطر بن بست بر سر نفت کردستان در
مجلس متوقف مانده باشد این شرکت ها نمی توانند
از آینده خود مطمئن باشند.
در کردس��تان هم صادرات نفت خام به ترکیه از طریق
خ��ط لوله و تانکر – روزی  90هزار بش��که – از یک س��ال
پیش متوقف مانده بود .اختالف نظر دکتر شهرستانی و آشتي
هورامي وزير منابع طبيعي كردستان بر سر چگونگی تقسیم
درآمد علت اصلی بن بست بود.
منبع :خليج تايمز – چاپ امارات

برنامه پنج ساله پکن در راه است
آنچه تاجرانی که به فکر رابطه بازرگانی با چین هستند باید بدانند

نگر
آینده

منبع :فارن پالسی

شماره چهارم  /آذر و دی 89

رهبران حزب کمونیس��ت چین در
حال نهایی کردن برنامه بیس��ت و
پنج سالهای هس��تند که هدف آن
“توس��عه بزرگ مت��وازن” در زمینه
های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
اس��ت .کمیته مرکزی این حزب اهداف بلن��د پروازانه ای را
ب��رای بخش اول این طرح که برنامه ای پنج س��اله اس��ت
هدف گذاری کرده .این اه��داف معطوف “به برقراری ثبات
و هماهنگی بیشتر” برای رسیدن به تعادل در سراسر کشور
است و تالش دارد تا در زمینه های اجتماعی و محیط زیستی
ارتباط بیشتری ایجاد کند تا رشد دراز مدت کشور “پایدارتر”
و “س��الم تر” باش��د .در طرح جمالتی این چنینی به چشم
می خورد« :کارگران دیروز چینی پیشگامان انقالب مصرفی
آینده کشور هستند» و حتما در حالی که سرودهای انقالبی
می خوانند «با اتحاد خود زمینه ساز انقالب صنعتی دیگری
برای این کشور خواهند بود ».تمام این اتفاقات قرار است در
پنج سال آینده رخ دهد .اما رفاه کارگران ،سرودهای انقالبی
و حتی این برنامه پنج س��اله هدفی جز اجرای تصمیم های
کمیته مرکزی حزب کمونیست ندارد .اما به هر حال دولت
چین برای حفظ رشد قدرتمند اقتصاد کشور به مصرفگرایی
در داخل – عالوه بر صادرات – نیاز دارد و مهم ترین هدف
برنامه جدید همین اس��ت .در واقعیت این برنامه پنج ساله
لیس��تی از آرزوهای بلند پروازانه و جاه طلبانه رهبران چین
محس��وب می شود .در شرایطی که بس��یاری از کارگران از

دستمزدهای خود ناراضی هستند ،مدیران ثروتمند کارگرانی
را ک��ه اعتراض میکنند وادار به مهاجرت می کنند و دولت
نیز اگر این اعتراضها گسترده شود با نهایت خشونت آن را
س��رکوب می کند .زمانی که در س��ال  2012نسل جدید
رهبران چینی سررشته قدرت را بدست گیرند تصور حضور
نسل جدید با گوناگونی تفکراتشان در کنار رهبران قدیمی
حزب جالب توجه خواهد بود آن هم در حزبی که بر اساس
الگوی لنینیس��تی ،مبتنی بر تمرکز و یکپارچگی است .اما
چگونه می شود که سیس��تمی با این شکل کارآیی داشته
باش��د؟ با نگاهی به گذشته درمی یابیم که رهبری حزب با
عمل گرا بودن و تالش برای ایجاد یک اتحاد نیرومند
توانسته است تا حد زیادی بر مشکالت غلبه کند.
آنها با در اختیار داش��تن منابع مالی کافی
و توجیه ایدئولوژیک درس��تی کارهای
خود ت�لاش میکنند جامع��ه ای را بر
مبنای ایده های خود خلق کنند .چین
توانسته است طی سی سال اخیر رشد
اقتصادی باالیی را بهدس��ت آورد و
باعث بهوجود آمدن تغییراتی اساسی
در چهره این کشور شود .پدید آمدن
کالن شهرها و صنایع عظیم و البته طبقه
کوچک��ی از ثروتمندان و مصرف کنندگان
دس��ت آورده��ای این مدت بوده اس��ت.
حزب کمونیست چین در ایجاد صنایع و

رسیدن به رشد اقتصادی باال موفق عمل کرده است .اما طی
سال های آتی رهبران چین که امروزه سوار بر موج جاه طلبی
ها و موفقیتهایشان هستند نیاز خواهند داشت که تجدید
نظری اساس��ی در برقراری تعادل بین رشد باالی اقتصادی
و ثروتمند ش��دن عده ای محدود و باقی مردم عادی ایجاد
کنن��د .اینکه آنان این توانای��ی را دارند که بهصورت متوازن
س��طح رفاه عمومی در بین اکثریت مردم این کش��ور را باال
ببرند س��والی است که در سال های آینده به آن پاسخ داده
خواهد شد .با این حال شواهد بر ضد آنان است به این دلیل
که این یک اصل کلی اس��ت که گرفتن بخش��ی از قدرت و
ثروت از قدرتمندان و ثروتمندان باعث خش��م و
واکنش آنان می شود .با این چشم انداز کلی
میتوان تصور ک��رد با پیوند عمیقی که
بین س��اختار قدرت و ثروت در چین
برقرار شده بسیار سخت خواهد بود
که ای��ن حکومت منافع خ��ود را به
خطر بیان��دازد و یا از دس��ت بدهد .با
ای��ن حال حزب حاکم تالش می کند تا با
راهکارهایی این توازن را برقرار کند .آنها در پی
این هستند که با سرمایهگذاری در مرکز و غرب
چین که جزو مناطق کمتر توسعه یافته و فقیر
در این کشور هستند تا حدی فشارها را
کاهش دهند.

با توافق میان
نوری مالکی و
کردها،شرکتهای
خارجیمیتوانند
نفت و گاز را از
کردستان عراق به
دنیا صادر کنند
و این یعنی رونق
اقتصادی
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گزارشهای خبری آیندهنگرانه

دهکده جهانی

به طور سنتی
نگاهها به سمت
شرکتهای بزرگ
یا نامهای تجاری
معروف است تا
ببینند آنها در کجا
سرمایهگذاری
میکنند اما ما
امروز شاهد
این هستیم که
شرکتهایکوچک
تجاری و خدماتی
به امارات میآیند

موج حرکت شرکتهای کوچک به سمت امارات
بحران اقتصادی دنیا و پایین آمدن هزینهها در دوبی
بای��د پذیرف��ت که روز ب��ه روز تعداد بیش��تری از
شرکتها در امارات ثبت و پایهگذاری میشوند .به گفته
تحلیلگران اقتصادی ساکن امارات ،آنچه که چشمانداز
سرمایهگذاری در این کشور را جذاب کرده است ،پایین
بودن هزینههای جاری و هم چنین مالیات بر درآمد کم
است .در عین حال انکار جذابیتهای بازاری که در حال
رشد سریع هست نیز غیر قابل انکار است.
روند آهس��ته توس��عه بازارهای تج��اری و مالیات
باال در اروپا باعث ش��ده تا ش��رکتهای زیادی میل به
سرمایهگذاری و تاسیس شرکت در امارات داشته باشند.
در عین حال حضور گسترده شرکتهای مشاورهای و
خدماتی درزمینههای متنوع عاملی است که در این یک
ماه اخیر شاهد رشد زیادی در زمینه حضور شرکتها
در این کش��ور باشیم .الیزابت ویلیامز صاحب شرکتی
حقوقی در امارات اس��ت و از وکالیی استفاده میکند
که به زبان عربی نیز تس��لط دارند او میگوید «امکان
رسیدن به آنچه که در امارات بهدست آورده در کشور
زادگاهش انگلستان هیچ وقت ممکن نبوده» و اضافه
میکند :بازار انگلستان اشباع شده و احتمال موفقیت در
آن بسیار پایین است اما در امارات و بعد از بحران اخیر
اقتصادی در سراسر جهان شاهد گسترش بازار و پدید
آمدن فرصتهای جدید هستیم».
یکی از نشانههای مثبت که میتوان بعد از بحران
اقتصادی اخیر مشاهده کرد ،حضور مجدد شرکتهای
بزرگ چند ملیتی و دیگر شرکتهای عظیم تجاری و

ترجمه سعید نورمحمدی
سرمایهگذاری دوباره آنها در امارات است .شرکت دوبی
لینکس که به سرمایهگذاران خارجی کمک میکند
تا اقدام به تاس��یس ش��رکت خود در امارات کنند و
خدمات مختلفی را در اختیار آنان میگذارد امس��ال
به حدود بیست شرکت و سرمایهگذار خارجی کمک
کرده است تا در آن کش��ور اقدام به تاسیس شرکت
نمایند .این در ش��رایطی است که در نیمه دوم سال
جاری شاهد رشد فزایندهای در ورود شرکتها به بازار
امارات هستیم .آمارها نشاندهنده این موضوع هستند
که شرکتهای سرمایهگذار در امارات امسال رشدی
10درصد به نسبت سال قبل داشتهاند .جان مارتین
مدیر اجرایی دوبی لینکس میگوید :به طور س��نتی
نگاهها به سمت شرکتهای بزرگ یا نامهای تجاری
معروف اس��ت تا ببینند آنها در کجا س��رمایهگذاری
میکنند اما ما امروز شاهد این هستیم که شرکتهای
کوچک تج��اری و خدماتی به ام��ارات میآیند و در
این کشور سرمایهگذاری میکنند .طی تحقیقی که
شرکت تجاری بریتانیا ( )BBGانجام داده است آنها
نیز به این نتیجه رسیدهاند که شرکتهای کوچک در
کنار ش��رکتهای بزرگ به امارات به عنوان دروازهای
برای ورود به بازار پر رونق و در حال رش��د خاورمیانه
و آس��یا نگاه میکنند .این شرکتهای کوچک بعد از
بحران اقتصادی اخیر به این نتیجه رسیدند که باید به

شغلهایی که آینده دارند
همه چیز به نفع حسابداران ،حقوقدانان و مشاوران خارجی در دوبی

نگر
آینده
شماره چهارم  /آذر و دی 89
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مقاماتوزارتتجارتخارجیدراماراتمیگویند
طبق قوانین جدیدی که با هدف آزادس�ازی قوانین
مالکیت خارجی در این کش�ور ب�ه تصویب خواهد
رسید حس�ابداران ،حقوقدانان و مشاوران خارجی
میتوانند صاحب س�هم بیش�تری از شرکتهایی
ش�وند که در امارات متحده عربی تاسیس کردهاند.
ب�ا تصمیم دول�ت مبنی بر تعدی�ل قوانین مالکیت
در این کش�ور در آینده س�رمایهگذاران و صاحبان
شرکتهایی که در این کشور سرمایهگذاری کردهاند
میتوانند امیدوار باش�ند که صاحب تمامیشرکت
و اموال خود هس�تند .این امکان زمانی ایجاد ش�د
که دولت امارات تصمی�م گرفت تا با تعدیل قوانین
مالکیت برای خارجیها ،س�رمایه و سرمایهگذاران
بیش�تری را تش�ویق به ماندن در این کش�ور کند.
این تصمیم در عین حال باعث میشود تا شرکتها
بتوانند آزادانهتر نسبت به گذشته به ارائه خدمات و
تجارت در بین دیگر کشورها مشغول شوند .جمعه

الکیت مدیر اجرایی تجارت خارجی در وزارت بازرگانی
میگوید :بر اساس برنامههای جدید ،بخشهایی از حوزه
خدماتی امارات بر روی دیگر کشورها باز میشود .او که
در اجلاس برنامه توس�عه ( )DDAدر دوحه صحبت
میکرد اضافه کرد« :البته ارائه این خدمات مش�روط و
وابسته به واکنش دیگر کشورها به این موضوع است.
قوانین جدید در س�ال  2011اجرایی خواهند شد ،چرا
ک�ه در  DDAم�ورد تایید قرار گرفتهان�د ».در حالی
که امارات با رش�د صادرات و واردات مواجه اس�ت این
دولت تصمیم گرفته اس�ت تا تعرفههای گمرکی برای
صادرات را کاهش دهد هرچند که این کار ممکن است
در دیگر کشورها با مخالفت مواجه شود و آن کشورها
نیز در اقدامیمتقابل تعرفه کاالهایی مانند محصوالت
پتروش�یمییا آلومینیوم را باال ببرند ت� ا تراز بازرگانی
کشور خود را با امارات متعادل نگاه دارند .بنا بر اظهارات
اخیر دولت امارات ،کاهش تعرفههای گمرکی برای این
کش�ور فرصتهای جدی�دی را در بخشهای مختلف

نقاط دیگر دنیا نیز توجه کنند چرا که برای بقای خود
نیاز به این بازارهای جدید دارند .در گذش��ته این نوع
ش��رکتها معموال محدود به کشور خود و یا حداکثر
کش��ورهای همس��ایه خود بودند اما ام��روز به دنبال
مشتریان جدید در سراسر جهان میگردند و بازارهای
جدید و پر رونق مثل آسیا برای آنان جذابیتهای غیر
قابل انکاری دارد .این اشتیاق شدید در بین بنگاهها و
شرکتهای کوچک تجاری زمانی پدید آمد که بعد از
بحران اقتصادی اخیر و کاهش رشد و سرمایهگذاری
در بخش خصوصی ،بسیاری از این گونه شرکتهای
خارجی مجبور شدند به کشور خود برگردند و اینک
با بهبود ش��رایط تالش میکنند برای بهدست آوردن
مجدد بازار دس��ت به رقابت شدیدتری در مناطق پر
رونق تجاری بزنند.
در کنار تالش این شرکتها و بنگاههای کوچک،
دولت امارات نیز تالش میکند با به روز کردن قوانین
یا تغییر آنها زمینههای مناس��بتری را برای حضور
این گونه شرکتها مهیا کند .به عنوان مثال ابوظبی
مشغول اجرای مرکز تجاری چند منظورهای است که
شرکتهای جدید بتوانند در آن فعالیت خود را آغاز
کنند و در عین حال به تمام ابزارهای مورد نیاز برای
کار و تجارت خود دسترسی کامل داشته باشند .بنا به
گفته دولت تمرکز اصلی آنان بر سرمایهگذاری و توسعه
شرکتهای تجاری و اقتصادی کوچک و متوسط در
بخش خصوصی است .حوزهای که در حدود 90درصد
اقتصادی پدید میآورد و کمک میکند تا صنایع خاص،
خدمات مالی و تکنولوژی س�طح باال توسط خارجیها
آس�انتر از گذشته به این کش�ور وارد یا از این کشور
صادر ش�ود .قوانین فعلی جاری در امارات به خارجیان
اجازه میدهد حداکثر صاح�ب مالکیت 49درصد کار
و تج�ارت خود باش�ند و 51درصد آن بای�د در اختیار
ش�هروندی اماراتی قرار گی�رد .با تعدیل قوانین فعلی
مالکیت به نظر میرسد که این کشور با شرایط متفاوتی
به نسبت گذشته روبهرو شود و موقعیتها و فرصتهای
جدیدتری را پدی�د آورد و درهای زیادی رو به اقتصاد
این کشور باز ش�ود .اینک تنها در منطقه آزاد تجاری
دوبی اس�ت که میتوان مالک صد در صدی کس�ب و
کار خ�ود بود ولی بعد از اج�رای این قانون میتوان در
هر نقطه از امارات مالکیت صد در صدی داشت .به نظر
میرسد که این حرکت عامل تشویقی بسیار مناسبی
برای بسیاری از شرکتهای تخصصی باشد تا با توجه
به موقعیت کاری که دارند در مکانهای مناسب مستقر
شوند و کار خود را توسعه داده و بر اساس سیاستهای
خ�اص خود عم�ل کنند .بن�ا به گفت�ه دی�ن والت از
شرکای گروه حقوقی پرایس واترهاوس «تغییر قوانین
مالکیت فرصتهای گوناگونی برای شرکتها در زمینه
سرمایهگذاری در امارات مهیا میکند اما عاملی که باید
به آن توجه کرد این اس�ت که ای�ن مالکیت در آینده

بخش خصوصی این کشور را تشکیل میدهد.
بعد از س��ال  2008که امارات با تورمیدو رقمیدر
زمینه اجاره بها و هزینههای زندگی روبهرو ش��د امروز
ش��اهد کاهش سریع اجاره بهای دفاتر تجاری و منازل
مسکونیدراینکشورهستیم.کاهشهزینههایزندگی
و کار خود عاملی مهم در شکلگیری فرصتهای جدید
س��رمایهگذاری و پیش��رفت برای این کشور است .در
کنار آن سیستم مالیاتی امارات همواره به گونهای بوده
که کارگران و کارمندان خارجی ش��اغل در این کشور
مالیاتهای سنگینی را پرداخت نمیکنند و این مساله
نیز عاملی دیگر برای تشویق سایرین به سرمایهگذاری،
کار و زندگی در این کشور است.
بان��ک  NBDام��ارات در ماههای اخیر با موجی از
انتقال پول از اروپا و بطور مشخص انگلستان به امارات
مواجه ش��ده است .دلیل این امر بنا به گفتههای گری
دوگان از مس��ئولین این بانک این است که «در پایان
سال جاری میالدی در بریتانیا شاهد افزایش مالیاتها
هستیم و در کنار آن با افزایش مالیات بر ارزش افزوده
که در مورد ثروتمندان اجرا میش��ود همه دس��ت به
دس��ت هم داده تا فش��ار زیادی بر مردم وارد شود ».او
همچنین اضافه میکند « :بسیاری از مردم میگویند
که کارهایشان را از هر نقطه دنیا میتوانند انجام دهند،
فقط کافی اس��ت که یک دفتر ،یک خط تلفن و یک
آدرس ایمیل داشته باشند ».شرایط مساعد در امارات
باعث میش��ود که این کشور فرصت و موقعیت عالی
برای س��رمایهگذاران و صاحبان شرکتها فراهم کند.
با اتخاذ سیاس��تهای جدید در این کش��ور میتوان
گفت که این کش��ور به سمتی حرکت میکند تا برای
شرکتها و موسسات کوچک نیز شرایط مناسبی برای
پیشرفت را فراهم کند.
منبع :روزنامه نشنال  /چاپ امارات

تاثی�ر منفی بح�ران اقتصادی
جهان بر آین�ده اقتصاد امارت
قابل انکار نیس�ت .ام�ا به نظر
میرسد که دوبی از فرصتی که
در پی بحران اخیر پدید آمده،
استفادهمیکندتابانگاهیآیندهنگرانهبخشهای
زیادی از بخش دولتی را خصوصی کند و اینگونه
منابع و سرمایه الزم را برای بازپرداخت بدهیهای
خود که سر به میلیاردها دالر میزند مهیا کند .بر
اساس گفتههای محمد الش�یبانی مدیر اجرایی
گروه س�رمایهگذاری دوب�ی ( ،)ICDموج اخیر
خصوصیس�ازی یک برنامه هدفمن�د و آگاهانه
است که توسط دولت پش�تیبانی میشود .او در
ادامه میگوی�د« :دوبی دارای منابع مالی فراوانی
است اما ما به دنبال مکانیزمیهستیم تا بتوانیم در
آینده بدهیهای این امیرنشین را کاهش دهیم».
اینگونه تالشها و اظهار نظرها بعد از اولین موج
بحران اقتصادی اخیر شروع شد .بحرانی که باعث
شد دولت توجه خود را معطوف به تهیه نقشهها
و راهکارهایی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی
آت�ی کند و یکی از ای�ن راهها که توجه همه را به
خود جلب کرده است خصوصیسازی قسمتهای
عمدهایازبخشدولتیدردوبیاست.الشیبانیدر
گفتگویی که اخیرا با تایمز مالی داشت اشاره کرد
که :دولت احتیاجی به این ندارد که تمام مالکیت
خط هوایی امارات را داشته باشد (شرکتی که جزو
اولین کاندیداها برای خصوصیس�ازی است) .یا
بندر مهم و سودآور دوبی که بنا به گفته بسیاری
از کارشناسان آمادگی این را دارد که بهطور کامل
یا بخشی از بهرهبرداری از آن به بخش خصوصی
واگذار شود.
بنا به گفته آقای الشیبانی مجموع بدهیهای
این امیرنش�ین بالغ ب�ر  30میلیارد دالر اس�ت.
اما براس�اس برآورد کارشناس�ان با اضافه کردن
بدهیهایی که شرکتهای وابسته به دولت دارند
یا به ش�یخ محمد بن راش�د (امیر دوبی) وابسته
هستند ،این بدهیها به مبلغی باالی  100میلیارد
دالر میرسد .براساس بررسی تحلیل گران بانک
آمریکا مریل لینچ ،دوبی در سررسید سال 2011
و  2012بای�د مبلغی باالی  40میلیارد دالر را بابت
بازپرداخت بدهیهای خود بپ�ردازد .البته بنا به
گفتههای احمد الطائر رئیس مرکز مالی بینالمللی
دوبی هی�چ جای نگرانی در مورد توانای دوبی در
بازپرداخ�ت کامل بدهیها و تعهدات مالی وجود
ن�دارد .او تاکید میکند ک�ه دوبی حتی نیازی به
کم�ک بانک مرکزی این کش�ور نیز ن�دارد .این
اظهارنظر از آنجا ناشی میشود که بانک مرکزی در
سال گذشته  10میلیارد دالر برای حمایت و سرپا
نگاه داش�تن مجدد بازار مالی دوبی ،به این بازار
تزریق کرد و در پی آن ابوظبی نیز همین مبلغ را

به این بازار کمک کرد .بر این اساس ،گفتههای آقای
الطائر تا حد زیادی خوشبینانه به نظر میرسد.
با این حال نشانههایی نیز در عدم رغبت حکومت
محلی دوبی در خصوصیسازی شرکتهای دولتی در
کوتاه مدت به چشم میخورد .دولت دوبی همچنان
تالش میکند تا کنترل خود را بر شرکتهای دولتی
حفظ کند ام�ا این کار در آینده چن�دان معقول به
نظر نمیرس�د و آنها در نهایت مجبور هس�تند که
دس�ت از کنترل شرکتهای دولتی بردارند .یکی از
دالیل عدم حرکت سریع به سمت خصوصیسازی
گسترده ناشی از برآوردهای فعلی این دولت در مورد
نرسیدن به منابع مالی کافی در پی خصوصیسازی
است .براساس برآورد آنها در شرایط فعلی اقتصادی،
خصوصیسازی گس�ترده در نهایت باعث میشود
تا بس�یاری از ش�رکتهای دولتی به بهایی کمتر از
ارزش واقع�ی خود به فروش برس�ند و این مس�اله
باع�ث زیان مالی عظیمیمیش�ود .به خاطر همین

موضوع اس�ت ک�ه دولت محلی دوب�ی مهلتی بین
 5تا  8س�ال را در نظر گرفته تا بصورت آهس�ته به
سمت خصوصیسازی حرکت کند با این حال ممکن
اس�ت به خاطر فشار مالی این دولت مجبور شود تا
زودتر از پیشبینیهای انجام شده دست به فروش
شرکتهای دولتی بزند .آنها تصمیم دارند در ابتدا با
فروش خط هواپیمایی امارات و بررسی نتایج حاصل
از فروش آن گامهای بعدی خود را بردارند.
بازسازی سیستم اقتصادی اولین کاری است که
سیاست گذاران در دوبی در حال انجام آن هستند.
این مساله نشان میدهد که گامهایی اساسی برای
شفافسازی سیاستهای اقتصادی انجام میشود تا
بتوان در آینده در مقابل بحرانهای اقتصادی آتی با
قدرت ایس�تادگی کنند و کمترین آسیب پذیری را
پذیرا باشند .با اتخاذ چنین سیاستهایی میتوان به
آینده اقتصادی این بندر تجاری کوچک خوش�بین
بود و تاثیر آن را در تمام منطقه مشاهده کرد.

منبع :تایمز مالی

تحلیلگران
نزدیک به دولت
بدهیهای امارات
را  30میلیارد
دالر میدانند ،اما
دیگران از 100
میلیارد دالر بدهی
حرف میزنند
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پیامدهای حقوقی نیز خواهد داشت .به عنوان مثال
اگر مشکلی بین یک شهروند امارتی و یک شخصیت
حقیقی یا حقوقی خارجی پیش آمد شرایط قضایی
به گونهای باش�د تا عدالت برقرار ش�ود  .در واقع به
خارجیان نباید به عنوان شهروند درجه دوم نگاه کرد
و باید تالش شود تا این نگاه گسترش پیدا کند ».با
نگاهی دیگر به این طرح میتوان به این مساله اشاره
کرد که هنوز دقیقا مشخص نیست که با این تغییرات
چه گروه از ش�رکتهای تخصصی سود میبرند .هر
چند که میتوان گفت شرکتهایی مانند شرکتهای
حس�ابداری ،حقوقی ،مهندس�ی ،آرش�یتکتها و
طراحان و بطور کلی تمام شرکتهایی که در زمینه
ارائه خدمات و مشاوره کار میکنند از این طرح سود
میبرن�د .در همین ح�ال اگر امارات ب�ه توافقنامه
دوحه عمل کند و تعرفههای گمرکی را کاهش دهد
تعرفهه�ای واردات 5درصد و تعرفهه�ای صادرات
15درصد کاهش پیدا میکند و این مر سبب میشود
تا در آینده ش�رکتهایی که در زمینه واردات عمل
میکنند به مشکالتی جدی برخورد کنند .به همین
دلیل کاالهایی مانند سرامیک یا پالستیک که جزو
کاالهای وارداتی محسوب میشوند با افزایش قیمت
مواجهمیشوند.

موج خصوصیسازی در حاشیه خلیج فارس
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هدفمندی یارانهها و آیندهنگری بخش خصوصی
گزارشی از پیش بینیهای بخش خصوصی درباره آینده هدفمندی یارانهها

سرانجام مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانهها در آخرین
روزه��ای پاییز  89اجرا ش��د و اگر تا پیش از این کارشناس��ان
اقتصادی و فعالین بخش خصوصی در نشستها و نوشتههای خود
پیشنهادهایی برای چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها
توس��ط دولت ارائه میکردند ،از این پس اما باید آثار اجرای این
طرح بر بخشهای مختلف اقتصاد را دنبال کنند و مبتنی بر این
آثار راهکار ارائه کنند .اینچنین است که همزمان با فرمان اجرای
قانون هدفمند کردن یارانهها ،نگاه فعالین اقتصادی به تحوالت
عرصه صنعت و تجارت دوخته ش��ده تا ردپای تاثیرات احتمالی
این تصمیم بر اقتصاد کش��ور را نظاره کنند .بخش خصوصی و
کارشناسان اقتصادی اگرچه در ماههای گذشته بارها شفافسازی
و اطالع رسانی درباره چگونگی و زمان اجرای طرح هدفمندسازی
یارانهها را از دولت خواستار شده بودند ،اما نهایتا اجرای مرحله اول
قانون هدفمند سازی یارانهها بدون اعالم قبلی و بعد از چندین بار
تاخیر در زمان اعالم شده ،روز  28آذرماه اعالم شد .در سی سال
گذشته  ،مسئله اصالح یارانه ها به عنوان راهکاری برای برون رفت
از عوارض اقتصاد متکی به نفت چندین بار طرح و بررسی شده
اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده بود .نخستین بار ،بحث اصالح
قیمت حاملهای انرژی در برنامه اول توس��عه گنجانده شد و در
مجلس به تصویب رس��ید ،اما در این قانون اجرا متوقف شد .در
برنامه دوم توسعه نیز دولت وقت اصالح قیمت انرژی را پیشنهاد
داد اما با مخالفت مجلس همراه ش��د .و سرانجام در برنامه سوم
توس��عه ،دولت ماده ای برای اصالح قیمت انرژی گنجاند که آن
م��اده پس از بحثهای فراوان در مجلس حذف ش��د .در برنامه
چهارم توسعه نیز موضوع اصالح قیمت انرژی و اصالح رابطه مالی
دولت و ش��رکت نفت مطرح شد که به تصویب مجلس و تایید
شورای نگهبان رسید ،اما این ماده نیز در مجلس هفتم حذف شد
و به این ترتیب هدفمندش��دن یارانهها همچنان به عنوان اصلی
مهم در اقتصاد کشور باقی ماند .اکنون اما قریب به یک ماه از اجرا
شدن طرح هدفمند سازی یارانهها می گذرد ،قانونی که اگرچه
چگونگی اجرای آن نگرانیهایی را ایجاد کرده اما استقبال فعالین
اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی را نیز به سبب
واقعی کردن قیمتها در کشور به همراه داشته است.
محمد نهاوندیان ،رییس ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
اصل حركت به س��مت واقعي كردن قيمته��ا در اقتصاد ايران
و هدفمندك��ردن يارانهها را مورد قبول هم��ه صاحب نظران و
كارشناس��ان اقتصادي دانسته و درباره آن گفته است«:با تقويت
ت و بهينه كردن منابع در رابطه با حاملهاي انرژي
بازارهاي رقاب 
طرح هدفمندكردن يارانهها يك طرح تأثيرگذار در اقتصاد ايران
اس��ت چرا كه در حال حاضر ش��يوه پرداخت يارانهها در قيمت
حاملها انحراف ايجاد كرده اس��ت لذا حركت به س��مت اصالح
قيمتها حركتي بس��يار مؤث��ر و مورد تأييد همه اس��ت .همه
كارشناسان معتقدند كه بايد اين طرح انجام شود اما در چگونگي
و برنامهريزي اجرا توضيحات و الزمههايي وجود دارد .البته اجراي
اين طرح در واحدهاي توليدي بايد به نحوي ساماندهي شود تا
در اين حركت از توليد ملي حراس��ت كافي شود .هدفمندکردن
یارانهها ،هدف نیست ،بلکه افزایش بهرهوری هدف است؛ ضمن
آنکه افزایش بهرهوری نیازمند اقتصاد رقابتی است و در این مسیر

سعید پدرام
باید از رقابتهای نابرابر جلوگیری کنیم؛ افزایش بهرهوری را باید
در حوزهه��ای مختلف دولتی نیز پیگیری کنیم .نکند به خاطر
توفیق در طرح و نگرانی از باال رفتن قیمتها دخالت دولت را در
تولید و توزیع توجیه کنیم .این تناقض ایجاد میکند .این کار را
میکنیم که دولت کمتر در مکانیزم بازار دخالت کند».
محمد مهدی راسخ ،دبيركل اتاق بازرگاني تهران نیز اجراي طرح
هدفمند كردن يارانه ها را براي اقتصاد ايران يك ضرورت به شمار
آورد که هيچ فعال اقتصادي با اجراي آن مخالفتي ندارد .راس��خ
اما نکاتی را درباره اجرای این قانون به مسئولین اقتصادی گوشزد
کرده اس��ت «:در مورد طرح هدفمند كردن يارانههاي يك نكته
مهم و اساسي وجود دارد و آن ،نحوه اجراي طرح هدفمند كردن
يارانه ها اس��ت .يكي از نگراني هاي فعاالن بخش خصوصي در
مورد طرح هدفمند كردن يارانه ها ،نسبت به شيوه اجراي طرح
است زيرا همواره در ايران طرح ها و فكرهاي خوب ،بسيار بد اجرا
ميشوند .طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد به نحوي اجرا شود كه
كمترين تبعات منفي و بيشترين توسعه اقتصادي را براي كشور
به دنبال داشته باشد .لذا بخش خصوصی یک بسته پیشنهادی
حاوی هف��ت راهکار زیر برای اجرای بهتر این طرح دارد :اجراي
تدريجي طرح هدفمند كردن يارانه ها ،هدفمند كردن يارانه بنزين
در سال اول اجراي طرح ،حذف يارانه گازوئيل ،نفت كوره سفيد و
گاز مايع در طول  3سال ،هدفمند كردن يارانه گاز و برق طي 5
سال ،هدفمند كردن يارانه دارو و خدمات بهداشتي و آموزشي در
چارچوب خدمات تامين اجتماعي ،حذف يارانه نان و آب طي يك
برنامه  5ساله و هدفمند كردن يارانه ساير اقالم درطول يك برنامه
 3ساله ،مي تواند بهترين راهكار براي اجراي طرح هدفمند كردن
يارانه ها باش��د .و نهایتا اینکه درآمدهاي حاصل از اجراي طرح
هدفمند كردن يارانهها بايد به بخش توليد و پرداخت مشوقهاي
صادراتي تخصيص بيابد».
یحیی آلاس�حاق ،رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
نیز معتقد اس��ت پس از اجرای مناس��ب این طرح کشور شاهد
ب��اال رفتن کیفیت کاالهای تولید داخ��ل خواهد بود و این مهم
منجر به رقابتپذیر ش��دن اقتص��اد ای��ران در بازارهای جهانی
میشود«:هدفمند کردن یارانهها امکان سرمایهگذاریهای عظیم
را فراهم میکند و این سرمایهگذاری عظیم باعث رشد و توسعه
اقتصادی میشود که در بهبود فضای کسب وکار و باالرفتن رتبه
اقتصادی ایران بسیار تأثیرگذار است و امید است با اجرای درست
و اصولی از س��وی دولت و همکاری و مش��ارکت اثرگذار بخش
خصوصی طی س��الهای آینده ش��اهد افزایش سرمایهگذاری
خارجی در ایران باشیم .هدفمند کردن یارانهها کاری است که در
تمام کشورهای دنیا انجام شده است و براساس آن همه خدماتی
که دولتها به مردم ارائه میکند با قیمت واقعی عرضه میشود
و این یک حس��ن به ش��مار میآید البته دولت باید در محاسبه
حاملهای انرژی و هدفمند کردن یارانهها سناریوهای مناسبی
را طراح��ی کند تا این یارانهها به صورت هدفمند و عادالنه بین
مردم توزیع ش��ود تا نه تولیدکننده و نه مصرفکننده از اجرای
این طرح دچار آس��یب و ضرری نش��وند .باید توجه ویژه ای به

چگونگی تامین منابع و حمایتهای عملیاتی از تولید داشت .باید
بازار س��رمایه را در آزادی عمل تمام گذاشت .یعنی همانطور که
یارانه ها را شفاف کرده ایم باید بازار سرمایه هم شفاف باشد .اینکه
م��ا مراحل آتی طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها را هم با موفقیت
سپری خواهیم کرد فقط در این شرایط قابل تایید است که باید
با توجه به واقعیت های موجود و واقعیت هایی که نظام بانکی ما
دارد با تدبیر هماهنگی ایجاد کنیم».
سید حمید حسینی ،نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی
ایران نیز ضمن استقبال از هدفمندی یارانه ها اما نسبت به نحوه
اج��رای این طرح انتقاد دارد «:اگ��ر اصالح قیمت توأم با رعایت
جوانب احتیاط و در نظرگیری سیاس��تهای تکمیلی نباش��د،
میتواند آثار وخیمی به همراه داش��ته باشد .الزم است در جهت
حمایت از صادرات و تولید کشور اصالح قیمت ارز همراه با اجرای
هدفمندسازی صورت گیرد .از طرف دیگر نباید به کاهش مصرف
انرژی خوش��بین بود ،زیرا بافتهای فرسوده شهری و روستایی
و سیس��تم ناکارآمد موتورهای خودرو به زودی امکان اصالح و
کاهش مصرف نخواهد داش��ت .در طرح هدفمندسازی یارانهها
مش��کالت بنگاههای اصلی تولیدکننده حاملهای انرژی نظیر
ش��رکت گاز ،پخش ،پاالیش و توانیر نادیده گرفته ش��ده است،
زیرا این بنگاهها اکنون قادر به ادامه دادن وضعیت نیستند و در
اثر هدفمندس��ازی نیز قرار است منابع افزایش قیمت به حساب
صندوق واریز ش��ود و بنابراین قیمت واقعی تولید به این واحدها
پرداخت نمیش��ود ،اما با این حال اتاق بازرگانی حاضر است در
تمامی مراحل اجرای طرح به بخش دولتی کمک نماید ،البته در
صورتی که دولت نیز به مشکالت موجود بر سر راه تولید و صنعت
توجه داشته باشد .دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان آثار مرتبط با
طرح را اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی دانستند و بر این باور بودند
که این طرح باعث افزایش فش��ار به بنگاههای اقتصادی شده و
اشتغال و تولید ناخالص ملی کاهش خواهد یافت و حتی صادرات
و ترانزیت نیز دچار مشکل خواهد شد و اقتصاد ملی مزیت رقابتی
و نسبی خود را برای جذب سرمایهگذاری خارجی از دست خواهد
داد که امیدوارم دولت وکارشناسان برای این موارد هم تدابیر الزم
را طراحی واجرا کنند».
ابراهیم جمیلی ،عضو هیئت رئیس��ه ات��اق بازرگانی و صنایع
و مع��ادن ایران نیز اگرچه اجرای این ط��رح را در کوتاه مدت
چالشی سر راه اقتصاد ایران می داند اما معتقد است «:این طرح
همانند سد بتنی محکمی اس��ت که پایههای اقتصاد ایران در
آینده باید روی آن بنا شود .بخش خصوصی کشور یک نگرانی
دارد و آن این است که با اجرایی شدن طرح فوق بخش صنعت
دچار بحران ش��ود که دولتم��ردان باید در جهت اجرا و تدوین
سیاستهای بلند مدت طرح ،حمایت از بخش خصوصی را در
اولویته��ای کاری خود ق��رار دهند تا با همکاری و هماهنگی
این دو بخش موانع و مشکالت پیش روی طرح هدفمند کردن
یارانهها از س��ر راه برداش��ته ش��ود .در هدفمند کردن یارانهها
ش��رکتهایی که انرژی بیشتری مصرف میکنند ،تحت فشار
قرار خواهند گرفت ،اما آنان با اصالح ساختار میتوانند کارایی
خود را افزایش دهند».
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