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روشن
خواستهای

حداقل انتظارات بخش خصوصي از دولت ،در سال جديد
س��ال  1389هم به پايان رس��يد و وضعيت براي
بخش خصوصي كه بايد محور اصلي توسعه اقتصادي
باشد ،با بهبودي همراه نشد و به قول معروف براي این
بخش «حكايت همچنان باقيس��ت» .عليرغم اين در
س��ال جديد نبايد نااميد بود و با كوشش خود در طرح
مطالبات منطقي و عقالني از دولت ،بايد كوش��يد كه
شرايط را بهبود بخشيد ،هرچند در سال جديد ابرهاي
تيره آسمان اقتصاد ايران را نسبت به گذشته تاريكتر
كرده اس��ت تا حدی که رییس کل بانک مرکزی هم
محکم کردن کمربندها را توصیه کردهاند  ،با وجود این
تأكيد بر مطالبات و ش��رح و بسط آنها از سوي بخش
خصوص��ي قطعاً راهگش��ا خواهد ب��ود .ابتدا توصيف
مختص��ري از ابرهاي تيره در فضاي اقتصادي كش��ور
و س��پس اهم نكات و مطالبات بخش خصوصي ارايه
ميشود .سال  1390در حالي آغاز شد كه بودجه كشور
تصويب نش��ده بود و دولت از طريق بودجههاي ماهانه
اداره میشد و اين مسأله در تاريخ چند دهه گذشته بجز
يك سال كه شرايط كام ً
ال ويژه بود ،سابقه نداشته است،
و اين اتفاق هرچند به تنهايي واجد اهميت است ،ولي
حكايت از مشكالت و ناهماهنگيهاي ديگر هم ميكند.
س��ال جديد در حالي آغاز ميشود كه تا کنون نزدیک
به پنج ماه از آغاز اجراي طرح هدفمند كردن يارانههاي
انرژي گذش��ته اس��ت ولي ب��ه داليل متع��دد اصالح
قيمتها در ساير كاالها در سه ماه پاياني سال گذشته
صورت نگرفت و به تأخير افتاد و ادامه اين فش��ار براي
جلوگيري از افزايش قيمتها تقريباً غير ممكن است و
ل��ذا انتظار ميرود در دو ماه آينده و براي جلوگيري از
ورشكس��تگي و بيكاري بيشتر ،اقدامي موثر در اصالح

قيمت ساير كاالها ضروري باشد و طبعاً چنين اقدامي
ب��ه منزله افزايش تورم و التهاب بيش��تر خواهد بود ،و
دول��ت ميبايد ميان دو گزینهی ادام��ه وضع ركودي
موجود و افزايش تورم يكي را برگزيند و اجتناب از هر
دو مورد محال است .وضعيت ركودي اقتصاد مترادف
با افزايش ش��ديد بيكاري و توقف رشد اقتصادي است
كه متأسفانه به همين دليل هم در هر دو مورد با منع
عملي انتشار آمار رسمي مواجه هستيم ،موضوعي كه
در نيم قرن اخير س��ابقه نداشته است .اگر در كنار اين
موارد تنشهاي سياست خارجي و اختالفات داخلي و
نيز نفتي ش��دن هرچه بيشتر بودجه عمومي كشور را
نيز لحاظ كنيم ،روشن خواهد شد كه بهبود وضعيت
عمومي براي فعاليت اقتصادي سالم و سازنده ،نيازمند
توجه و كوشش بیش��تر و تعامل سازنده همه اقشار از
جمله فعاالن بخش خصوصي اس��ت .اين فعاليتها از
نظر بخش خصوصي بايد ناظر به اهداف و مطالبات زير
باشد:

1

حاكميت قانون و برنامه

در درج��ه اول هيچ چيز بي��ش از حاكميت قانون
و ضابطهمند ب��ودن تصميمات ب��راي فعاليت بخش
خصوصي اهميت ندارد .حتي اگر قوانين موجود داراي
اشكال هم باش��ند ،حاكميت و اجراي بيكم و كاست
آنها ،بسيار بهتر از نبود قانون و غلبه سليقههاي فردي
است .پس از حاكميت قانون ،داشتن برنامه مشخص از
سوي دولت به نحوي كه بخش خصوصي از آن مطلع
باش��د ،و اقدامات خود را ب��ا آن هماهنگ كند ،امري
ضروري اس��ت .فقدان برنامه براي اقتصاد كشور ،مثل
قرار گرفتن در قايقي كوچك در ميان امواج سهمناك

درياست .بنابراين اولين و با اولويتترين خواست بخش
خصوصي حركت به س��وي حاكميت قانون و داشتن
برنامهاي روش��ن و در دسترس در حوزه اقتصاد است.
موجب تأسف است كه بيتوجهي به قوانين مصوب و
نيز قانون بودجه و حتي قانون هدفمندسازي يارانهها
(در ابعاد گوناگون اجراي اين طرح از جمله پرداخت 30
درصد حق توليدكنندگان) نه استثنا كه ظاهرا ًتبديل به
قاعده شده است.

2

اولويت دادن به توليد

در ميان دوگانه ترجيح توليد و اش��تغال یا ترجیح
ت��ورم ،بايد اولويت را به توليد و اش��تغال داد ،تا از يك
سو شاهد رونق اقتصادي باشيم و از سوي ديگر بيكاري
و فق��ر كاهش پيدا كن��د .از ميان بردن فق��ر با توزيع
نقدي يارانهها محقق نميش��ود .اين كار فقط تأثيري
موق��ت بر كاهش فقر دارد .فق��ر فقط از طريق افزايش
توليد و اش��تغال محو ميش��ود .براي تحقق اين هدف
بايد از موانع موجود در راه س��رمايهگذاري و دسترسي
توليدكنندگان به منابع بانكي و تسهيالت كاسته شود.
تأكيد بيش از حد دولت بر حفظ قيمت کاالهای تولیدی
از سوي بخش خصوصي و در عين حال باال بردن قيمت
كاالهاي انحصاري دولت(،آخرین مورد آن افزایش شدید
هزینههای پستی بود) نه عادالنه است و نه منطقي .اگر
دول��ت نگران افزايش تورم اس��ت ،چرا كاالهاي خود را
گران میکن��د و يا چرا نقدينگي را باال ميبرد و يا چرا
درصد ماليات ارزش افزوده کاال و خدمات را توس��عه و
نيز افزايش ميدهد؟ ادامه سیاست ضد تورمی از طریق
کنترل قیمتها و در عین رش��د ش��دید نقدینگی جز
تضعيف بيشتر توليد و ركود نتيجه ديگري ندارد.

3

كوچك شدن دولت

4

رفع تبعيضات ناروا

بزرگ شدن دولت و افزايش بودجه آن ،عامل اصلي
در افزای��ش تورم(چیزی که به ظاه��ر دولت نگران آن
است) و نيز ناكارآمدي و پایین بودن بهرهوری اقتصادي
است .بدين منظور انتقال سهام و مالكيت مراكز توليدي
ب��ه م��ردم ،در كن��ار مقرراتزدايي و اولوي��ت دادن به
سرمايهگذاران خصوصي ،يكي از مطالبات دايمي و جدي
بخش خصوصي براي رونق اقتصادي و افزايش بهرهوري
است .چنين هدفي از طريق واگذاريهاي شبهدولتي يا
انتقال سهام و در عين حال حفظ كامل مديريت دولتي
شركتهاي توليدي ،قابل تحقق نيست .کوچک کردن
دولت به معنای ادغام وزارتخانهها نیست ،وزارتخانههایی
که هر روز متورمتر میش��وند .کوچک کردن دولت جز
با انتقال وظایف تصدیگری دولت به مردم و تمرکز بر
وظایف حاکمیتی دولت امکانپذیر نیست.

5

بهبود فضاي كسب و كار

6

در پايان سال جاري انتخابات مجلس برگزار خواهد
ش��د ،و اين احتمال وجود دارد ك��ه محور قرار گرفتن
پيروزي به هر قيمت در اين انتخابات ،موجب فراموشي
اصول و برنامههاي اقتصادي شود و به نوعي اقتصاد به
قربانگاه سياست برده شود .هرچند تنشهاي سياسي
موجود چه در درون س��اخت رسمي و چه در ميان اين
س��اخت با بيرون آن ،براي اقتصاد كشور زیانبار است،
ولي تش��ديد اين تنشها و انتقال تبعات آن به اقتصاد
يا كوشش در استفاده از ابزارها و سياستهاي اقتصادي
براي ورود به رقابتهاي سياسي ميتواند ،بسيار خطرناك
باشد ،كه كليه جناحها بايد قاطعانه از آن پرهيز كنند.
انتخابات اخير اتاق بازرگاني و شكلگيري مجدد مديريت
آن براي چهار سال آينده ،اين زمينه را فراهم ميكند كه
انتخابشدگان با حمايت رأيدهندگان و كليه اعضاي
ات��اق در جهت تحق��ق اهداف و به اج��را درآوردن این
مطالبات استوارتر از گذشته گام بردارند.
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پايين بودن ش��اخص فضاي كس��ب و كار ،يكي
از ويژگيه��اي اقتصادي جامعه ماس��ت ،و اگر دولت
برنامهاي را تدوين كند كه هر سال ،حداقل يكي از اين
شاخصها را بهبود بخشد ،ميتوان به روند رو به رشد
اقتصاد كشور در آينده اميدوار بود .در كنار مطالبه بهبود
شاخصهاي اصلي فضاي كسب و كار ،بخش خصوصي
بويژه در حوزه بازرگاني خارجي چند مطالبه مهم ديگر
هم دارد.
حفظ بازارهاي صادراتي بسيار مهم است .اگر در دو دهه
پيش و پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي بازارهاي
آسياي ميانه را از دست داديم و به علت حضور رقباي
قدرتمند ديگر نتوانستيم چون گذشته وارد آن شويم،
حفظ و گس��ترش بازارهاي صادرات��ي كنوني عراق و
افغانستان براي اقتصاد ايران اهميت دارد و دولت بايد
تمام توجه خود را به آن جلب كند .مشكالت مبادالت
مالي كه به دليل تحريمها بوجود آمده اس��ت ،هزينه
فرصت و نيز افزايش قيمت قابل توجهي را ايجاد ميكند

كاهش چالشهاي سياسي

در پايان سال
انتخاباتمجلس
برگزار خواهد شد،
و اين احتمال وجود
دارد كه محور قرار
گرفتنپيروزي
به هر قيمت در
اينانتخابات،
موجبفراموشي
برنامههاي
اقتصادي شده و
به نوعي اقتصاد به
قربانگاهسياست
برده شود
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بخش خصوصي خواهان رفع تبعيضات ناروا ميان
اين بخش با بخشهاي دولتي و شبهدولتي در دريافت
تس��هيالت ،اجراي مناقصات ،مقررات گمركي و ساير
مقررات اداري است .نابرابري و تبعيضات نارواي موجود،
در كنار گسترش روابط ناس��الم اداري و رشوه ،عرصه
را براي فعاليت بخش خصوصي در يك رقابت عادالنه
بس��يار تنگ كرده اس��ت .بخش خصوصي در شرايط
حاضر از دو سر تحت فشار است .فشار هزينههاي توليد
از طريق افزايش قيم��ت حاملهاي انرژي و باال رفتن
هزينههاي نق��ل و انتقال پول و کاال و قيمت كاالهاي
وارداتي ،و نيز مقررات كار و ...يك س��وي ماجراس��ت.
اين سياس��تها با جلوگيري از تعديل قيمت كاالهاي

توليدي موجب شده كه فشار مضاعفی در جهت افزايش
هزينهها و كاهش درآمدها به بخش توليد وارد شود و
س��رمايهها از توليد به واسطهگري سوق یابد كه شايد
بح��ران اخير در قيمت طال در كش��ور نمونهاي از اين
فرآيند باشد .بنابراين خواست بخش خصوصي برداشتن
فشارهاي غير منطقي در جهت معقول نمودن فضاي
توليد اس��ت .اگر سياس��ت دولت در جهت آزادسازي
قيمت حاملهاي انرژي است ،این سیاست باید به ساير
كاالها و خدمات و مقررات نيروي كار و عرضه پول نيز
تعمیم یابد تا توازني منطقي در اقتصاد برقرار گردد.

كه دول��ت به هر ترتيب بايد در درج��ه اول از تنگتر
شدن اين وضع جلوگيري كند و در مرحله بعد سعي در
گشايش وضع نمايد.
تنوع بازارهاي وارداتي براي هر كشوري اهميت دارد
تا بهترين كاالها را با ارزانترين قيمتها در كوتاهترين
زمان و با ضمانت كافي وارد كش��ور كند .هرچه تنوع
بازارهاي وارداتي كمتر ش��ود ،بر قيمت و زمان واردات
اف��زوده و از ضمانت و كيفيت آن كاس��ته ميش��ود و
خس��ارت آن بر دوش توليد و مصرفكنندگان خواهد
ب��ود .از اين رو وظيفه دولت ميدانيم كه در ايجاد اين
تنوع حداكثر كوشش را بنمايد.

5

نویسندگان ایرانی

یادداشتها

آینده خاورمیانه اقتصاد محوری است

رقابتي جديد در راه است

نگر
آینده
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تحوالت خاورميانه به سمت
و س��ويي م��يرود ك��ه در
نهايت دموكراس��ي خواهي و
حكومتهاي اقتص��اد محور
جايگزي��ن حكومته��اي
ديكتاتوري و قبيلهاي خواهد
علی ماجدی ش��د .اگر حكومته��اي اين
معاونپيشين منطقه دموكراتيك ش��وند از
اقتصادیوزارت آنجایی كه مردم خ��ود را در
خارجه انتخابات و فرآيند كشورداري
ش��ريك ميدانن��د ،ت�لاش
اقتصادي معناداري نيز از خود نش��ان داده و درنتیجه
وضعيت اقتصادي كش��ورهای منطقه نيز به س��مت
مثبتي سير خواهد كرد.
آنچه اين روزها در منطقه خاورميانه اتفاق ميافتد
نشان ميدهد كه تفكر جهاني میخواهد خاورميانه را از
ابعاد امنيتي خارج کرده و به سمت منطقهاي اقتصادي
مبتني بر توليد وارد کند.
خيزش��ي كه اين روزها در منطقه ش��مال آفريقا و
خاورميانه شاهدیم گامهاي نخست اين بخش از جهان
براي پيوستن به حركتهاي دموكراتيكي است كه غالبا
از حكومتهايي خودكامه برخوردار بودهاند.
امروز بخشهاي مختلف جهان از آمريكاي شمالي
گرفته تا اروپاي غربیو شرقي و شرق آسيا روندي رو
به توس��عه و اقتصاد محوري را پشت سر گذاشته اند.
به ويژه آنکه پس از جنگ جهاني دوم ،ش��رق آسيا با
محوریت ژاپن به سمت توسعه جهاني گام برداشت و
امروز این کشور يكي از قدرتهاي اقتصادي جهان به
یآِيد .ببرهاي شرق آسيا نيز در چند سال اخير
شمار م 
گامهاي بلندي به س��مت توسعه برداشته و در آینده
نیز شاهد خواهیم بود که فرآيند جهاني شدن اقتصاد
رفته رفته بر همه كشورها سايه ميافكند .كشورهاي
آمريكاي التين نيز پس از دهه هشتاد و نود میالدی،
رفته رفته از حکومتهای دیکتاتوري فاصله گرفته و به
روند دموکراس��ی خواهی و به تبع آن اقتصاد محوری
رسیده اند .بعد از فروپاشی شوروی نیز شاهد تحول در
اروپای شرقی بودیم ،به طوری که حرکت رو به جلو در
این کشورها نیز با کمک بخشهای غربی اروپا وارد فاز
تازهای شد .به همین ترتیب تنها منطقهای از جهان که
هنوز چندان وارد فاز دموکراسی خواهی نشده منطقه
خاورمیانه و شمال افریقا است.
آنگاه که در يك بخش از جهان كشورها به سمت
دموكراتيزه ش��دن پيش ميروند اغلب يك كشور به
عنوان نمونه و الگوي اقتصادي و سياس��ي آن حرکت
مطرح میشود .در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه و
شمال آفريقا اين روزها مسووليت الگوسازي اقتصادي
و سياسي گويي بر عهده مصر و تونس گذاشته شده و
ي شاهد برخي تالشها
در حوزههاي اقتصادي نيز گاه 
در كشور عراق برای الگو شدن هستيم .وقتی حماس
و فتح آشتی ملی امضا میکنند یعنی باید امنیت در
مرزهای نزدیک به مصر تامین شود و اطراف مصر باید
رنگ و لعاب حوادث سیاس��ی خود را از دس��ت دهد
تا فضا برای س��رمایهگذاری و رش��د در این کشور به

وجود آید .در چنين ش��رايطي تح��والت خاورميانه
ميتوانس��ت فرصت و امكان خوبیرا در اختيار ايران
قرار دهد تا با اس��تفاده از پتانس��يلهاي در اختيار به
صدور گفتمان اقتصادي برتر در منطقه اقدام كند اما
اکنون شرايط تحريمها موجب شده تا بخش عمدهاي
از س��رمايهگذاران نفتي ما اين روزها به سمت كشور
عراق مايل شوند.
در واقع عراق آهسته و پيوسته در منطقه خاورميانه
به قدرتي اقتصادي تبديل خواهد شد اگرچه در مقايسه
با ايران بس��ياري از شاخصهای مورد نیاز را ندارد .اما
به هر ش��کل نبای��د فراموش کرد که عراق نتوانس��ته
مس��وولیت الگو بودن در منطقه را تا به این جای کار
بر عهده گیرد و مبتنی بر همین دلیل است که تاکید
کنونی بر محور مصر و شمال افریقا متمرکز شده است.
اراده س��اختاری روابط بینالمللی در جهان به سمت
و س��ویی هدایت میش��ود که در آن ضرورت ساخت
خاورمیان��های دموکراتیک بیش از ه��ر دوره تاریخی
دیگر احساس میشود .در این شرایط گذار ،فرصتهای
اقتصادی بیش��ماری پی��ش روی ایران ق��رار دارد که
متاسفانه مساله تحریمها مانع از آن شده است كه ایران
بتواند پتانسیلهای خود را فعال کند و در نتيجه فرصت
سرمایهگذاری و ورود تکنولوژی به داخل مرزهای کشور
را از دس��ت داده و در ابعاد اقتصادی با مشکالت جدی
مواجه شدهاست.
به هر شکل ش��انس اندک ایران برای بهره برداری
اقتصادی از وضعیت سیاس��ی پی��ش روی در منطقه
خاورمیانه تالش برای جذب س��رمایه گذارانی اس��ت
ک��ه موقتا از س��رمایهگذاری در بازارهای لیبی و مصر
استقبالی نکرده اند و تا شرایط پایداری در این دو کشور
ی را
شکل بگیرد ،ایران میتواند فرصتهای سرمایهگذار 
به سوي خود جذب کند.
در حالي كه در س��الهاي گذشته برخي بستههای
سرمایهگذاری به سمت ترکیه هدایت شده بود اما به
واس��طه تالش تركيه برای اراده یک تعریف اروپایی از
خود و همچني��ن دوری از منطقه خاورمیانه ،به نظر
میرسد كه رفته رفته کشوری دیگر جایگزین وضعیت
اقتصادی ترکیه میشود و پیشبینی این است که این
بار قرعه به نام مصر افتاده و تمام تالشها به س��مت
انتقال س��رمایه به این کش��ور آفریقایی -عربی است.
انتخاب مصر به عنوان الگوی فعلی در شرایطی انجام
میشود که کماکان فرصت برای ایران جهت تعامل با
جامعه جهانی وجود دارد .به هر صورت اخباری که هر
روز در رسانههای جهانی در زمینه سرمایهگذاری نفت
در کش��ور عراق به گوش میرسد برای ایران سخت و
دشوار است .پتانسیلهای نفتی و گازی ایران در حالی
با تهدید تحریمها مواجه شده که نفت عراق از سویی
و گاز مصر از س��وی دیگر بازارهای خوبی در جهان به
دس��ت آوردهاند .اما به جز مصر تصور این است که در
آینده خاورمیانه و ش��مال آفریقا ،کش��ورهای لیبی و
تونس نیز نقش آفرینی خواهند کرد به ویژه اگر هر چه
سریعتر وضعیت قذافی در لیبی یکسره شود .زمان از
دست میرود و مسير آينده از امروز و فرصتهاي پيش
رو میگذرد .از اين واقعيت نبايد غفلت كرد.

آيندهی كوچك
ک کردن دولت بوده اند
تاملي در تجربه کشورهایی که الگوي کوچ 
در جهان ،چند دههای اس��ت
که الگوهای تازه س��ازماندهی
جایگزینی
و مدیری��ت ،ب��رای
ِ
الگوه��ای بوروکراتیک مطرح
ش��ده اند .این الگوها نخس��ت
در بنگاهه��ای اقتص��ادی و در
شهیندخت کس��ب و کار اشاعه یافتند .در
خوارزمی واقع ،بنگاه اقتصادی در پاسخ به
استاددانشگاه فشا ِر رقابت بی رحمانه بازارهای
جلب رضایت مشتریان
پر
تحول داخلی و جهانی و برای ِ
ِ
دارای
ح��ق انتخ��ابِ روزافزون ،مجبور ش��د به الگوهایِ
ِ
سازمانی منعطف و کارآمدی روی آورد که ضمن کمک
ِ
کاهش هزینه و بهبود کیفیت ،راه را برای
به س��ازمان در
ِ
کسب
رشد نوآوری و خالقیتی فراهم آورد که شرط الز ِم
ِ
مزیت رقابتی است .از سوی دیگر ،بنگاههای اقتصادی ،به
دلیل حضور در عرصههای جهانی و به خاط ِر فرصتها و
ِ
امکانات ش��گفت انگیزی که انقالبِ اطالعات و ارتباطات
فراهم آورده اس��ت ،ب��ه ناگهان خ��ود را در میانه روابط
گس��ترده و پیچیده و درهم تنیدهای یافتند که مدیریت
و هماهنگس��ازی این روابط در چارچوبِ س��اختارهایِ
سازمانی متعارف دیگر میسر نبود .تحت چنین فشارهائی
ِ
سازماندهی شبکهای
است که الگویِ سازمان شبکهای و
ِ
شکل گرفت و به سرعت رواج یافت و راه خود را از بنگاه
اقتصادی به درون س��اختا ِر حکومت و مدیریت خدمات
عمومیباز کرد .امروزه در بس��یاری از کش��ورها از جمله
انگلستان ،استرالیا ،کانادا و امریکا و چندین کشور اروپائی،
اش��اعه الگوی شبکه در دس��تور کار دولتها قرار گرفته
اس��ت .این الگو بر دو اصل اس��توار است:واگذاری امور به
بیرون از سازمان -برون سپاری -و تجمیع فعالیتها .شاید
گفته ش��ود که این دو اصل مدتی است که محو ِر اجرایِ
تحول اداری در ایران قرار گرفته اس��ت .ولی همه
برنامه
ِ
میدانیم که این دو ایده نیز ،مانند بس��یاری از ایدههائی
بررسی الزم و فراهم آوردن زمینههای جذب ،و
که بدون
ِ
از همه مهم تر فاقد تعریف فلسفهای روشن درچارچوبِ
هدف خدمت به مردم از جای دیگر آورده شده ،نتوانسته
تحول مورد نظر را در مسير آينده پيش روي پدید آورد.
ِ
حال بد نیس��ت این دو اص��ل را در قالب دو بازوی اصلی
مدل مدیریت ش��بکهای و با توجه به تجربههای موجود
جهان بررسی کنیم.
اصل اول

در مورد کارهائی که چندین سازمان مختلف در انجام
آن نقش دارند ،نوعی تجمیع و یکپارچهسازی باید صورت
گیرد ،تا از اتالف منابع و سرگردانی مردم جلوگیری شود.
واگذاری امور به پیمانکاران و اس��تفاده از شرکا به تنهائی
مشکالت دولت دیوانساالر را حل نخواهد کرد .زیرا ،دریافت
خدمات از چند کانال و سروکار یافتن با چند پیمانکار به
جایِ چند اداره دولتی برای مردم چندان مطلوب نخواهد
بود .الزم است که خدمات به صورت یکپارچه و با کیفیت
سطوح مختلف و ادارههای گوناگون
مناس��ب ارائه شوند و
ِ
دولت��ی هماهن��گ ش��وندjoint-up government .
ب��ه عنوان راهحلی برای این مس��اله مطرح ش��ده اس��ت.
تبادل اطالعات
موانع
ِ
رفع ِ
پیادهسازی این الگو ،مس��تلز ِم ِ
و هماهنگسازی فعالیتهای سازمانهای دولتی و اشاعه
کا ِر تیمیاس��ت .در واقع ،دیواره��ایِ بتونی موجود میان
دپارتمانها و وزارتخانهها باید از میان برداشته شود که کاری
است بس دشوار ،ولی ضروری .به کارگیری این الگو ،ابتکار
عمل تونی بلر در برنامه مدرنسازی نظا ِم دولتی انگلستان
ِ
به ش��مار آمده است .وی هدف از این برنامه را آمادهسازی
نظام دولتی برای رویاروئی با چالشهای آموزشی و مهارتی
ق��رن  21و از میان بردن فقر ک��ودکان طی یک دوره 20
س��اله اعالم کرده است .در انگلس��تان ،اجرای این برنامه
از س��ال  1997شروع شده اس��ت .برای مثال ،بلر دفتری
ایجاد کرد که در آن نماین��دگان وزارتخانههای آموزش و
پرورش و محیط زیس��ت و راه وترابری و بهداشت حضور
دارند .مأموریت این سازمان هماهنگ کردن فعالیتهای
الزم برای کمک به قشرهای آسیب دیده انگلستان است.
تأسیس این سازمان تا کنون ،شما ِر فقرای خیابان
از زمان
ِ
خواب و کودکانی که مدرسه را ترک میکنند ،کاهش یافته
است .نمونه دیگر  ،تجربه استرالیاست .این کشور در زمینه
تجمیعفعالیتهایسازمانهایدولتی،دستاوردهایبسیار
داشته اس��ت .مهم ترین آن پروژه جاه طلبانهای است به
نام  .centrelinkدر این پروژه انوا ِع خدمات اجتماعی که
سطح
توسط هشت دپارتمان فدرال و چندین سازمان در
ِ
اس��تان و  territorial governmentsارائه میش��ده
است ،زیر یک سقف جمع شده است .هدف از این برنامه،
ارائه انوا ِع خدمات به شهروندان در یک جا است .در امریکا،
نمونههای بسیاری از این تحول در ارائه خدمات امنیت ملی
در س��طح فدرال و ایالت دیده میش��ود .بعد از حادثه 11
سپتامبر معلوم شد که اگرمبادل ٌه اطالعات و همکاری بین
سازمانی وجود میداشت ،این حمله اتفاق نمیافتاد.

نگر
آینده

با اين توضيحات به نظر میرس��د ک��ه برای خروج از
وضعیت کنونی ،چارهای نیست جز روی آوردن به اجرای
برنام��ه تحولی ک��ه در طراحی آن تجربهه��ای جهانی
درسهای آموزندهای دارند .این کار را نمیتوان به دست
افراد بدون تخصص و مهارت حرفهای س��پرد .شاید الزم
باشد تیمهائی مرکب از مشاوران خبره و مجرب داخلی و
خارجی تشکیل شوند.

بنگاههای
اقتصادی ،به
خاط ِرامکانات
شگفت انگیزی که
ِ
انقالب اطالعات
فراهم آورده  ،به
ناگهان خود را
در میانه روابط
پیچیدهای یافتند
که مدیریت این
ِ
چارچوب
روابط در
ساختارهایِ
ِ
سازمانیمتعارف
میسرنبود
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تأمین
این اصل میگوید دولت و سازمان دولتی برای
ِ
جلب همکاری مردم و
منابع و ارائه خدمات نیاز دارند به ِ
سازمانهای خصوصی .به بیانی دیگر ،سازمانهای دولتی
باید از انجا ِم هر کاری که دیگران بهتر میتوانند آن را انجام
دهند ،پرهیز کنند .در نتیجه ،با انتقال خدمات و فعالیتها
به بیرون ،نه تنها دولت و سازمان دولتی کوچک میشود،
نقش آن از انجام دهنده و مجری به تس��هیلگر و
بلک��ه ِ
هماهنگکننده و ناظر بر فعالیت و عملکرد ش��بکهای از
ش��رکا و پیمانکاران تغییر مییابد .هدف چیزی نیست

ج��ز ارائه خدمات بهتر ،ارزان تر ،مطمئن تر و س��ریع تر
به مردم.
تجربه چند کش��ور در زمینه برون س��پاری خدمات
دولتی:حال بد نیست نگاهی داشته باشیم به تجربه چند
بخش خدمات  ،طی سالهای 1990
کشور .در امریکا ،در ِ
تا  ،2001قراردادهای پیمانکاریِ دولت 24 ،در صد رشد
بین س��الهای  1996تا
داشته اس��ت .در
سطح ایالتیِ ،
ِ
 ،2001این رشد به  65درصد رسیده است .تعداد کارکنان
بخش پیمانکاری ب��ه دو براب ِر کارکنان دولت افزایش
در ِ
یافته اند و با رشد پیمانکاری 700 ،هزار شغل جدید ایجاد
بخش دولتی به مردم
شده است .خدماتی که در امریکا از ِ
بخش خصوصی واگذار شده به این شرح اند:
و ِ
 خدمات اجتماعی آموزش اداره امو ِر زندانها و باز پروریِ زندانیان ،که در جهان طیمعادل  849در صد داشته است.
دهه گذشته رشدی
ِ
 خدمات نظامی:بس��یاری از وظائف س��ربازان را درجنگ ،بخش خصوصی انجام میدهد .ازجمله ،راه اندازیِ
سیس��تمهای ارتباطی،
هماهنگی ت��دارکات ،نگهداریِ
ِ
پایگاههای نظامیو بسیاری دیگر .در جنگ عراق 8 ،درصد
از بودجه پنتاگون ،ص��رف قراردادهای بخش خصوصی
حال حاضر ،بیش از هزار ش��رکت خصوصی در
ش��د .در ِ
آموزش
فعالیتهای جنگی حض��ور دارند و کارهائی را از
ِ
مناطق جنگی،
نقل خودروهای نظامیبه
سربازان تا حمل و ِ
ِ
تا شبیهسازی بازیهای جنگی و بازجوئی از زندانیان را ،بر
عهده دارند .حذف بخش خصوصی از صحنه نظامیمحال
خلیج فارس در سال  ،1991به ازایِ هر
اس��ت .در جنگ
ِ
 50تا  100س��رباز یک پیمانکار حضور داش��ت .ولی در
جنگ عراق ،به ازایِ هر  10س��رباز یک پیمانکار فعالیت
میکرد .دهها پیمانکار در جنگ عراق کشته شدند .برای
بازجوئی
آموزش سربازان و حتی
خدماتی از آش��پزی تا
ِ
ِ
ارتش جدید عراق ،با پیمان��کاران قرارداد
زندانی��ان ،در ِ
بس��ته شده است .رش��د پیمانکاری در ارتش را میتوان
وابس��تگی روزافزون جنگ
به دو عامل نس��بت داد:اول
ِ
به نظامهایِ پیش��رفته و تخصصهای باال و دوم مهارت
روزافزون شرکتهای خصوصی در ارائه خدمات پیشرفته
و تخصصی و با کیفیتی به مراتب برتر از ارتش.
 خدمات مدیریت محیط زیست و منابع:در امريكا بینسالهای  1996تا  ،2001حدود  400میلیارد دالر صرف
قراردادهای دولت با پیمانکاران شده است که  65درصد
حال حاضر ،این قراردادها 19 ،درصد
رشد داشته است .در ِ
ازبودجه جاریِ امریکا را در بر میگیرد.
گفته میشود که در سالهای آینده به دلیل رشد دو روند
زیر الگوی واگذاری خدمات دولتی به پیمانکاران بیش از
پیش رواج یابد:
تأمین نیازهایِ جمعیت
مالی دولت برای
ِ
منابع ِ
 .1کمبود ِ
رو به رشد بازنشستگان
 .2انتظارات روزافزون ش��اغالن دولتی که باعث افزایش
هزینههای پرسنلی خواهد شد.

اصل دوم
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یادداشتها

نویسندگان ایرانی

روند صعودي
پيش روي صنعت طال

اشتیاق مردم به خرید طال ،نشانی از بیاعتمادی به سرمایهگذاری است
عرض��ه و تقاض��ا،
بحرانهايآني،نوسانات
ارز و مسائل سياسي از جمله
محورهاي��ي اس��ت ك��ه بر
كاهش و افزايش قيمت طال
در جه��ان و به تبع در ایران
محمد کشتی آرای تاثيرگذار خواهد بود .قيمت
رئیس اتحادیه طال در يك سال گذشته به
کشوریطالفروشان دليل ركود و نوس��انات مالي
در ب��ورس جهان از باالترين
رشد قيمت در طول يك سال برخوردار بوده است .اما
به هر شكل پيشبيني من درباره قيمت طال در سال
 90بر اساس مواردي كه در باال نيز به آن اشاره شد،
این است كه قيمت آن در سال جاري نیز مانند سال
گذشته روندي صعودي را پشت سرخواهد گذاشت.
اغلب تحلیلگران نیز بر این باورند که با توجه به ادامه
رك��ود اقتصادی در جهان روند قیمت طال در جهان

1

اگر مسائل و
ناآراميها در
خاورميانهبه
همين شكل ادامه
يابد ،بدون شك
قيمت طال در ايران
و جهان نيز تحت
تاثير همين عامل
افزايش خواهد
يافت

کماکان از روندی صعودی برخوردار باشد .به هر شكل
هر زمان شرايط س��رمايهگذاري و وقایع سیاسی در
جهان به سمتي حرکت کند که اعتبار سرمايهگذاري
در صنعت و توليد تهدید ش��ود ،به تبع قيمت طال
روندي صعودي خواهد داش��ت .چنانچه به باور من
اين روند در كش��ور ما نيز در سال  90تداوم خواهد
يافت آنچنانكه بس��یاري شاخصها موجب شده که
مردم به س��مت خرید س��که برای حفظ ارزش پول
خود اقدام کنند .اين روزها حتی ش��اهد هستیم که
نقدینگی تزریق شده به بخشهای روستانشین هم
موجب شده تا آنها نیز به جای استفاده از یارانهها در
بخش تولید به خرید س��که و حفظ ارزش پول خود
به این شکل اقدام کنند .البته اینها هیچکدام برای
صنعت و تولید داخلی ما نویدبخش نیست.
روند رو به رش��د قیمت ط�لا در جهان با آغاز
بحرانهای مالی و اقتصادی آمریكا درس��ت از
سه سال پیش آغاز شد .بحران اقتصادی یونان موج

2

دومیاز بحران در اروپا را به وجود آورد و همه اینها
موجب ش��د تا بسیاری از س��رمایه گذاران به سمت
خرید طال و سرمایهگذاری بر قیمت طال روی آورند.
آنچنانكه در سال  2010قيمت طال در جهان از 28
درصد افزايش برخوردار بود و در اوايل س��ال 2011
نيز نش��انههاي بهبود اقتصادي جهان موجب شد تا
قيمت طال به سمت كاهش حركت كند اما در ادامه
عواملي مانند تحوالت سياسي شمال آفريقا و منطقه
خاورميانه يك بار ديگر منجر به افزايش قيمت نفت
و در نتيجه قيمت طال در بازارهاي جهاني ش��د .به
هر ش��كل يكي از پارامترهاي تاثيرگ��ذار بر قيمت
طال ،قيم��ت انرژي در جهان اس��ت .ان��رژي عامل
تعيينكنندهاي در بخش توليد است و نوسان قيمت
انرژي بدون شك قيمت طال را نيز دستخوش تغيير و
تحول خواهد كرد .همچنانكه تحوالت اخير خاورميانه
از جمله كاهش صادرات نفت از س��وي ليبیموجب
افزايش قيم��ت نفت در بازاره��اي جهاني و به تبع

طال تا چه قیمتی پیش خواهد رفت؟

نگر
آینده
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در ماه آوریل گذشته قیمت جهانی طال  ۱۳بار رکورد
ی که در
جدیدی از خود بر جای گذاشت .سه عامل اصل 
افزایش قیمت طال در ماه گذشته نقش داشتند عبارتند
ی دالر آمریکا نسبت به دیگر
از -۱:کاهش ارزش جهان 
ارزه��ا -۲ ،افزای��ش بدهی آمریکا (بی��ش از ۱۴۰۰۰
میلی��ارد دالر) و  -۳تصمیم بان��ک مرکزی آمریکا در
تاریخ  ۲۷آوریل مبنی بر پایین ماندن نرخ بهره .چین
که بزرگترین خریدار و دارنده اوراق قرضه آمریکا و در
نتیجه بزرگترین بستانکار از این کشور است ،در  ۳ماهه
اول سال جاری میالدی رشد اقتصادی  ۷/۹درصدی را
تجربه کرده اس��ت و درصدد است تا در زمینه مقدار
طالی ذخیره شده خود از آمریکا سبقت بگیرد .روسیه
نیز در ای��ن امر همانند چین عمل خواهد کرد .چین
ب��ا ذخیره ارزی بیش از  ۳۰۰۰میلی��ارد دالر درصدد
است تا صندوق جدیدی برای سرمایهگذاری در فلزات
گرانبها تشکیل دهد و بیش از یک سوم موجودی این
صندوق را به این امر اختصاص دهد .چین که بیش از
 ۶/۱درصد از ذخایر خ��ود را به صورت طال نگهداری
میکند تصمیم به سرمایهگذاری  ۱۰۰۰میلیارد دالری

  امیرصالح آزادی نمین

در خرید انواع مختلف شمشهای گرانبها دارد و این امر
باعث خواهد ش د قیمت شمشهای گرانبها به ویژه طال
و نقره همچنان رو به افزایش باشد .وزارت خزانهداری
ی میکند که سقف بدهیهای آن کشور
آمریکا پیشبین 
به بیش از  ۱۴هزار و سیصد میلیارد دالر برسد که این
امر نیز همچنان باعث افزایش قیمت طال خواهد بود.
از س��وی دیگر ،نرخ بهره در آمریکا که از دسامبرسال
 ۲۰۰۸بین صف��ر و  0/۲۵درصد و در جهت تحریک
ی مانده باعث شده است که سرمایهگذاری در
اقتصاد باق 
مورد طال همچنان رو به افزایش بماند .این امر همچنان
باعث شده دالر آمریکا ۱۱درصد نسبت به بقیه ارزها
افت داشته باشد .همچنین کشورهای در حال توسعه
درصددند تا بین  ۲تا  ۸درصد از سرمایههای خود را به
طال تبدیل کنند .افزایش نرخ بهره در آمریکا به عنوان
ی قیمت طال شناخته میشود.
دشمن اصل 
روند سهام طال

ی از مهمترین و اصلیترین
ش��رکت  iSharesیک 

فروشندگان س��هام در بازار طال است که بهای سهام
ی طال در
ت با قیمت جهان 
عرضه شده توسط این شرک 
هماهنگی کامل اس��ت iShares . .شرکتی است که
کاالهای مورد خرید و فروش در بازار کاال را نگهداری
کرده و به صورت سهام به متقاضیان عرضه میکند .در
نموداری که نمایشگر سهام طالی این شرکت است و
 iShares Gold Trustن��ام دارد ،قیم��ت کنونی از
میانگین قیمت دویست روزه که نشانگر قیمت حقیقی
سهام طالی آن است  8درصد باالتر است که میتواند
نش��انگر حباب در قیمت این فلز باشد .پژوهشهای
برخی از کارشناس��ان در بانکهای بزرگ بینالمللی
بیانگر این است که قیمت طال تا سال  2020میالدی
نزدیک به  5000دالر در هر اونس خواهد رسید.
نقره نیز که به عنوان برادر کوچک طال ش��ناخته
میش��ود و افزایش و کاهش قیمت آن همواره با طال
هم راستا است هماکنون در حال ربودن گوی سبقت
از برادر بزرگتر خود اس��ت .نقره که در اواس��ط سال
 ۲۰۰۹می�لادی با قیمت��ی در ح��دود  ۹دالر در هر
انس معامله میشد هماکنون و پس از  ۲سال ،با رشد
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سايه همسايه
زنگ هشداري به ايران:
پاي تركيه به افغانستان هم
رسيد
  امیرمحمد سوری

عضو گروه مطالعات اوراسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمعتشخیصمصلحتنظام

سیاس��ت خارجی ترکیه از زمان روی کار آمدن
حزب عدالت و توس��عه در س��ال  ،2003تغییرات
قابل توجهی به خود دیده است .تحت تاثیر دکترین
اس��تراتژیک احمد داود اوغلو ،وزیر خارجه و معمار
سیاست خارجی نوین ترکیه ،دولتمردان جدید آنکارا
ضمن حفظ میراث کمال آتاتورک ،با اتخاذ رویکرد
نگاه به ش��رق ،درصدد توازن بخش��ی به سیاس��ت
خارجی ترکیه هستند که بهبود مناسبات با روسیه،
ایران ،افغانس��تان و کش��ورهای عربی خاورمیانه از
نمونههای بارز آن به شمار میرود.
در این میان «میانجیگری» یکی از ابزارهای مهم
سیاستمدارانحزبعدالتوتوسعهبرایارتقاءجایگاه
ترکیه در صحنه مع��ادالت منطقهای و بینالمللی
است .میانجیگری در پرونده هستهای ایران از جمله
میزبانی چند دور از مذاکرات در ترکیه ،مشارکت با
برزیل در صدور بیانیه تهران ،میانجیگری میان سوریه
و اسرائیل (هرچند با توجه به تحوالت غزه و برخی
مسائل دیگر ناکام ماند) و اخیرا ً میانجیگری در روند
تحوالت صلح افغانستان ،به خوبی گویای توجه خاص
سیاس��تمداران حزب عدالت و توسعه به این عنصر
دیپلماتیکاست.
در واقع ترکیه با اتکا به اصل میانجیگری در حل
مسائل جهانی ،سعی دارد به بازیگری فعال در صحنه
معادالت منطقهای و بینالمللی بدل شود .امری که
ضمن حفظ و ارتقای جایگاه منطقهای و بینالمللی
ترکیه ،میتواند به تمدید حضور ترکیه به عنوان عضو
غیر دائم شورای امنیت یاری رساند.
ترکیه در افغانس��تان و در ارتب��اط با موضوعات
داخلی این کش��ور ،در دو نقش ظاهر ش��ده است.
نقش آشکار آن نوع رابطه و تعاملی است که با دولت
افغانستان از ابتدا برقرار نموده و این رابطه را کماکان
حفظ کرده اس��ت و نقش دوم بس��ط و گس��ترش
تعامالت با گروههای مختلف سیاسی در این کشور
بوده است.
در گذشته نقش دوم عمدتاً منحصر به ارتباط با
گروههای قومیازبک و مش��خصاً ژنرال دوستم بوده
اس��ت (کما اینکه دوستم پس از تبعید غیررسمی،
به ترکیه س��فر و در آنجا میباش��د) ،اما این رابطه
مدتهاست که فراتر از گروههای ازبک را شامل شده و
این موضوع ظرفیتهای ترکیه را نزد دولت افغانستان
و سایر بازیگران فرامنطقهای ،افزایش داده است.
اجالس سه جانبه ترکیه با افغانستان و پاکستان،

ترکیه با اتکا به
اصلمیانجیگری
در حل مسائل
جهانی،سعی
دارد به بازیگری
فعال در صحنه
معادالتمنطقهای
و بینالمللی بدل
شود

نگر
آینده

س��االنه ۱۲۸درص��د با قیمتی در ح��دود  ۴۸دالر در
حال معامله اس��ت .تحلیلگران بازار کاال بر این باورند
که قیمت طال تا اواخر س��ال  ۲۰۱۱میالدی میتواند
به  ۸۰تا ۱۰۰دالر رس��یده و یا حتی از آن تجاوز کند.
نکت��های که به س��رمایهگذاران در بخش نقره و مس
اطمینان خاطر میبخشد این است که بر خالف طال
که جایگزینی امن بوده و قیمت آن بیش��تر بر حسب
ی ( )speculationانجام میشود نقره و مس
گمانهزن 
ی
استفادههای صنعتی بسیاری داشته و بخش عمدها 
از تعیین قیمت آنها بر اساس عرضه و تقاضا و نه تنها
ی صورت میگیرد .نسبت قیمت نقره به طال
گمانهزن 
که در گذشته دور در حدود یک به صد بوده هم اکنون
به یک به  ۳۰رسیده که نشانگر افزایش سریعتر قیمت
نقره نسبت به طال است .ذخایر معدنی شناخته شده
نقره  ۱۶برابر ذخایر شناسایی شده طال هستند کهباید
نسبت قیمت نقره به طال را به یک به  ۱۶برساند .انتظار
میرود نس��بت کنونی یک به  ۳۰در آینده نه چندان
دور به یک به  ۱۶نزدیک شود.
ی و دندانپزشکی ،تولید
از نقره در بخشهای پزشک 
فیلمهای عکاسی ،تولید وسایل الکترونیکی و ساخت
آینه اس��تفاده میش��ود .همچنین از مس که از نظر
اس��تخراج در زمره سهلالوصولترین فلزات محسوب
میشود در صنایع ساختمانی ،الکترونیک ،حمل و نقل

و ماش��ینآالت صنعتی استفاده میشود .در تولید هر
خودرو به طور متوس��ط در حدود  ۲۰تا  ۲۵کیلوگرم
مس به کار میرود که این خود بیانگر اهمیت استفاده
صنعتی مس است .حال پس از بروز سونامیدر ژاپن و
ی کارخانههای خودروسازی بزرگ مانند تویوتا،
تعطیل 
هوندا و نیس��ان ،قیمت مس در حال کاهش اس��ت و
انتظار میرود این روند در آینده نزدیک نیز ادامه یابد.
تخمینزده میشود برای بازسازی ژاپن نیاز به اعتباری
در ح��دود  ۵۰۰میلیارد دالرباش��د و انتظار میرود با
شروع بازسازی در این کشور قیمت مس و دیگر فلزات
صنعتی مانند آلومینیوم به طرز چش��مگیری افزایش
یابد.

3

4

شماره ششم  /فروردین و اردیبهشت 90

باالرفتن قیمت طال در جهان و ایران شد .به همين
خاطر معتقدم اگر مس��ائل و ناآراميها در خاورميانه
به همين شكل ادامه يابد ،بدون شك قيمت طال در
ايران و جهان نيز تح��ت تاثير همين عامل افزايش
خواهد يافت .آينده تحوالت خاورميانه بايد از سوي
مسووالن و كارشناسان حوزه بينالملل مورد بررسي
و ارزيابیقرار گيرد اما به هر شكل به باور من يكي از
شاخصهاي تاثيرگذار بر روند صعودي افزايش قيمت
طال در سال جاري همين تحوالت منطقه خاورميانه
خواهد بود.
همچني��ن طي هفتهه��اي اخير قتل اس��امه
بنالدن موجب افزايش ارزش سهام آسيا ،اروپا
و آمري��كا و در نتيجه كاهش قيم��ت  70دالري هر
ان��س طال در طي يك هفته پ��س از مرگ بن الدن
شد .قتل بن الدن موجب شد تا مسائل امنيتي دنيا
تحت تاثير قرار گرفته و نشانههاي كاهش تروريسم
در جهان ديده شود .بنابراين نقطه اميد شركتهاي
مالي و موسس��ات تجاري افزاي��ش يافته و تحوالت
اقتصادي نس��بت به گذشته شتاب بيشتري گرفته
اس��ت .اين شتاب نيز سر صعودي اقتصاد را افزايش
داده و از س��وی دیگر داد و س��تد تجاري در سطح
جهان را به دنبال داشته است .در واقع چنين رخداد
سياسي موجب شد تا مبادالت كاال سهلتر و پارامتر
امنيت به س��مت مثبت تر حركت كرده و در نتیجه
افزايش انگيزه سرمايهگذاري در موسسات مالي باالتر
رود .در چنين شرايطي سرمايهگذاري از سمت خريد
طال كاهش و به سمت توليد و سرمايهگذاري متمايل
ش��ود .چراكه خريد طال نمايش��گري از بیاعتمادي
مردم در سرمايهگذاري است و اغلب با بهبود وضعيت
اقتصادي و سياس��ي نمودار قيمت نفت به س��مت
كاهش ميل میكند.

در س��ال گذشته و چند ماهه نخست سال 90
ما با افزایش بی رویه قیمت سکه در بازار داخلی
ایران مواجه بوديم ک��ه البته بانک مرکزی با تزریق
س��که به بازار افزایش بی رویه قیمتها را مانع شد.
میزان طالی موجود در س��كه از قیمتهای جهانی
تبعیت میكند ،اما گاهی اوقات مناسبتهایی كه در
كشور داریم باعث میشود قیمت سكه سیر جدایی از
قیمت جهانی طال را داشته باشد كه البته این از موارد
استثنایی است .در چنين شرايطي يكي از دغدغههای
اصلی برای شاغالن صنعت طال در داخل کشور تداوم
افزایش بی رویه و تزریق مدام س��که از س��وی بانک
مرکزی برای متعادل کردن بازار است كه شرايط را به
سمت غير واقعي نبايد پيش ببرد.
از هم��ه اين نكات كه بگذريم ،س��رمایهگذاری در
صنعت طال نیاز به تس��هیالت مناسب بانكی دارد
ام��ا بانكهای ایران به این صنعت به عنوان یك صنعت
لوكس نگاه میکنند ،نرخ سود تسهیالت بانکی گاهی تا
مرز  ۲۶درصد میرسد و همین مساله سرمایهگذاری در
سطح کالن این صنعت را دشوار کرده و به تبع صادرات
صنع��ت طالی ایران کماکان دروضعیت مناس��بی قرار
ن��دارد .همچنين در ایران کماکان بال��غ بر  80درصد از
تولیدات صورت گرفته در صنعت طال به صورت سنتی
و نیمه س��نتی انجام میش��ود و عدم توج��ه به نوآوری
در این صنعت باعث ش��ده تا ایران به یكی از  ۵كش��ور
بزرگ مصرفكننده مصنوعات طال در جهان تبدیل شود.
بدينترتيب به نظر میرسد كه آينده صنعت طال در ايران
نيازمند توسعه سیاستهای حمایتی است و نبايد فراموش
كرد كه صنعت طال از پرس��ودترین صنایع در جهان به
ش��مار میآید .صنعتی که نه ضایعاتی دارد و نه آالینده
اس��ت و در عين حال از ارزش افزوده مناسبی برخوردار
است .غفلت را كنار بگذاريم اگر در انديشه آيندهايم.
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یادداشتها

نویسندگان ایرانی

با توجه به ورود
بازیگران جدید به
صحنهتحوالت
افغانستان،اتخاذ
تحرک بیشتر از
سوی ایران بیش
از گذشته احساس
میشود
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هرچند نقطه شروع خوبی است ،اما مفهوم آن لزوماً
دستیابی به نقطه نتیجه بخش از طریق این فرآیند
نمیباشد و آینده آن بستگی به موضوعات متعددی
دارد.
ورود پاکس��تان ب��ه این بازی در زمان مش��رف
آغاز شد .نوع نگاه مثبت مشرف به سیستم سیاسی
موج��ود در ترکیه و آرزوی الگوب��رداری از آن برای
پاکستان در ورود این کشور به این فرآیند ،موثر بوده
اس��ت .از طرفی به نظر میرسد پاکستان ،ترکیه را
رقیبی برای خود در افغانستان محسوب نمینماید
و دلیلی برای مقابله با فعالیتهای آن نیز نمیبیند،
ضمن اینکه ورود به این بازی نه تنها برای پاکستان
بیضرر است ،بلکه از جهاتی ممکن است بهرههائی را
نیز به همراه داشته باشد.
از نظر افغانس��تان هم این تحرک مثبت است؛
هم ترکیه را در مقایس��ه با ای��ران کم خطرتر برای
خود میبیند و هم بر این تصور است که این فرآیند
میتواند بر پاکستان فشار وارد نماید .با این توجیه ،هر
سه کشور عالقهمند به ادامه این روند میباشند.
تاکنون هیچ کدام از تالشهای ترکیه در تحوالت
منطقهای ،منجر به نتیجهای با محوریت این کشور
نش��ده و اصوالً ترکیه فاقد ظرفیتهایی اس��ت که
بتواند نقش برادر بزرگتر را در این منطقه ایفا نماید
و به نظر میرسد که ترکها خود نیز بهخوبی از این
موضوع مطلع هستند .اما نفس ورود آنها به این گونه
مقوالت ،بر افزایش پرستیژ آنها در میان مسلمانان
منطقه افزوده و در ضمن امتیازات بیشتری را از منظر
غ��رب و خصوصاً آمریکا ،برای آنها به ارمغان خواهد
آورد .این امر همان سیاس��ت مطل��وب و مورد نظر
دولتمردان حزب عدالت و توسعه در شرایط گذاری
است که منطقه در حال عبور از آن میباشد.
در مجموع به نظر میرسد آنچه میتواند ترکیه را
در روند میانجیگری تحوالت افغانستان یاری رساند،
ش��رایط خاص و تقریباً منحصر به فرد این کش��ور
است.
ترکیه به عنوان تنها کش��ور مسلمان عضو ناتو،
از یک س��و برخوردار از پیوندهای دیرپا و مستحکم
با جهان غرب اس��ت و از س��وی دیگر ،تحت تاثیر
سیاس��تهای متوازن ح��زب عدالت و توس��عه ،از
مطلوبیت و جایگاه مناسبی نیز نزد دولت و گروههای
مختلف افغانستان برخوردار است .آنکارا با بهرهگیری
از اختالفات دیرپای اسالم آباد-کابل ،عدم ورود ایران
به موضوع مذاکره با طالبان و فرآیند صلح افغانستان
(به دلیل مخالفتهای نات��و و آمریکا و نیز اختالف
ای��ران با مواضع گروه طالبان) و تخاصمات آش��کار
نیروهای ائتالف با گروه طالبان ،توانسته است خود
را در قام��ت یک بازیگر فعال و برخ��وردار از روابط
حس��نه با همه طرفهای درگیر در صحنه تحوالت
افغانستان،معرفینماید.
در ای��ن میان به نظر میرس��د با توج��ه به ورود
بازیگران جدید به صحنه تحوالت افغانستان ،اتخاذ
تحرک بیشتر از سوی جموری اسالمیایران بیش از
گذشته احساس میشود ،تا در پرتو آن ایران بتواند از
پویایی و تحرک بیشتری در فرآیند صلح این کشور
برخوردار شود.

آينده همواره با عدم قطعيت
همراه است و دستخوش
تغييراتودگرگونيهايفراوان
است ،با اين حال آگاهي از اين
پيشبينيهاخاليازلطفنيست

معجزههای زمینی
 20پيش بيني مهم براي سالهاي  2011تا 2025
انجمن آيندهي جهان يكي از
مهمترين و معتبرترين مجامع
آيندهپژوهي جهان اس��ت كه
هرس��ال پيشبينيهاي��ي را
در حوزهه��اي گوناگ��ون ارايه
ميدهد .اي��ن پيشبينيها بر
ترجمه پاي��هي تكنيكها و روشهاي
سيدعليرضاحجازي متع��ارف آيندهپژوه��ي و از
عضوانجمن ميان دستاوردهاي مطالعاتي
آيندهنگريايران آيندهپژوه��ان جهان گزينش
ش��ده و در قالب فهرستهاي
س��االنه انتش��ار مييابند .فهرست س��ال جاري در بر
گيرندهي  20پيشبيني مهم اس��ت كه مش��روح آنها
را در زير مطالع��ه ميفرماييد .اين پيشبينيها قطعي
و گريزناپذير نيس��تند ،بلكه نس��بت به ديگر رويدادها
محتملتر به نظر ميرسند .آينده همواره با عدم قطعيت
همراه است و دستخوش تغييرات و دگرگونيهاي فراوان
اس��ت ،با اين حال آگاه��ي از اين پيشبينيها خالي از
لطف نيست.
مسابقه بر سر پيشرفتهاي ژنتيك مانند رقابتهاي
فضاي��ي ق��رن  20در خواهد گرف��ت .ژندرماني و
پيشرفتهاي زيستپزش��كي به صنعتي چند ميليارد
دالري تبديل خواهد شد .تكنيكهاي نوين پزشكان را
قادر خواهد س��اخت دي ان اي شما را در برابر پيري يا
آسيبديدگي اندامها مقاوم كنند ،ظاهر فيزيكي شما را
جذابتر كنند ،توانايي و قدرت جسماني شما را افزايش
دهند و نيز هوش شما را تقويت كنند.
آب به اندازهي نفت مهم خواهد شد .رسوب زدايي
از آب ب��ه زودي به يكي از بزرگترين صنايع جهان
تبديل خواهد شد .تا سال  2040دست كم  3/5ميليارد
نفر از كمبود آب آشاميدني رنج خواهند برد و اين تقريباً
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 10برابر ميزاني اس��ت كه در سال  1995وجود داشت.
تقاض��اي فزاينده به همراه فناوريه��اي نوين و موثرتر
رس��وبزدايي ،فرصتهاي س��ودآور بس��ياري را پديد
خواهند آورد و زندگي را به مناطق خشك و لميزرع باز
خواهند گرداند.
شبكههاي وايمكس به زودي دسترسي فراكشوري
به اينترنت را فراهم خواهند ساخت .نام اين گونه
ارتباط اينترنتي كه بر گرفته از اين كلمات است (همكاري
جهاني براي دسترسي ميكرو ويو) ،سراسر كشورها را در
قالب يك ش��بكهي ارتباطي بيس��يم پر سرعت در بر
خواهد گرفت .دسترسي به اينترنت و ديگر كاربردهاي
دادهاي و ويدئويي در هر جا و به همراه ديگر كاربردها و
حتي براي خودروها نيز امكانپذير خواهد بود.
تا سال  2025ميانگين طول عمر افراد ساالنه يك
سال افزايش خواهد يافت .تنها 15درصد از مرگ و
ميرها در سراسر جهان بر اثر ابتال به بيماريهاي عفوني
خواهد بود.
خشونت زيستي به تهديد جديتري تبديل خواهد
شد .در دههي آينده فناوريهاي زيستي كه زماني
تنها در مرز دانش بودند ،در دس��ترس هر كس��ي كه از
كمتري��ن آموزش علمي برخوردار باش��د ،قرار خواهند
گرفت .زيس��تفناوريهاي نوظهور مانند دانش ژنتيك
و نانوفناوري امكان تغيي��ر دادن باكتريها و ويروسها
را پدي��د خواهن��د آورد و ش��ايد در همان ح��ال كه از
ميزان ُكش��ندگي آنها خواهند كاست ،آنها را در برابر
پادزيستها مقاومتر خواهند كرد.
نوآوران
نوآوري به امري خودكار تبديل خواهد شد.
ِ
فردا ديگر كس��اني نخواهند بود ك��ه در كارگاهها
زحمت و مشقتهاي فراواني را صرف ساخت ،آزمايش
و بهب��ود اختراعات و نوآوريه��اي خود ميكنند .بلكه
اديسونهاي دههي آينده روزهاي خود را صرف نوشتن
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شرح مسايلي كه ميخواهند حل كنند ،خواهند كرد و
بعد اين مس��ايل را به رايانهها ميسپارند و پاسخ آنها
را درياف��ت ميكنند .اين فناوري پيشتر با موفقيت در
قالب يك آنتن موفق براي يكي از ماموريتهاي فضايي
ناس��ا طراحي ش��د و به نوبهي خود به ابداع محصوالت
نوآورانهي ديگري انجاميد .اين در حقيقت جرقهاي در
مسير تحول نوآوري بود و به افراد غير فني امكان نوآور
شدن را داد.
ژاپن برندهي مسابقهي روباتهاي شخصي خواهد
ب��ود .با وج��ود محبوبيت روبات ُرفتگ��ر رومبا در
ميان آمريكاييها ،اياالت متحده در زمينهي توس��عهي
روباتهاي خانگي از ژاپن عق��ب خواهد ماند .ژاپنيها
اميدوارند تا س��ال  2015در هر خانه يك روبات خانگي
داشته باشند .كرهي جنوبي نيز همان مسير را در پيش
گرفته و در نظر دارد تا سال  2020در خانهي هر كرهاي
يك روبات را به خدمت بگمارد.
تلويزيون س��ه بعدي هولوگرافيك .تلويزيونهاي
س��ه بعدي فردا نيازمند عينكهاي ويژه يا حتي
صفحات نمايش نخواهند ب��ود .رياضيدانان در فنالند
طرح اوليهي تجهيزاتي را تهيه كردهاند كه تصاوير س��ه
بعدي را به وسيلهي نانو مواد پخش خواهد كرد و نور را
پيرامون اشياء خم خواهد كرد.
جامجهاننماي كامپيوتري به واقعيتي عيني مبدل
خواهد ش��د .ظهور هوش مصنوعي در حد هوش
انساني (يا ماشيني كه از غناي بيان و تشخيص افكار بر
خوردار است و با انسان همراهي ميكند) ميتواند ثروت
عظيمي را براي نوآوران و شركتهاي توسعهدهندهي آن
فراهم سازد .كامپيوترهاي برخوردار از هوش مصنوعي
قادر به يادگيري و تفكر خواهند ش��د .اين كامپيوترها
خواهند توانس��ت كارهاي پيچيده مانند هدايت خودرو
در ترافيك يا تش��خيص يك بيم��اري پيچيده را انجام
دهند .پيتر تيل ،از سرمايهگذاران بزرگ و از بنيانگذاران
پي پ��ال ميگويد" :هوش مصنوعي تنه��ا چيزي بوده
كه از نقطه نظر س��رمايهگذاري تاكنون ارزش و اهميت
مشاركت را داشته است".
خودروه��اي الكتريكي ت��ا س��ال  2020كام ً
ال
عملياتي خواهند ش��د .چند شركت در دانمارك
از هماينك س��رگرم ساختن ايس��تگاههايي براي شارژ
خودروهاي آينده شدهاند .اين ايستگاهها به مثابه پمپ
بنزينهاي آينده خواهند بود .در اين ايستگاهها همچنين
باتريه��اي نو با باتريهاي كهنه و كاركردهي خودروها
جايگزين خواهند ش��د و مدت زماني كه صرف اين كار
ميش��ود كمتر از مدتي خواهد بود كه صرف پر كردن
باك بنزين يا گاز خودرو ميش��ود .رانندگان و صاحبان
خودرو بهاي الكتريسيتهي مصرفي خودرو را ماهانه و از
طريق گوشي همراه پرداخت خواهند كرد.
دين در چين و سكوالريس��م در خاورميانه رشد
خواهد كرد .اقتصاد ش��تابان و تغييرات آش��فته
اش��تياق به برخورداري از تاثيرات پايداركنندهي دين را
در ميان چينيها افزايش خواه��د داد .در همين حال،
نظرس��نجيها نش��ان ميدهند كه خاورميانه احتماالً
از بنيادگراي��ي به ويژه در حوزههاي سياس��ي فاصلهي
بيشتري خواهد گرفت .تحليلگران در دويچه بانك به
اين موضوع عالقهمند هس��تند و ب��ر اين باورند كه اين
مفهوم ميتواند سرانجام صنعت خودرو را متحول كند و
قدرت دالرهاي نفتي را در دههي آينده خنثي كند.

نفت تازه از چاههاي قديمي .يك شركت فعال در
حوزهي انرژي فناوري ميكرو ويو منحصر به فردي
را توسعه داده كه ميتواند از چاههاي نفت متروك ِ
نفت
تازه اس��تخراج كند .اين شركت ميگويد كه ميتواند
روزانه  100بشكه نفت خام را با استفاده از همين فناوري
اس��تحصال كند و  10000از اين گونه چاههاي نفتي را
احيا نمايد.
خ��زه :طالي س��بز يا منبع س��وخت زيس��تي.
سوختهاي زيستي كه از خزه به دست ميآيند
ميتوانند بخش قابل توجهي از نيازهاي سوختي ما در
زمينهي حمل و نقل را فراهم كنند .اين بدان دليل است
كه خزه بهرهوري بيشتري بيش از سوختهاي زيستي
محصول بنيان دارد .يكي از دانشمندان برجستهي ناسا
در يكي از نشستهاي انجمن آيندهي جهان گفت هر
هكتار خزه ميتواند  5000گالن سوخت به دست دهد
كه ش��ايد  30تا  60درصد از نيازهاي س��وختي اياالت
متحده در اين بخش را تامين نمايد .زيست توده ميتواند
ميليونها گالن س��وخت مايع را تا س��ال  2020توليد
نمايد .پيشبيني شده كه هزينهي سوخت توليد شده
از خزه بش��كهاي  20دالر باشد .هم اينك شش شركت
سرگرم برنامهريزي براي رشد ،برداشت خزه جهت توليد
سوخت زيستي در اياالت متحده هستند.
نانوفناوريميتواندارزشالماسوديگرداراييهاي
ارزش��مند را تغيير دهد .نانوفن��اوري ،آفرينش
و دس��تكاري مواد در مقياس نانو (يك ميليارديم متر)
احتماالً به س��اخت كاالهايي كمك ميكند كه ارزانتر
از بهاي كنوني قيمت خواهند داشت .فرايندهاي رو به
پيش��رفت اينك الماسهايي را به وجود ميآورند كه در
آزمايشگاهها رشد كردهاند و از نظر ملكولي با الماسهاي
طبيعي يكسان هستند ،اما از نظر قيمت ارزانتر هستند.
با رواج يافتن الماسهاي بزرگ و لوكس مصنوعي ،شايد
مصرف كنندگان انگش��ترهاي الماسنش��ان ارزانتر را
ترجيح دهند.
نس��ل هزاره تاثيرات برجس��تهاي را بر جامعه بر
جاي خواهد گذاش��ت .نس��ل هزاره يعني همان
نسلي كه بين سالهاي  1982تا  1998به دنيا آمد .اين
نس��ل تاثيري بزرگ بر هر جنبه از جامعه بر جاي نهاد،
درست مانند پدران و مادران خود كه به اصطالح بيبي
بومر ناميده ميشوند (نسلي كه بين سالهاي  1946تا
 1998به دنيا آمدند) .برخي آيندهپژوهان بر اين باورند
كه نسل هزاره ،نسل بزرگ بعدي جامعهي آمريكاست و
بسياري از ويژگيهاي قهرمانانهي نسلي كه درگير جنگ
جهاني دوم بود را به نمايش خواهد گذاشت .نسل هزاره
انعطافپذيري ش��ايان توجهي از نظر كسب و كار دارد.
بس��ياري از آنها داراي كس��ب وكار مستقل هستند و
تعداد آنها دو برابر كساني است كه مث ً
ال مدير ارشد يك
سازمان هستند .كارفرمايان نيازمند آن هستند كه تمامي
خط مشيها و كاركذدهي خود را با ارزشهاي اين نسل
تازه تطبيق دهند ،از جمله اين كه راههاي تازهاي براي
انگيزهبخشي به آنها و تشويق آنها بجويند.
رايانهه��اي كوانتوم��ي در س��ال  2021انقالب
اطالعاتي نويني را رقم خواهند زد .انقالبي نوين
در عرصهي محاسبه ميتواند رايانهاي را پديد آورد كه به
لحاظ نظري به مراتب سريعتر از رايانههاي امروزي كار
كنند .اين انقالب بر پايهي رفتار عجيب ماده در سطح
كوانتوم��ي پديد خواهد آمد .واح��د پايهي يك رايانهي

كوانتومي كوبيت است كه عبارت است از يك الكترون
در حال گردش كه در جهت گردش عقربههاي س��اعت
ي��ا بر خالف آن ميگردد و بيانگر صفر يا يك اس��ت .از
آنجا كه الكترونها ميتوانند همزمان در دو نقطه حضور
داشته باشند ،يك الكترون منفرد ميتواند  2كوبيت را
حمل كند ،دو الكترون ميتوانند چهار كوبيت را حمل
كنند ،سه الكترون هشت كوبيت و  20الكترون ميتوانند
يك ميليون محاس��به را انجام دهند .رشد بالقوهي اين
روند اميد به قدرت نامحدود محاس��به را زنده ميكند.
يك رايانهي كوانتومي ميتواند به آساني ظرف چند ثانيه
كاري را انجام دهد كه يك رايانهي س��يليكوني بايد آن
را در چند ميليارد سال انجام دهد .نخستين نمونههاي
تحقيقاتي اين گونه از رايانههاي نوين در دانشگاه هاروارد،
آژانس امنيت ملي و بانك مركزي آمريكا به كار گرفته
ش��دهاند .اين رايانههاي انقالبي ممكن است تا ده سال
آينده روانهي بازار شوند.
پيش��رفتهاي علمي خروجي برق خورش��يدي
را دو برابر خواهند كرد .يك پيش��رفت مهيج در
حوزهي فوتو ولتائيك (توليد برق با استفاده از پرتوهاي
خورشيدي) ميتواند كاركرد صفحات خورشيدي كنوني
را دو برابر كند و راه طوالني پيش رو براي برتري يافتن
برق آفتابي بر برق متعارف را تسهيل نمايد .يك شركت
فعال در اين زمينه بر اين باور است كه تا سه سال آينده
برق آفتابي به جايگاه عملياتي و راضيكنندهاي در بازار
دست خواهد يافت.
مصرفكنن��دگان نق��ش فعاالن��هاي در اب��داع
محص��والت و خدم��ات جديد خواهن��د يافت.
مصرفكنن��دگان امروزي به ش��كل فزايندهاي عالقه و
تمايل خود را به تغيير محصوالتي كه ميخرند ،نش��ان
ميدهند .آنها ديگر مصرفكنندگاني منفعل نخواهند
بود ،بلكه مصرفكنندگان فعالي خواهند شد كه خود به
نوعي توليد كننده به شمار ميآيند .شركتهاي آيندهنگر
در ب��ر گرفتن مصرفكنندگان فع��ال را آغاز كردهاند تا
از آنها به عنوان منابع نواوري اس��تفاده كنند و بتوانند
ديدگاههاي آنها را در محصوالت جديد بگنجانند.
آموزش مجازي تا س��ال  2015ب��ه روند اصلي
آموزش مبدل خواهد شد .تنها 1درصد از آموزش
دانش��گاهي اينك به صورت آنالين انجام ميش��ود .اما
آموزش مجازي 30درصد از آموزش سازماني را بر عهده
دارد و احتم��االً به زودي 50درصد از اين نوع آموزش را
در ب��ر خواهد گرفت .اين حقيقت كه  100ميليون نفر
آمريكايي سرگرم تحصيالت تكميلي هستند ،بيانگر آن
است كه براي دورههاي دانشگاهي آنالين بازار سالم و در
حال رشدي وجود دارد.
پژوهشهايژنتيكبهزوديبسياريازبيماريهاي
وراثتي را درمان خواهند كرد .پژوهشهاي مهيجي
در ح��وزهي ژنتيك راه را به س��وي درمان بيماريهايي
مانند هموفيلي ،بيماريهاي مج��اري ادراري ،برخي از
س��رطانها و ايدز خواهند گشود .سرانجام حدود 4000
بيماري ارثي را ميتوان با اس��تفاده از مداخلهي ژنتيك
درمان نمود يا از بروز آنها جلوگيري كرد .يك ش��ركت
در كاليفرنيا تكنيكهايي را توسعه داده كه با استفاده از
آنها ميتوان به بازنويسي دي ان اي بيمار ،جايگزيني و
تصحيح خطاهاي وارثتي آن پرداخت.
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آینده کشور آفتاب تابان
آیا ژاپن دوباره سر بلند میکند؟

در ژاپن ،مراس��م یادبود برای درگذشتگان معموال
 49روز بعد از فوت آنها برگزار میش��ود وعزیزان آنها
در طول این مدت عزاداری میکنند .حال فرض کنید
با این همه تلفات ناشی از زلزله و سونامیدر ژاپن ،هنوز
چه وضعیت س��ختی در این کش��ور و در میان مردم
وج��ود دارد .فجایع اخیر ژاپن ،واقعا این کش��ور را به
عزاداری کشاند.
اما در طول این مدت ،وضعیت اقتصادی و تجاری
ژاپن چگونه بوده و زلزله چه تاثیری بر آینده تجاری این
کشور گذاشته است؟ در فاصله زمانی بعد از وقوع زلزله
و سونامی ،کانالهای تلویزیونی برای احترام گذاشتن
به عواطف و احساس��ات بینندههایشان از نشان دادن
تبلیغات و برخی برنامههای خاص تجاری پرهیز کردند.
برنامههای خاصی هم که هر ساله به مناسبت باز شدن
شکوفههای گیالس در این کشور برگزار میشود لغو
ش��د و این در حالی بود که ژاپنیها هر س��اله توجه و
عالقه زیادی به این مراس��م و جشن نشان میدادند.
از سوی دیگر ،برنامههای موسیقی و ورزش و بسیاری
از برنامههای جمعی دیگر نیز در این مدت لغو شد یا
به تعویق افتاد .تنها برنامه مهمیکه در هفتههای بعد
از وقوع زلزله و س��ونامیدر ژاپن لغو نشد و هنوز ابعاد
تجاری خود را داشت ،کنسرت «سیندی لوپر» خواننده
راک آمریکایی بود.
واقعیت این است که وحدت و همراهی مردم ژاپن
با یکدیگر -آن هم در دورانهای دشواری مانند زمان
وقوع بالیا -از اهمیت زیادی برخوردار است .مردم ژاپن
نمیتوانند همزمان با مشاهده رنج و درد هموطنان ،با
رویکردی عادی به فعالیتهای تجاری عادی خود ادامه
دهند .اما نگرانیهایی از این بابت به وجود آمده که به
ضربه خوردن احتمالی اقتصاد ژاپن از این بابت نظر دارد
و آن را خطری برای آینده این کش��ور میبیند .بر این
اس��اس ،کارشناسان معتقدند که اقتصاد ژاپن باید هر
چه زودتر به راه احیا و بازیابی خود بیفتد .ضربههایی
که زلزله و سونامیژاپن ،متوجه اقتصاد این کشور کرده
است ،در عین حال به شدت بر اقتصاد آسیا هم تاثیر
گذاشته است؛ زیرا در زنجیره تولید در این قاره ،ژاپن
نقش مهمیبازی میکند.
اما بالیایی که متوجه ژاپن ش��ده در عین حال بر
ذهنیت مردم نیز تاثیر گذاش��ته و تحوالت زیادی در
عرصه مصرف در این کشور ایجاد کرده است .مردم ژاپن
در حال حاضر بسیار کمتر از گذشته مصرف میکنند
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و در موارد دیگر هم به ش��دت نسبت به خرجهایشان
محتاط شدهاند .یکی از بخشهایی که از این بابت به
شدت دچار ضرر و زیان شده است ،بخش گردشگری
است .بسیاری از ژاپنیها برنامه سفرهای تفریحی خود
را لغو کردهاند و به خصوص این مس��اله در مکانهای
توریس��تی در داخل ژاپن به شدت مشاهده میشود.
مثال منطق��ه «توهوکو» که در فصل بهار به ش��دت
توریستها را به سمت خود جذب میکرد ،اکنون خالی
از گردشگر است و این در حالی است که این منطقه از
زلزله و سونامیآسیبی ندیده است .درواقع تاثیر زلزله و
سونامیژاپن بر صنعت توریسم ،غیرمستقیم اما بسیار
ش��دید بوده است .گردش��گران خارجی هم به دالیل
موهومیمثل پخش شدن شایعه نشت مواد هستهای به
تمام مناطق ژاپن ،از سفر به این کشور گریزان هستند
و خالصه صنعت گردشگری ژاپن لطمات زیادی را در
هفتههای اخیر متحمل شده است.
اما مشکالت دیگری نیز در عرصه مصرف در ژاپن
به وجود آمده و بر اقتصاد این کش��ور تاثیر گذاش��ته
است .نشستها و کنفرانسها و میهمانیهای تجاری
که در هفتههای بعد از زلزله و سونامیلغو شد ،هتلها
و مهمانخانهها و رس��تورانها را دچار شوک کرد و به
صورت مش��خص ،بخش تامی��ن مواد غذای��ی را در
شهرهای بزرگ دچار مشکل کرد .قطع شدن برق هم
در زمانهای مختلف به نگهداری فریز شده مواد غذایی
ضربه زد و مشکالت بیشتری به وجود آورد.
واقعیت این است که هر نوع پول خرج کردنی غیر
از موارد الزم و ضروری دیگر در ژاپن دیده نمیش��ود
و ای��ن کاهش مصرف ،تاثیرات زیادی دارد؛ آن هم در
شرایطی که اقتصاد ژاپن از قبل هم دچار ضعف شده
بود .اقتصاد ژاپن دو دهه کندی رشد را تجربه کرده بود
و حتی پیش از بروز بحران مالی در آمریکا و فروپاشی
ش��رکت برادران لیمان در س��ال  2008میالدی نیز
شرایط سختی را از سر میگذراند .حاال هم ملغمهای از
رشد کند اقتصادی و شوک ناشی از بالیای طبیعی به
شدت بر اقتصاد ژاپن فشار میآورد.
به هر حال ،با تمام ش��دن ماه آوریل میالدی ،دوره
 49روزه عزاداری برای از دست رفتهها در جریان زلزله
و سونامیژاپن نیز به پایان رسید و این کشور در ماههای
بعدی میالدی باید ش��رایط عادیتری را تجربه کند.
نمونه مشابهی از این وضعیت را نیز میتوان در گذشته
ژاپن جس��توجو کرد :تقریبا یک سال بعد از زلزلهای

که در س��ال  1995میالدی در کوبه ژاپن اتفاق افتاد،
وضعیت بازار مصرف این کشور تا حدی به حال عادی
بازگشت .درواقع خسارات گستردهای که این زلزله وارد
کرده بود ،تقاضای زیادی نیز به وجود آورده بود و این
مساله توانست اقتصاد را به حالت قبلی برگرداند.
در ش��رایط فعلی هم ظاهرا تقاض��ای زیادی برای
س��اخت اسکان موقت در ژاپن وجود دارد و بعدها هم
تقاضا برای بازس��ازی ش��هرهای ویران شده به شدت
افزایش نش��ان خواهد داد .درواقع در یک س��وی این
معادله ،ضرر و زیان وارد شده قرار دارد و در سوی دیگر
هم تقاضا برای جبران آن.
اما دولت ژاپن در این میانه باید خالقیت و نوآوری
زی��ادی به خرج بدهد .مثال برخی ش��هرهایی که در
جریان زلزله و سونامیاخیر ویران شدهاند ،در وضعیت
خوبی قرار نداش��تهاند و جمعیت زیادی را نیز در خود
جا نداده بودند .حاال فرصتی فراهم ش��ده تا الگوهای
جدید برای بازسازی آنها مورد توجه قرار گیرد و آینده
درخش��ان و توسعه یافتهای برای این شهرها به وجود
بیاید .در چنین شرایطی میتوان امید داشت که اقتصاد
توکیو محور ژاپن تا حد زیادی متحول شود.
بخش کش��اورزی و نیز بخ��ش ماهیگیری نیز در
همین راستا فرصت آن را خواهند یافت تا با برنامهریزی
جدید دولت ،پلههایترقی را طی کنند .این دو بخش
در سالهای اخیر با مش��کالت زیادی روبرو بودند؛ به
خص��وص از این جهت که وارثان ای��ن دو بخش -به
خصوص در مناطق توس��عه نیافته -دیگر عالقهای به
ادام��ه راه پدران خود نداش��تند .اما احتمال آن وجود
دارد که برنامه ریزیهای جدید ،به تغییر این وضعیت
بیانجامد .حادثه هستهای در نیروگاه فوکوشیما نیز به
دولت ژاپن ثابت کرد که نیاز به انرژیهای جایگزین و
امن چه قدر مهم و حیاتی است .به همین جهت ،دولت
تصمیم دارد که استفاده از انرژی بادی و خورشیدی را
با جدیتی بیشتر از گذشته ادامه دهد.
اما به هر حال ،اقتصاد ژاپن بیش از اندازه در برخی
قید و بندهای قانونی گرفتار ب��وده و حاال زلزله اخیر
این کش��ور میتواند باعث برداشته شدن یک گام در
جهت اصالح اوضاع اقتصاد این کش��ور باشد .آنچه که
ژاپن بیش از هر چیز دیگر نیاز دارد ،رهبری ش��فاف
و منسجم و برنامه ریزی منطقی برای بازسازی کشور
است .راه بازسازی ژاپن اکنون از جاده ابتکار و نوآوری
میگذرد.

سه سال بعد از بحران جهانی اقتصادی ،ظاهرا اقتصاد جهان
هنوز هم در نقطهای گیجکننده و نامش��خص قرار دارد؛ و
البته این مساله اصال هم عجیب نیست .آیا ما باید از درمان
نس��بی اقتصاد در کشورهای پیش��رفته و رشد اقتصادی
قدرتهای نوظهور خوش��حال باش��یم و نفسی به راحتی
بکش��یم؟ یا باید از بابت افزایش قیمت نفت ،ش��وکهای
ژئوپولتی��ک در خاورمیانه ،وضعیت ژاپن بع��د از زلزله ،و
مسائل جهانی دیگر نگران باشیم؟
خیلیها این روزها گزینه اول را مورد توجه قرار دادهاند
و میخواهند خیال خود را از بابت وضعیت دنیا راحت کنند.
از نظر آنها وقتی کشورهای مهم در اقتصاد جهان ،وضعیت
خوب��ی پیدا کنند میتوان این وضعیت را به بقیه دنیا هم
تسریداد.شرکتهایچندملیتیبافعالیتهایپرسودشان،
اکنون دوباره به راه سرمایه گذاری و گرفتن نیروهای جدید
کار کشانده ش��دهاند و وضعیت خوبی را تجربه میکنند.
بانکهای نجات یافته از بحران در کشورهای توسعه یافته
هم از کمکه��ای دولتی بهره گرفتهاند و راه خود را ادامه
میدهند .طبقات متوسط و باالی اجتماعی در قدرتهای
نوظهور اقتصادی هم وضع شان بد نیست و دوباره به خرید
کاال و خدمات روی آوردهاند .بخشهای خصوصی وضعیت
بهتری دارند و مالیات بیشتری میپردازند و با اینترتیب،
فش��ار بر بودجههای دولت��ی را کم میکنند .آلمان هم به
عنوان قدرت اقتصادی اروپا دارد محصول س��الها برنامه
ریزی اقتصادی را میچیند.
بخش اعظم این موارد ،به نوعی میتواند نشان دهنده
بهبود وضعیت اقتصاد دنیا باشد .واقعیت هم این است که
دنیا در راه احیای اقتصادی قرار گرفته و البته این احیا ،آن
قدرها هم که باید ،س��ریع و خوب عمل نکرده اس��ت .اگر
این راه ادامه پیدا کند ،احیای اقتصاد دنیا سرعت بیشتری
خواهد گرف��ت و در میزان تاثیر و ابع��اد آن هم تغییرات
زیادی ایجاد خواهد شد.
اما همه اینها نوعی ش��رط و ش��روط هستند و شاید
دیدگاهی ناقص نسبت به دنیا را به نمایش بگذارند .واقعیت
این اس��ت که رشد کند اقتصادی و نیز تورم ،نگرانیهایی
ج��دی در عرصه بینالمللی هس��تند و نمیت��وان از آنها
چشمپوشی کرد .موانع موجود در سر راه اقتصاد دنیا هنوز
آن قدر نیس��ت که احیای اقتصاد را به کلی دچار مشکل
کند ،اما در عین حال آدم عاقل نمیتواند به همین شرایط
موجود هم دل ببندد .به نظر من ،چهار مساله مهم وجود
دارد که اهمیت شان را در دنیای امروز ما نمیتون نادیده
گرفت.
اولین و مهمترین موضوع ،دس��ت و پنجه نرم کردن با
عواقب و تبعات ناآرامیهای اخیر در خاورمیانه و نیزتراژدی
ژاپن اس��ت .اکنون چندین هفته از ب��روز این تحوالت در
عرصه بینالمللی میگذرد و هنوز تاثیر فلجکنندهای از این
بابت روی اقتصاد جهان دیده نشده است .معموال این گونه
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نیست که دنیا در آن واحد ،خودش را با کاهش تقاضا و نیز
کاهش عرضه مواجه ببیند؛ اما این بار چنین اتفاقی افتاده
اس��ت .معموال هم این گونه نیست که دو حادثه مختلف،
به بروز این وضعیت بیانجامند .اما در حال حاضر واقعا این
اتفاق در عرصه بینالمللی افتاده است.
خی��زش م��ردم در خاورمیانه باعث ب��اال رفتن قیمت
نفت ش��د و توانایی مردم برای دادن پول بیشتر برای نفت
را کاه��ش داد .اما در عین حال ،تولید نفت هم در برخی
موارد دچار مشکل شده بود و بنابر این ،این بحث دو جنبه
داشت .در همان زمان ،بحران ژاپن -یعنی زلزله ،سونامیو
بحران هستهای -در کنار یکدیگر قرار گرفتند و هم میزان
تولید را در این کش��ور کاهش دادند و هم توانایی و عالقه
مصرفکننده به خرید را .این مساله به خصوص در بخش
تکنولوژی و کارخانههای اتومبیلسازی صدق میکرد.
نکته دوم ،خطر بزرگی است که از سمت اروپا متوجه
دنیا ش��ده اس��ت .از یک س��و آلمان را داریم که عملکرد
قدرتمن��دی در عرصه اقتصادی دارد و از س��وی دیگر هم
کشورهایی را میبینیم که دچار بحران قرض و مشکالت
مالی شدید شدهاند .منظورم به صورت مشخص ،پرتغال،
ایرلند و یونان اس��ت که در زمانهای مختلفی دچار این
بحران شدند .سقوط این کشورها به معنای بروز مشکالت
جدی ب��رای بانکهای اروپایی بود و بنابراین ،آنها در ازای
دریاف��ت کمک مالی ،برنامههای ریاض��ت اقتصادی را در
کش��ور خود به اجرا در آوردند .اما باز هم تضمینی نیست
که این کشورها در آینده بتوانند از بار بحرانهای مالی خود
رهایی پیدا کنند و این تهدیدی اس��ت که نه فقط گردن
اروپا ،بلکه گردن جهان را میتواند بگیرد.
نکته سوم ،به تضعیف بازار مسکن در آمریکا باز میگردد.
قیمت مسکن در آمریکا کاهش پیدا کرد اما معلوم نیست
که در ازای آن ،چه هزینهای باید در آینده پرداخت ش��ود.
وضعیت مسکن معموال در الگوی رفتاری مصرف کنندگان
تاثیر زیادی میگذارد و به همین جهت ،وضعیت مسکن در
آمریکا را نیز باید به صورت جدی تحت نظر داشت.
مس��اله چهارم ،ایجاد تعادل در هزینههایی اس��ت که
دولت آمریکا ب��رای رهایی از بحران اقتصادی ،زیر بار آنها
رفته است .آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان ،تالش
زی��ادی را صورت داده و پول زیادی خرج کرده تا وضعیت
اقتصاد خود را بهبود بخش��د .حاال اما وقت آن رسیده که
برنامه میان مدتی برای تثبیت وضعیت هزینهها مورد توجه
قرار بگیرد و با اینترتیب ،سخت گیری در انتخاب ،اجرا و
مدیریت به شدت بر گردن خزانه داری آمریکا و نیز دولت
فدرال خواهد افتاد .هر چه آمریکا رسیدگی به این وضعیت
را به تعویق بیندازد ،خطر ن��زول جایگاه دالر در بازارهای
جهانی هم بیشتر خواهد شد.
به هرترتیب ،این چهار مورد که ذکر ش��د ،اساس��ی و
مهم هس��تند و البته اهمیت هر کدام شان رو به افزایش
هم هس��ت .هیچ کدام از آنها به تنهایی نمیتوانند اقتصاد
دنیا را فلج کنند ،و البته جمع شدن آنها هم هنوز مانعی
غیر قابل حل در عرصه اقتصاد جهان ایجاد نکرده اس��ت.
اما به هرترتیب ،نمیتوانیم دس��ت روی دست بگذاریم و
فرض کنیم که اقتصاد جهان وضعیت امن و آرامیرا تجربه
میکند؛ زیرا واقعا این طور نیس��ت .واقعیت این است که
اقتصاد دنیا در دوئلی بین عوامل «درمانکننده» و «بیماری
زا» در عرصه بینالمللی قرار گرفته است و نتوانسته خود را
از این مناقشه میان تاثیر آنها رها کند .اقتصاد دنیا در برزخ
قرار گرفته است.

نگاه مثبت

علم و
پیشبینیپذیری
یک پژوهش جدید نشان میدهد
که رفتارهای انسانی تا  93درصد
قابل پیشبینی اند
تحقیقات��ی ک��ه اخی��را تی��م
م��ن متش��کل از گروه��ی از
پژوهشگران انجام دادهاند ،حاکی
از پیشبینیپذی��ری رفتارهای
انس��انی اس��ت؛ آن هم حتی تا
 93درصد .این گروه تحقیق که
آلبرت -الزلو بارباسی از پژوهش��گران دانشگاه «نورت
رئیسمرکزتحقیقات ایسترن» تشکیل شده بودند در
شبکههایپیچیدهدر جریان فعالیت خود به بررس��ی
دانشگاه«نورتایسترن» الگوه��ای حرکت��ی ِ گروهی از
کاربران تلفن همراه پرداختن��د .آنها در جریان این تحقیق
متوجه شدند تمام حرفهایی که پیشتر درباره تصادفی بودن
و غیرقابل پیشبینی بودن رفتارهای انسانی منتشر میشد،
زاییده ذهن بش��ر بوده اس��ت و حقیقت ندارد .این تحقیق
نشان داد که حرکت انس��انها از الگوهای بسیار مشخصی
پیروی میکند و بنابرای��ن در این عرصه میتوان رفتارهای
آنها را پیشبینی کرد .بر اساس این پژوهش ،انسانهایی که
حرکتهای بسیار ناگهانی از خود بروز میدهند تعدادشان
کم است .اما حتی تفاوت در الگوهای حرکت و سفر انسانها
نیز باعث نمیشود که حرکت انسانها غیر قابل پیشبینی
شود .این قابل پیشبینی بودن درواقع به معنای «احتمال»
پیشبینی مکانی اس��ت که فرد در آینده نزدیک – مثال در
یک ساعت آینده -در آن حضور خواهد یافت .این مکانهای
احتمالی بر اس��اس مسیرهای پیش��ین حرکت فرد تعیین
میش��ود .تیم پژوهش��ی من در عین حال به نتیجه جالب
دیگری رس��ید :مس��افتی که مردم در چارچوب آن س��فر
میکنند مهم نیس��ت و بهرغم آن میتوان به پیشبینی در
مورد رفتارهای انسانی دست زد .بر این اساس ،رفتار افرادی
که معموال زیاد سفر میکنند ،درست مثل افرادی که بیشتر
در نزدیکی شهر و خانه خود باقی میمانند ،قابل پیشبینی
اس��ت و رقم  93درصد در مورد هر دوی این گروهها صحت
دارد .این در حالی اس��ت که پیش��تر تصور میشد حرکت
افرادی که کمتر مس��افرت میکنند باید قابل پیشبینیتر
از حرکت آنهایی باش��د که دائم در حال سفرند .اما پژوهش
انجام شده ،عکس این قضیه را ثابت میکند .درواقع ،بهرغم
تفاوتهای��ی که همه انس��انها ب��ا یکدیگر دارن��د ،باز هم
میتوان گفت که رفتارهای همه آنها قابل پیشبینی است.
پژوهش��گران تیم من در عین حال با شگفتی دریافتند که

میزان نظم و پیشبینیپذیری حرکتهای منفرد انس��انی،
در چارچ��وب هیچ طبقه بندی نمیگنجد .با این حس��اب،
طبقه بندیهای جمعیتی ،جنسی ،سنی ،گروههای زبانی،
و نیز حضور در مکانهای ش��هری یا روستایی نمیتواند به
میزان پیشبینیپذیری حرکت انس��انها چیزی اضافه یا از
آن کم کند .من و تیم پژوهش��ی ام در مقالهای که به سال
 2008می�لادی در مجله «نیچر» چاپ کردیم به تحقیقی
اشاره داشتیم که بر اساس آن ،مسیرهای حرکت  100هزار
نفر از دارندگان تلفن همراه را بررسی کرده بودیم .این افراد
به صورت تصادفی از بین  6میلیون کاربر انتخاب شده بودند
و در همان زمان هم تقریبا به این نتیجه رس��یده بودیم که
انسانها از الگوهای حرکت قابل پیشبینی پیروی میکنند.
حرکت این افراد عمال به زمان و فاصله وابس��تگی نداشت و
البته تمایل ش��دیدی در آنها بود که به مکانهایی که قبال
در آن حض��ور داش��تهاند بازگردند .ام��ا تحقیق جدید که
بسیار کاملتر از آن تحقیق قدیمیاست ،حوزه وسیعتری را
بررسی کرده و به مدت سه ماه ،الگوهای حرکت پنجاه هزار
کاربر که به ص��ورت تصادفی از بین ده میلیون نفر انتخاب
شدهاند ،مورد بررسی قرار گرفته است .حاال ما میدانیم که
وقتی به پروسههای مرتبط با حرکت انسان برسیم -مثال به
برنامه ریزی شهری و مهندس��یترافیک -میتوان از لحاظ
علمیحرکت افراد را پیشبینی کرد و این مساله تاثیر مثبتی
بر برنامه ریزیها و تصمیمگیریهای اجتماعی در حوزههای
سالمت عمومیو توسعه شهری خواهد داشت.
منبع:مجلهساینس

ده خطر در راه
رویدادهایی که جهان را تغییر
خواهند داد

نگاه منفی

محدودیتهای
پیشبینی،
پیشبینیهای
محدود

آیا ذهن انسان و رفتارهای
انسانی قابل پیشبینیاند؟

موسسهنیچر

منبع:ساینتیفیکامریکن

بهترینتحوالت
علمیکه
دیدگاههای ما
نسبت به جهان و
جایگاه ما در آن
را تغییر داده و به
ما کمک میکند
تا تغییرات خارج
از کنترل خود را
بهتربشناسیم،
چه رویدادهائی
در آینده بشر
هستند؟

نگر
آینده

پژوهشگرارشد

منبع :نت فیوچر

 -1شبیهس�ازی انسان :این فرآیندی بس مشکل به نظر
میرسد ،اما در عین حال به ناچار روی خواهد داد .دانشمندان
با جایگزین کردن هسته یک تخمک با تخمک فرد دیگر به
این مهم دست خواهند زد.
 -2ابعاد باالتر :احتمال آن میرود که شتاب دهنده ذرات
بزرگ بتواند برشهای جدیدی از فضا را برای ما نمایان سازد.
کشف ابعاد چهارم و یا بیشتر از فضا نتایج عمدهای در نگاه ما
به هستی خواهد داشت.
 -3موجودات هوش�مند فضائی :واکنش ما به پیامیکه
از فضا دریافت میکنیم چه خواهد بود؟ پنجاه س��ال پیش
از این بود که س��تاره شناسی رادیوئی به جهان معرفی شد.
امروزه طرحی موس��وم به  SETIبه دنبال حیات هوشمند
در فضا میگردد.
 -4تسلیحات هس�تهای :پایان جنگ سرد و تالشهای
امریکا و روس��یه برای کنترل تسلیحات هستهای منجر به
کاهش احتمال نبردهای هس��تهای جهانی ش��ده است .اما
احتمال آن میرود که گروههای خودس��ر با تشدید تنشها
تبادل آتش هستهای را به صورت منطقهای انجام دهند.
 -5برخورد ش�هاب س�نگها با زمی�ن :احتمال وقوع
برخ��وردی که منجر به از بین رفتن حیات در زمین ش��ود،
بسیار اندک است ،اما توفانهای سهمگین میتواند شهرهای
بزرگ را نابود سازد .خطری که بیشتر محتمل است برخورد
شهاب سنگهائی به قطر حدود  140متر است که میتواند
معادل  300مگاتن تی ان تی انرژی آزاد سازد.
 -6اپیدمیفراگی�ر :اگر از ویروس آنفوالنزای پرندگان هم
بگذریم ،هنوز امکان آن وجود دارد که ویروسهای آنفوالنزای
جدیدتر میلیونها انسان را نابود سازند.
 -7خلق حیات :زیس��ت شناس��یترکیبی امکان ساخت
موجودات زنده را در خود دارد ،اما آیا امکان آن هم هس��ت
که موجودات غیر زنده را حیات ببخشیم؟ واقعیت این است
که علم تا شناسائی فرآیندهای بسیار ساده حیات بخشیدن
به موجودات ناکام مانده است.
-8ابررسانههائی که در حرارت اتاق کار میکنند :اگر
چنین ابررس��انههائی ساخته شوند ،شبکههای برق متحول
خواهند ش��د .مشکل فعلی این اس��ت که برای رسیدن به
خاصیت ابررس��انهای در حال حاضر نیازمند برودتی معادل
 -196درجه سانتی گراد هستیم.
 -9ابزاره�ای خودآگاه :محقق��ان هوش مصنوعیتردید
ندارند که س��اخته شدن رایانههای بسیار توانا و روباتهایی
که میتوانند تولید مثل کنند تحولی ش��گرف در زندگی ما
به وجود خواهند آورد.
 -10آب شدن یخهای قطبی :باال رفتن سطح آب دریاهای
آزاد منجر به تغییراتی اساسی در جهان میشود .پیشبینی
میش��ود تا پایان قرن حاضر ش��اهد باال رفتن جدی سطح
آبهای آزاد و تغییرات اساسی در سواحل کشورهای جهان
باشیم.
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استیو تالبوت

«قابل پیشبینی بودن» ،پدیدهای بسیار آرامبخش
و خوش��حالکننده است و ما انس��انها هم به صورت
طبیعی به آن تمایل داریم .عالقه مان به کنترل همه
امور هم از همین حس ناش��ی میش��ود .ماشینهای
دیجیتال عصر ما هم به نوعی برآورده ش��دن خواسته
مکانیکی ما برای کنترل امور را به نمایش میگذارد .این
ماشینها طوری طراحی شدهاند که هر چه میخواهیم
برآورده کنند.
وقتی سنگی به سمت درختی پرتاب کنی ،مطمئن
نیس��تی که به هدف بخورد .اما وقتی ش��ماره منزل
دوس��تی را میگیری ،احتمالش خیلی زیاد است که
شماره را درست گرفته باشی و او گوشی را بردارد .ظاهرا
ما به عملکرد قابل پیشبینی تکنولوژی خیلی اعتماد
داریم و در ذات هر ماش��ینی که درست ساخته شده
باشد ،درست کار کردن هم وجود دارد .این ماشینها
اما تفکر ما را هم شکل میدهند و ما را ترغیب میکنند
که دنیای طبیعی را در چارچوب مکانیس��مهای قابل
پیشبینی ببینیم .همین پیشبینیپذیری ِ مکانیکی
اس��ت که در ش��کل مدرنش در تقابل ب��ا آزادی قرار
میگیرد و البته واقعیت قضیه این اس��ت که تحمیل
پیشبینی بر دنیا کار آسانی نیست .وقتی ما نیاز داریم
که شاهد تحقق اتفاقی باشیم ،تالش زیادی را به کار
میگیریم تا آن را در چارچوبی محدود محقق کنیم .در
مورد تجهیزات پیچیده – مثال قطعات خاصی در برخی
ماشین آالت -گاهی میلیونها دالر خرج میشود تا آن
قطعه «طبق پیشبینیها» عمل کند.
نظری که به صورت کلی در این خصوص وجود دارد
این است که باید یک سیستم طراحی شده و محدود
ایجاد شود که با حداقل مداخله خارجی ،قادر به تحقق
یک هدف مشخص باشد .اما واقعا هیچ سیستم کامال
محدودی وجود ندارد؛ پس منظور اصلی این است که
«حوادث» را کم کنیم تا پیشبینیپذیری را باال ببریم.
اما این مس��اله شاید نوع تهی کردن واقعیت از اصل و
اساس باشد و این عمال همان روشی است که علم به
کار گرفته است.
در چنین شرایطی ،میتوان گفت که کل پدیده دنیا
نظم خاصی گرفته و از الگوهای خاصی پیروی میکند.
اما این ذهنیت که «قانونهایی وجود دارد که باعث بروز
اتفاقات مختلف در دنیا میشود» از نظر من قابل قبول
نیست ،زیرا در چنین شرایطی ،قانونی را تصور کردهایم
که میتواند واقعیت دنیا را نظم ببخشد؛ درست مثل
ی��ک معادله .و البته چنین معادلهای وجود ندارد .قرار
نیست قوانین را با پدیدههایی که اتفاق میافتند اشتباه
بگیریم؛ و دائم از این طریق به دنبال ارائه توضیح باشیم.
ش��اید برخی قوانین برخی پدیدهها را توضیح بدهند؛
ام��ا فهم و درک پدیدهها اصال در چارچوب قانونهای
پیشبینیپذیری ،صورت نخواهد گرفت.

  ترجمه امير حسين توکلى
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یادداشتها

نویسندگان خارجی

وایرا وایک فرایبرگا
رئیسجمهور
سابق لتونی

آنتونیوویتورینو
کمیسیونرسابق
امور داخلی و قضایی
اتحادیهاروپا

سه سال پس از
بحران مالی در
ایاالت متحده،
آمریکایالتین
دوباره به سرعت
در حال رشد است.
ایاالت متحده
چطور؟ نه چندان!

نگر
آینده
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اروپا در دنیای پساامریکایی
نگاهی به وحدت احتمالی مواضع کشورهای اروپایی در آینده
بح��ران لیبی هر روز مرحله جدیدی را پش��ت س��ر
میگذارد و شاید برخی صاحبنظران را بیش از پیش
س��ردرگم هم کرده باش��د .اما یک واقعی��ت در مورد
مداخله نظامیدر لیبی وجود دارد که در نوع خودش
بسیار مهم تلقی میشود و آن هم نقشی است که اروپا
در ای��ن ماجرا به عهده گرفت .ائتالف جهانی که برای
محافظت از غیرنظامیان در برابر نیروهای حکومت لیبی
شکل گرفت ،نشان داد که اروپا هنوز در عرصه جهانی
حرفی برای زدن دارد و میتواند در آینده این نقش را
افزایش هم بدهد.
همکاری نزدیک فرانسه و انگلیس در شکل گیری
ائتالف��ی برای مقابله با نیروهای معمر قذافی در لیبی
تاثیر زیادی داش��ت و درواقع موضع انگلیس و فرانسه
در کنار اتحادیه عرب و نیز آمریکا توانست به موضعی
قدرتمند تبدیل ش��ود .این در حالی است که معموال
اختالفاتی میان کشورهای اروپایی یا بین اروپا و سایر
قدرته��ای جهانی وجود دارد که آنها را در رس��یدن
به موضعی واحد در مس��ائل بینالمللی دچار مشکل
میکند( .مواضع آلمان معموال از همین دس��ته موارد
اختالف زاست).
در همی��ن ح��ال ،مداخل��ه در لیب��ی حاک��ی از

رویکرده��ای درازمدتی بود ک��ه در نوع خود اهمیت
زیادی دارند« .ش��ورای اروپایی روابط خارجی» اخیرا
گزارشی ساالنه منتشر کرده که رویکرد و تحلیلهایی
درباره هش��تاد مساله در سیاس��ت خارجی اروپا را به
خوبی روشن میکند .این موارد نشان میدهد که اروپا
در این س��ال توانسته گامهای بلندی به سمت نقش
آفرینی در عرصه سیاست خارجی بردارد و وزن خود را
در عرصه بینالمللی افزایش دهد.
موضع واحدی که انگلیس و فرانس��ه در برخورد با
بحران لیبی به نمایش گذاشتند در عین حال حاکی از
فشاری بود که اعضای فعال اتحادیه اروپا میتوانند بر
اعضای دیگر وارد بیاورند .واقعیت این است که رسیدن
به توافق در مورد مسائل مختلف برای بیست و هفت
کشور عضو اتحادیه اروپا اصال کار آسانی نیست .وقتی
کش��ور یا کش��ورهایی رهبری این جریان را به عهده
میگیرند ،کار بسیار سادهتر میشود.
بر اس��اس اطالعات شورای اروپایی روابط خارجی،
هس��تهای از کش��ورهای بانف��وذ اروپای��ی در برخی
تصمیمگیریهای مهم اروپا نقش اساسی بازی کردهاند.
مثال پس از بن بس��تی که در جریان نشست تغییرات
آب و هوایی در کپنهاگ به وجود آمد ،برخی کشورهای

اروپایی توانستند مذاکرات در این خصوص را به تدریج
در حوزههای دیگری پیش ببرند.
نکته دیگر این اس��ت که اروپا ح��س کرده که در
تصمیمگیریه��ای خ��ود نیازی ب��ه همراهی آمریکا
نمیبیند و این رون��د در آینده هم میتواند به همین
شکل ادامه پیدا کند .واقعیت این است که قدرتهای
نوظهور جهانی (مثل هند ،برزیل و چین) و قدرتهای
نوظهور منطقهای (مانندترکیه و مکزیک) باعث کمرنگ
ش��دن نقش آمریکا ش��دهاند و این وضعیت در آینده
احتماال تشدید هم خواهد شد .پس از بحرانهای عراق
و افغانستان ،به نظر میرسد که «ابرقدرت سابق» هم
در مرتب��های برابر با برخی اعضای جامعه جهانی قرار
گرفته و این مساله در آینده مناسبات جهانی هم تحول
ایجاد خواهد کرد.
نمونه واضح این تحول را میتوان در فشار انگلیس
و فرانسه برای مداخله نظامیدر لیبی مشاهده کرد؛ آن
هم در شرایطی که آمریکا واقعا عالقهای به این مساله
نش��ان نمیداد .پس از آن که مداخله نظامیدر لیبی
آغاز شد ،باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا باز هم تمایل
داش��ت که مسوولیتها را هر چه زودتر به قدرتهای
جهانی دیگر -مثل ناتو -واگذار کند.

افول ابرقدرت
 10نشانه از روند روبه کاهش قدرت آمریکا در آینده جهان
آمریکا دیگر در نیم کره غربی هرگز مورد تقلید قرار
نخواهد گرفت.حتی اگر ایاالت متحده در بحران مالی
درگیر نشده بود ،نیروهای جمعیتی ،مادی و سیاسی
وجود دارند که برای دههها در حال گس��تردن توان
خود پیرامون ایاالت متحده بودهاند .برزیل نخستین
کشوردر میان بریکس (برزیل ،روسیه ،هند و چین)
اس��ت .چهار اقتصادی که انگاشته میشود  6اقتصاد
نخست جهان غرب را تا سال  2032پشت سر گذارند.
مکزیک نخس��تین کش��ور در میان ماوینز
(مکزیک ،استرالیا ،ویتنام ،اندونزی ،نیجریه
و آفریقای جنوبی) اس��ت .ش��ش اقتصادی
که ما انتظار داریم از پیشبینیها فراتر روند
و به زودی به قدرتهایی پیشرو در منطقه
خود تبدیل شوند .کانادا و ونزوئال قدرتهای
نفتی آینده دور خواهند بود .پرو و ش��یلی
ب��ر ثروتی از فلز و مواد معدنی نشس��تهاند.
تمامیاین کشورها در حال باال کشیدن خود
هستند ،مادامیکه آمریکا با مشکالت مالی
و جمعیتی پر شماری در خانه خود مواجه
اس��ت .موارد زیر نشانههایی از کاهش نفوذ
آمریکا در حیات خلوت خود هستند:

  گاس البین /ترجمه روزبه حاتمی

 -1قدرتمندترین هم پیم��ان منطقهای آمریکا-
یعنی برزیل -از پذیرفتن دس��تورالعملهای آمریکا
درباره ایران س��رباز میزند .هی�لاری کلینتون برای
جلب پشتیبانی برزیل از تحریمها علیه ایران به برزیل
رفت اما با دستان خالی بازگشت .اکنون سازمان ملل
برزیل را که روابط دوس��تانهای با آمریکا و ایران دارد،

به عنوان مهرهای برای هدایت دیپلماسی هستهای به
شمار میآورد.
 -2ثروتمندتری��ن مرد جهان در حال حاضر یک
مکزیکی اس��ت ،نه یک آمریکایی :برای نخستین بار
در  16سال گذش��ته ،ثروتمندترین مرد جهان یک
آمریکایی نیس��ت .کارلوس اسلیم با  54میلیارد دالر
دارایی ،نخس��تین مرد از آمریکای التین اس��ت که
صاحب این عنوان میشود و یکی از چندین میلیاردر
در حال ظهوری اس��ت که ایاالت متحده را
تحت الشعاع قرار میدهند.
 -3سه سال پس از بحران مالی در ایاالت
متح��ده ،آمریکای التین دوباره به س��رعت
در حال رشد اس��ت .ایاالت متحده چطور؟
نه چندان .این مس��ئله را با آنچه طی رکود
بزرگ اتفاق افتاد مقایسه کنید .هنگامیکه
س��رمایهگذاریهای آمری��کا متوقف ش��د
آمریکای التین ویران گردید و بازار صادرات
در دهه  1930از بین رفت .گزارشی ازجامعه
ملل بیان کرد که ش��یلی ،پ��رو و بولیوی از
بدترین رکود در بین کشورهای جهان رنج
میبرند .امروز داستان کامال متفاوت است،

نکته دیگر این اس��ت که در جهان پساآمریکایی،
هر کش��وری که داعیه مداخله نظام��یدر بحرانی را
داشته باشد میداند که غیر از رویکرد چندجانبه ،هیچ
راه دیگ��ری برای عملی کردن نی��ت خود ندارد .مثال
همراه��ی اتحادیه عرب و بعد هم جلب نظر ش��ورای
امنیت سازمان ملل متحد از عوامل تاثیرگذار در روند
مداخله در لیبی بودند.
در این میان ،برخی از کشورهای اروپایی بیشتر از
بقیه به حل بحرانها توجه نش��ان میدهند و در آنها
نقش ایفا میکنند .مثال سوئد از جمله کشورهایی است
که همواره سعی دارد به سطحی باالتر از توان خود هم
برسد و نقش آفرینی پررنگی داشته
باش��د .اما بس��یاری از کشورهای
اروپایی دیگر با وجود قدرت و نفوذ
زیادشان ،عالقه و توجهی به استفاده
از اهرم قدرتشان در حل بحرانهای
مختلف نشان نمیدهند.
کش��وری مانن��د آلم��ان نیز از
گذش��ته چنین رویکردی داش��ته
و پیشبینی میش��ود که در آینده
هم مواضع نس��بتا مشابهی داشته
باشد .آلمان در سال  1973میالدی
مواضعی در شورای امنیت سازمان
ملل متحد گرفت که این کشور را
در کنار کش��ورهایی مانند برزیل،
روس��یه ،هند و چین قرار میداد و
از دغدغههای تج��اری آلمان خبر

م��یداد .در واقع ،آلمان نش��ان داده ک��ه دغدغههای
تجاری اش را همواره در درجهای باالتر از دغدغههای
دیگر -مثال وحدت اروپا -قرار میدهد .گزارش شورای
اروپای روابط خارجی نیز نشان داده که آلمان معموال
سیاس��ت خارجی خود را هم بر اس��اس دغدغههای
تجاری تعیین میکند.
با این وجود ،مواضع آلمان هیچ گاه باعث فلج شدن
اروپا نشد و این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است.
اروپاییها در موارد زیادی از جمله مناسبات باترکیه و
چین دچار اختالف نظر هستند .اما بحران لیبی نشان
داد ک��ه چنین اختالف نظرهایی را میتوان به تدریج

حل و فصل کرد ،البته در صورتی که اراده برای حل آن
وجود داشته باشد .اروپاییها حتی اگر وحدت زیادی با
هم نداشته باشند میتوانند به توافق نسبی برسند و این
نکته برای آنها مهم است .این اختالف نظرها هیچ گاه
کشنده و نابودکننده نخواهند بود.
البته هیچ کدام از این حرفها به این معنا نیست که
مداخله نظامیدر لیبی موفقیت آمیز از آب درخواهد
آمد .اروپا هنوز در موارد زیادی نقص و ضعف موضع دارد
اما میتوان در این عرصه به آینده امیدوار بود .مثال اروپا
که سال گذشته میالدی را به دست و پنجه نرم کردن
با بحران اقتصادی گذراند ،هنوز معاهده لیسبون را دارد
و میداند که این معاهده میتواند
بنیانهای خوبی برای تاثیرگذاری
بیشتر اروپا در عرصههای مختلف
را فراهم کند .ب��ا این وجود ،هیچ
شکی نیس��ت که اتحادیه اروپا در
آینده به مواضع بسیار منسجمتری
در عرص��ه سیاس��ت خارجی نیاز
دارد .اگر قرار باشد که اتحادیه اروپا
ب��ه مواضع چند جانب��ه در دنیای
پساآمریکایی تعهد نشان دهد ،باید
راه رش��د سیاست خارجی خود را
نی��ز هموار کن��د و در آن ،حرکت
فعالی داش��ته باش��د .در غیر این
صورت ،راهی به سوی آینده برای
اروپا وجود نخواهد داشت.

ب��ر مبنای گزارش رویترز ،برزیل ،آرژانتین و مکزیک
بهب��ودی مالیم از رکود جهانی را در پیش گرفتهاند.
س��ازمان ملل پیشبین��ی میکند ک��ه اقتصادهای
منطقهای رشدی معادل 4.3درصد را در سال 2010
تجربه کنند .اگر مصرفکنن��ده آمریکایی همچنان
ضعی��ف بماند صادرات آمریکای التین به دیگر نقاط
جهان خواهد رفت.
 -4ش��یلی 300درصد بیش از آمریکا  -که رهبر
سابق تولید مس در جهان بود -مس تولید میکند.
سابق بر این آمریکا رتبه نخست تولید مس در جهان
بود ،بر مبنای اس��ناد بایگانی در این زمینه در س��ال
 1929ما 49درصد از مس جهان را تولید میکردیم.
امروز ما  1.2میلیون تن مس در سال تولید میکنیم
در حالی که شیلی ساالنه  5.4میلیون تن تولید دارد.
 -5برزی��ل در حال حاض��ر  4برابر ایاالت متحده
س��نگ معدن تولید میکند ،و آمریکا را پش��ت سر
گذاشته است .روزگاری آمریکا پیشتاز معادن فلز در
جهان بود .ما در سال  1892بزرگترین معدن جهان
را در دریاچههای بزرگ مسابی ِرنج کشف کردیم .این
معدن سرچشمهای بود برای قدرت اقتصادی آمریکا
و شکل گیری منطقهای که بعدها کمربند زنگ زده
نامیده شد .در حال حاضر ما ادعا میکنیم که 2100
متریک تن منابع معدنی داریم ،هفت کشور ادعای دارا
بودن منابعی بی��ش از این را دارند ،از جمله برزیل با
منابعی  8900متریک تنی .ما ساالنه  54متریک تن
تولید معدنی داریم در حالی که برزیل  250متریک
تن تولید میکند.

 -6کانادا و ونزوئال در دهه آینده از نظر تولید نفت
ایاالت متحده را پش��ت سر خواهند گذاشت .امریکا
روزانه در حدود  9میلیون بشکه نفت تولید میکند.
ونزوئ�لا و کانادا هر کدام در حدود  3میلیون بش��که
تولید میکنند .اما منابع نف��ت آمریکا در حدود 21
میلیارد بشکه است و احتمال دارد تا قبل از یک دهه
آینده به اتمام برسد .همسایگان نفت خیز ما بهترتیب
ادعای دارا بودن  99و  178میلیارد بشکه منابع نفتی
را دارند و تا آیندهای دور به تولید نفت ادامه خواهند
داد.
 -7امروزه برزیل دو برابر ایاالت متحده گوش��ت
گاو صادر میکند.آمریکا س��ابق بر این پیشتاز تولید
گوشت گاو در جهان بود .گرچه ما همچنان بزرگترین
تولیدکننده هس��تیم ،آمریکا ساالنه فقط 800،000
متری��ک تن گوش��ت گاو صادر میکن��د ،اما برزیل
صادرات��ی معادل  2،200،000متریک تن دارد .اینها
برخی از گزیدههای کنایه آمیز روزنامه نیویورک تایمز
در س��ال  1911هستند :اتحادیه آمریکایی کانادایی
بزرگتری��ن مجموعه تولید گوش��ت گاو جهان را در
برزیل راه اندازی خواهد کرد ... .صنعت گوش��ت گاو
یخی هرگز قبل از این در برزیل تجربه نش��ده بود و
فقط اخیرا” در آرژانتین شروع به کار کردهاست.
 -8برزیل امروز شریک مهمیبرای روسیه ،هند و
چین به حس��اب میآید .امروزه مخففی که موسسه
مالی گلدمن س��اکس به چهار ق��درت مهم در حال
ظهور اعطا کرده ،بریکس جایگاه خود را بیش از پیش
تثبیت میکند .برزیل ،روسیه ،هند و چین نشستهای

متعددی در سطح سران برگزار کردهاند و حتی درباره
ایجاد یک پول فراملی که بتواند زیرپای دالر را خالی
کن��د ،به بحث و تبادل نظ��ر پرداختهاند .آنچه اینجا
اهمیت دارد این است که قدرتهای جهانی در حال
ظه��ور روابط خوبی دارند و تمایل دارند تا با یکدیگر
همکاری کنند .برای مثال چین به تازگی قراردادهای
بزرگی را برای س��اخت کارخانهها و ریلهای قطار پر
سرعت با برزیل به امضا رسانده است.
 -9برزیل ،کانادا و مکزیک سهم بیشتری از تولید
ناخالص داخلی را در بخش انرژی پاک سرمایه گذاری
میکنند .گزارش��ی تایید نشده مش��خص کرده که
برزیل  37صدم درصد اقتصاد خود را در بخش انرژی
پاک سرمایه گذاری میکند .کانادا 25صدم درصد و
مکزیک  14ص��دم درصد را صرف این کار میکنند.
آمریکا در این زمینه رتبه یازدهم را در جهان داراست
و  13ص��دم درصد از اقتصاد خود را صرف انرژیهای
پاک میکند.
 -10هوگ��و چاوز هنوز بر س��ر کار اس��ت .س��یا
سابقهای رسواکننده از دخالتهای متعدد در آمریکای
التین دارد .تصور عمومیاین اس��ت که س��و قصد بر
علیه بس��یاری از فعاالن آمری��کای التین جملگی از
فعالیتهای سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده
بوده است .اما آنها برای سالها نتوانستهاند که هوگو
چاوز را از حمالتش علیه آمریکا بازدارند .واضح است
که آمریکا راهبرد منطقهای منفعالنهتری را در پیش
گرفته است.

ائتالف جهانی که
برای محافظت از
غیرنظامیاندر
برابرنیروهای
حکومت لیبی شکل
گرفت ،نشان داد
که اروپا هنوز در
عرصهجهانی
حرفی برای زدن
دارد و میتواند در
آینده این نقش را
افزایش هم بدهد
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براس��اس گزارش ت��ازهای که به طور مش��ترک از
س��وی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول منتشر
شده است ،رشد سریع اقتصادی کشورهایی چون هند
و چین باعث شده تا میلیونها نفر از مردم دنیا از خط
فقر خارج شوند .بر اساس این گزارش طی برآوردهای
اخیری که در س��ال جاری انجام شده ،در حال حاضر
تعداد افرادی که در جامعه جهانی در فقر کامل به سر
میبرند به نصف کاهش پیدا کرده است .در این گزارش
آمده اس��ت که با توجه به برآورد آمار و ارقام به دست
آمده س��ال  ،2011مشخص شده اس��ت که دو سوم
کش��ورهای در حال توسعه یا در مسیر اصلی مبارزه و
با فقر و گرسنگی قرار گرفتهاند و یا به معیارهای اصلی
تعیین شده برای مبارزه با فقر بسیار نزدیک هستند.
این گزارش میافزاید :چنین موضوعی نشان میدهد
که به زودی پیش��رفتهای عجیبی در اهداف توسعه
هزاره که در س��ال  2000در س��ازمان ملل بر سر آنها
*
توافق شد،حاصل خواهد شد.
کاهش  50درصدی فقر جهانی تا 2015

بر اساس این گزارش ،در حال حاضر علی رغم آنچه
ک��ه تحت عنوان بحران جهانی اقتصادی با آن روبهرو
هستیم ،کشورهای در حال توسعه در مسیر مناسبی در
جهت مبارزه با فقر قرار گرفته اند و انتظار میرود که تا
سال  2015میزان فقر جهانی تا  50درصد کاهش پیدا

کند و باید تاکید کرد که دنیا برای کسب چنین رکورد
ارزش��مندی بیش از هر چیز مدیون رش��د اقتصادی
کش��ورهایی چون چین و هند است .گزارش مشترک
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در حالی خبر از
کاهش میزان فقر در جامعه جهانی میدهد که اخیرا
نیز صندوق بینالمللی پول در گزارشی مجزا پیشبینی
کرده بود که تحت هدایت چین و هند ،اقتصاد منطقه
آس��یا و اقیانوس آرام در سال جاری و سال آینده رشد
ق��وی خود را حف��ظ خواهد کرد و ب��ه ترتیب به 6.8
درصد و  6.9درصد خواهد رسید .بانک جهانی هم در
بخشی از گزارش سالیانه اخیر خود با اشاره به وضعیت
س��ه ماهۀ اقتصاد چین اعالم کرده است که نرخ رشد
اقتصادی چین در س��ال  2011به  9.3درصد خواهد
رس��ید .در این گزارش همچنین آمده است که روند
رشد اقتصادی چین مطلوب است و پیشبینی میشود
نرخ رشد اقتصادی چین در سال  2012به  8.7درصد
برسد .کارشناسان بانک جهانی معتقدند که با این حال
نباید این موضوع را نیز نادیده گرفت که چین همچنان
با فشارهای تورم پول و ریسکها در بازار خرید و فروش
ساختمان مواجه است .در گزارش مشترک صندوق و
بان��ک جهانی آمده اس��ت که تا س��ال  2015میزان
اف��رادی که با درآمد روزانه کمتر از  1/25دالر زندگی
میکنند به  833میلیون نفر کاهش خواهد یافت.این
درحالیس��ت که این رقم در سال  2005میالدی 1/4

میلیارد نفر و در سال  1990میالدی  1/8میلیارد نفر
اعالم شده بود.
این گزارش نیز با تاکید بر بهبود وضعیت اقتصادی
در کش��وری چون هند آورده است که در سال 1990
جمعیتی معادل  51/3درص��د از مردم هند با درآمد
 1/25دالر در روز زندگی میکردند اما این رقم در سال
 2005با کاهشی چشمگیر به  41/6درصد رسید و در
حال حاضر انتظار آن میرود که در سال  2015شاهد
کاهش این رقم تا سطح  22/4درصد باشیم« .هانس
تیمر» مدیر چشم انداز توسعه بانک جهانی میگوید:
دستیابی به اهداف توسعه هزاره دستاورد بسیار بزرگی
برای کشورهای در حال توسعه تلقی میشود .اما با تمام
این اوصاف باید گفت که همچنان مس��یری طوالنی
برای کاهش عمده فقر و بهبود س�لامت اقتصادی نه
تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای
کامال موفق و قدرتمند اقتصادی نیز در پیش داریم.
اوضاع بد مادران و کودکان

اما این تنها بخش��ی از گزارش منتشر شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از
 45درصد از کشورهای در حال توسعه هنوز زیر سطح
معیارهای تعیین شده در زمینه بهسازی سیستم آب
وفاضالب قرار دارند.
همچنین به ترتیب  39و  38درصد از این کشورها

همچنان به شرایط مساعد در زمینه بهداشت مادران
و می��زان مرگ و میر کودکان دس��ت نیافتهاند« .هیو
بردن کمپ» ،معاون مدیر کل اس��تراتژی ،سیاست و
بازبینی صندوق بینالمللی پول میگوید :دغدغه اصلی
در کش��ورهای کم درآمد این است که بتوانند با اتخاذ
سیاستهای بهتر ایجاد اش��تغال کرده و فرصتهای
بیشتری برای بخش خصوصی فراهم کنند .بردن کمپ
معتقد اس��ت که کشورهای پیش��رفته اقتصادی دنیا
میبایست با بازس��ازی و اصالح سیستم مالی خود و
مقابله با عدم تعادل مالی در کشورهایشان سهم خود را
در حفظ سالمت جهانی اقتصاد به نحو احسنت انجام
دهند .چرا که این موضوع کمک بس��یار بزرگی را به
اقتص��اد جامعه جهانی خواهد ک��رد .در ادامه گزارش
آمده اس��ت که جامعه جهانی از قدرتهای اقتصادی
میخواه��د تا تمامیاقدامات الزم را برای تأمین منابع
مالی و تسهیل تجارت و اتصال کشورهای آسیبپذیر
اقتصادی ،کم درآمد و محصور در منطقه خش��ک به
بازارهای منطقهای و بینالمللی انجام دهند.
تداوم گرانی مواد غذایی

گزارش اكونوميست از رشد اقتصادي ايران در سال جديد
واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست در گزارشي به
بررسي چش��م انداز اقتصادي ايران در سال 2011
ميالدي پرداخته اس��ت .اين گ��زارش پيشبيني
كرده كه نرخ تورم و بيكاري در س��ال جاري همراه
ب��ا ديون خارجي افزايش پيدا میكند ،ضمن آنكه
ذخاير ارزي اي��ران نيز افزايش  5ميليارد دالري را
در پيش رو خواهد داشت .اين گزارش رشد واقعي
توليد ناخالص داخلي ايران براي سال  2011را 1/9
درصد پيشبيني كرده است كه نسبت به سال قبل
يك درصد كمتر است .رشد اقتصادي ايران در سال
 2010بالغ بر  2/9درصد اعالم ش��ده اس��ت .رشد
اقتصادي ايران در سال  2009نيز تنها  0/7درصد
اعالم شده است .بر اساس گزارش اكونوميست ارزش
توليد ناخالص داخلي ايران بر اس��اس قيمتهاي
جاري در سال  2010به  411ميليارد دالر رسيد و
انتظار میرود اين رقم با افزايش  54ميليارد دالري
به  465ميليارد دالر در س��ال  2011برسد .ارزش
توليد ناخالص داخلي ايران در سال  2009به 367
ميليارد دالر رسيده بود.
بر اس��اس اين گزارش ايران در سال  2010بالغ
بر  66/2ميليارد دالر كاال وارد كرد و انتظار میرود
اين رقم در سال  2011نيز معادل همين رقم باشد.
ص��ادرات ايران ني��ز از  105ميلي��ارد دالر به 111
ميليارد دالر در س��ال  2011افزايش خواهد يافت.
بر اساس پيشبيني اكونوميست در حالي كه هر ماه

نزدي��ك به  3/5ميليارد دالر و طي يك س��ال 40
ميليارد دالر در چارچوب قانون هدفمندي يارانهها
به حس��اب خانوارها واگذار میشود مصرف بخش
خصوصي طي سال  2011بالغ بر  24ميليارد دالر
افزايش خواهد يافت .بر اساس اين گزارش ،مصرف
بخش خصوصي ايران در س��ال  2010بالغ بر 203
ميليارد دالر بود كه انتظار میرود اين رقم در سال
جاري به  227ميليارد دالر برسد.
اكونوميس��ت نرخ بيكاري ايران در سال 2010
را  13/2درصد اعالم كرده و اين رقم را براي س��ال
ج��اري  14/1درصد پيشبيني كرده اس��ت .نرخ
بيكاري ايران از سال  2006تاكنون روندي صعودي
داش��ته اس��ت و حدود  2درصد طي اين س��الها
افزايش داشته است .اين گزارش نرخ تورم ايران در
سال  2011را  20/5درصد پيشبيني كرده است.
افزايش قيمت حاملهاي انرژي در چارچوب طرح
هدفمندي از داليل افزايش نرخ تورم ايران در سال
 2011عنوان شده است .تورم ايران در سال 2009
بال��غ بر  13/5درصد اعالم ش��ده بود .همچنين بر
اساس اين گزارش در سال قبل  1/69ميليارد دالر
سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران انجام شد و
پيشبيني شده است اين رقم در سال جاري به 1/2
ميليارد دالر برسد .سرمايهگذاري مستقيم ايران در
خارج نيز از  250ميليون دالر در س��ال  2010به
 350ميليون دالر در سال  2011میرسد.

اكونوميستنرخ
بيكاري ايران در
سال  2010را
 13/2درصد اعالم
كرده بود و این
درحالی است که
اين رقم را براي
سال جاري 14/1
درصدپيشبيني
كرده است
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گزارش مشترک بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول در حالی منتشر میشود که اخیرا بانک جهانی با
انتشار بیانیهای پیشبینی خود را از وضعیت اقتصادی
در سال  2011منتشر کرده است .این بانک پیشبینی
کرده است که در سال  2011میزان بیکاری در جهان
همچنان در سطح باال باقی خواهد ماند و افزایش بهای
مواد غذایی به یکی از بزرگترین مشکالت پیش روی
اقتصادی و عامل افزایش س��طح فقر بدل خواهد شد.
«اس��تفن برد» کارشناس بورس در این باره میگوید:
آنچ��ه بانک جهانی منتش��ر کرده حاک��ی از نگرانی
کارشناسان این بانک است .انتشار گزارش بانک جهانی
این نگرانی را ایجاد میکند که افزایش بهای مواد غذایی
مطمئنا سطح فقر در کشورهای مختلف را باال خواهد
برد .چرا که آمار و ارقام تقریبا شرایطی مشابه با سال
 2008را نش��ان میدهند اما باید گفت که اگرچه ما
دارای آمار و ارقام مش��ابهی با سال  2008هستیم اما
نباید این نکته را فراموش کرد که در سال جاری میزان
ذخایر غذایی ما بسیار بیشتر از سال  2008است .استیو
میگوید :اقتصاد جهانی در حال رشد روز افزون است و
ما همه این موضوع را میدانیم .به ویژه که این رشد در
سال جاری بسیار هم چشمگیر بوده اما نباید فراموش
کرد که همچنان کش��ورهایی چ��ون ایاالت متحده و
یا حتی برخی از کش��ورهای اروپایی به شرایط ثبات
کامل دست نیافته اند که بتوانند آنچه که از بیکاری و
قرضهای بانکی که پیش از این دچار آن ش��ده بودند
را جبران کنند.
* اهداف توسعه هزاره در واقع هشت هدف مشترک
هستند که در سال  ۲۰۰۰در سازمان ملل بر سر آنها
توافق شد .این اهداف باید تا سال  ۲۰۱۵تامین شوند.
اهداف توسعه هزاره عبارتند از .1 :ریشه کن کردن فقر
ش��دید و گرسنگی .2دس��ت یابی به آموزش ابتدایی
همگانی  .3ترویج برابری جنس��یتی و توانمندسازی
زنان  .4کاهش مرگ و میر کودکان  .5بهبود بهداشت
مادران  .6مبارزه با ویروس و بیماری ایدز ،ماالریا و سایر
بیماریها  .7تضمین پایداری محیط زیست  .8ایجاد
مشارکت جهانی برای توسعه

امیدواری کمرنگ
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از برآيند اين مجموعه ميتوان مس��ير حرکت
اقتصادي کش��ور را درسال جاري پيشبيني نمود.

آقاي احمدين��ژاد در روز تقديم اليحه بودجه
 90ک��ه علي القاع��ده به عنوان مهمترين س��ند

افزايش مصارف
عمراني و متورم
شدن بودجه
عمومیکشور،
در کنار افزايش
مصارف ارزي و
تزريق بيشتر ارز
نفتي به اقتصاد
ايران ،در کنار
ی
تاثيراتتورم 
شوک يارانهها،
همهنشانههاي
اوجگيري تورم در
سال جاري است
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عموم��ا فعاالن اقتصادي ،نکويي هر س��ال را از
بهارش میجويند و در بهار ،به ترسيم نماي يکساله
اقتصاد ملي میپردازند.تا براس��اس برآوردي که از
تحوالت پيش رو دارند مسير حرکت و فرصتهاي
اقتصادي خود را تعريف نمايند .ترسيم چشمانداز
اقتصادي در ايران ،امر دشواري است چرا که ترسيم
دورنمايي حقيقي ،نيازمند ( )1پيشبينيپذيري،
ثبات و پايداري محيط و کيفيت فضاي کس��ب و
کار و البت��ه ( )2آگاهي از روندهاي اقتصادي چند
ساله اخير و شناخت ظرفيت و تواناييهاي اقتصاد
ملي اس��ت که اين هم��ه از طريق دسترس��ي به
آمار و ارقام رس��میمنتشره از روندهاي گذشته و
اعتماد به دقت آنان ،ميس��ر میش��ود .به عالوه در
ی برنامههاي توسعه
ترس��يم دورنما ( )3اهداف ّکم 
کش��ور که سهم هر س��ال در آن مشخص شده یا
( )4شاخصهاي مورد تاکيد بودجه سال که مسير
اقتصاد ملي را طي س��ال آتي مشخص میسازد یا
( )5سياستهاي رسمیو برنامههاي اقتصادي اعالم
شده دولت و سخنراني رئيسجمهور در روز تقديم
اليحه در مجلس که به تبين اولويتهاي سياستي
در حوزه اقتصاد ملي و تعهدات دولت میپردازد ،به
عنوان ابزارهاي برآوردکننده چشمانداز مورد توجه
قرار میگيرد .هرچند ( )6برآوردهاي نهادهاي معتبر
بينالمللي نيز به عنوان ابزاري مکمل مورد استفاده
قرار میگيرد.

به عبارت ديگر ،ترس��يم نماي اقتصاد در هر سال
نيازمند فهم اقتصاد سياسي کشور ،يعني ظرفيتها
و توان اقتصاد ملي و نحوه تعامل نهاد دولت با نهاد
بازار در سال جاري است.
بنا به اين قاعده ،میبايست مجموعه اين عوامل
از يک نظم و انس��جام منطقي برخوردار باش��ند تا
مسير تعيين ش��ده کشور توس��ط سياستگذاران
(که مبتني بر توان و واقعيتهاي اقتصادي است)
را نش��ان دهند .حال ممکن است براي تدقيق در
دورنماي زير بخشهاي اقتصادي از سناريوسازي و
شاخصگذاري جزييتري نيز بهره جست تا فرضا
نمايي روشنتري از صنعت یا خدمات بهدست آيد.
اما براي نماي کالن اقتصادي مثل ايران ،عموما سه
شاخص تورم ،نرخ رشد و اشتغال بيشتر مورد توجه
قرار میگيرد.
آنگونه که اشاره شد ترسيم دورنما امر دشواري
اس��ت چرا که اساسا ايران کش��وري پر تحول و در
معرض ناپايداري اقتصادي است و تجربه نيز نشان
داده که در س��الهاي انتخاباتي اي��ن ناپايداري و
پيشبينيناپذيري تشديد میشود .به عالوه وجود
دو شوک اقتصادي ،يعني شوک سياستي يارانهها
و شوک تحميلي تحريمها نيز نوسان محيط کالن
اقتصادي را بشدت افزايش داده است .در کنار اين
ناپايداري ،عدم انتشار آمار کليدي و وجود تفاوت در
آمار یا تحول در تعريف برخي از شاخصها ،امکان
مقايس��ه و برآورد بر اساس روندهاي گذشته را نيز
دشوار ساخته است.

برنامه پنجم توسعه نيز تکاليف مشخصي براي هر
سال دولت در نظر نگرفته و از جداول کمیهمچون
برنامه چهارم برخوردار نيس��ت و ترجيح داده شده
ت��ا در ماده  234قانون به ارقام کلي کالن به عنوان
اهداف کمیبسنده شود .اليحه بودجه 90نيز چندان
در اين زمينه راه گشا نيست و به دليل عدم انتشار
رديفها یا عدم رعايت قانون بودجه طي سالهاي
گذشته ،ابزار قابل اتکایی نيست.
در نهايت ،سخنان رئیسجمهور در روز تقديم
بودجه نيز به ارائه ش��اخصها و سياستهاي ملي
مدنظر دولت نيز طي سالهاي آتي و ترسيم وضع
موجود و مسير مطلوب ،نپرداخت و نکات دقيقي از
مسير پيش رو با برآوردهاي کمیارائه نکرد .بنابراين
براي کارشناس��ان اقتصادي ،نه چراغي مانده و نه
نقشه کامال دقيقي تا کش��تي گرفتار اقتصاد را در
دريايي پر تالطم ،به ساحل نجات رهنمون سازند.
در چنين ش��رايطي چنانچه نقط��ه عزيمت را
سخنان کلي رئيسجمهور در مجلس قرار دهيم و
فضاي تحريم و حذف يارانهها را نيز به مدل پيشبيني
خود بيافزايم و از آمارهاي رسمیو گمانههاي مراکز
علمیداخلي و بينالمللي نيز بهره جويم ،و صرفا سه
شاخص تورم ،اشتغال و نرخ رشد اقتصادي را مورد
توجه قرار دهيم ،میتوان به ترسيم خط چينها و
گمانههاي نه چندان روشن در خصوص چشمانداز
اقتصاد  90دست يابيم.
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فصل اول
قتصاد سیاسی
ا

رس��میدولت براي س��ال مالي آتي ،و در بردارنده
اهداف ،سياستها و برنامههاي دولت و در راستاي
برنامههاي کالن بلندمدت کش��ور تدوين میشود،
نکات��ي را ارائه نمودند که میت��وان از آن به عنوان
اولويتهاي اصلي دولت در س��ال  90ياد کرد .هر
چند شاخصهاي کمیمورد نظر خود درخصوص
چگونگي تحقق اي��ن اهداف ،به ج��ز درخصوص
اشتغال را بيان نداشتند .اما درخصوص ويژگيهاي
مهم بودجه  90اشاره نمودند که :
اين اولين بودجه در قانون برنامه پنجم است .و
بر «عدالت ،کاهش فاصله طبقاتي» « ،رشد فضايل
اخالق��ي»« ،ادامه تمرکززداي��ي از مرکز و تهران»،
ب و کار»« ،پشتيباني و تاکيد
«توجه به فضاي کس 
ی و تعاوني در بخش
بر توانمندس��ازي بخش مردم 
فرهنگ و اقتصاد و سياست»« ،تاکيد بر همبستگي
ملي» و «توجه بر اعتالي هويت اسالمیو ايراني»
تاکيد و توجه جدي شده است .بر اساس برآوردهاي
ما ،حدود  2ميليون و  400هزارنفر متقاضي شغل
داريم که تا پايان س��ال  92س��االنه يک ميليون و
 200ه��زار نفر به اين جمعيت اضافه ش��ده و بعد
ب��ه  800هزار نفر کاهش مييابد .تا پايان امس��ال
يک ميليون و  800هزار نفر شغل ايجاد ميکنيم.
س��هم اعتبارات عمراني داراي يک جهش است تا
طرحهاي نيمهکاره در سفرهاي استاني و غيراستاني
به اتمام برس��د که  47هزار و  500ميليارد تومان

تومان در نظر بگيري��م حداقل به  54ميليارد دالر
سرمايهگذاري در کل اقتصاد ايران نيازمنديم .حال
چنانچه دولت برنامه خود را مبتني بر  2/5ميليون
شغل در سال  90قرار دهد رشد اقتصادي دردامنه
 20تا  25درصدي را بايد انتظار داش��ت و حداقل
 70ميليارد دالر سرمايهگذاري در اقتصاد ايران بايد
صورت پذيرد .براي دسترسي به  1/8ميليون فرصت
شغلي رشد سرمايهگذاري  35تا  40درصد و براي
ايجاد  2/5ميليون فرصت شغلي اين ميزان حداقل
 60درصد سرمايهگذاري میبايست رشد کند ،اين
در حالي است که نرخ رشد سرمايهگذاري پيشبيني
شده در طول برنامه چهارم با هزينه کرد  15ميليارد
دالر نفت در س��ال میبايست  12درصد میبود اما
در واقعيت متوس��ط نرخ رشد سرمايهگذاري طي
اين دوره  4/8درصد بوده است و مطابق پيشبيني
صندوق بينالمللي پول اين مقدار در س��ال جاري
منفي خواهد ب��ود .لذا از آنجا که رش��د باالي 15
درصدي اقتصاد ايران و جهش از رش��د نزديک به
صفر به حداقل  15درصد که الزمه آن رشد باالي
 40درصد در سرمايهگذاري است امري بسيار بعيد
است ،بسيار دشوار است دولت بتواند چنين حجم
بيسابقه از اشتغال را در کشور ايجاد نمايد.
بنابر برآوردهايبانکجهانيوصندوقبينالمللي
پول و بسياري از کارشناسان اقتصادي ايران ،نه تنها
رشد اقتصادي کشور در س��ال جاري به باالي 10

ارمغان سال 90

سید محمودرضا حسینی /معاون برنامه ریزی مناطق آزاد ویژه اقتصادی :منطقه آزاد بزرگ خلیج فارس با توجه
به سیاست گذاری های انجام شده از سوی دولت ،سال جاری راه اندازی می شود .از نظر مکانیابی این منظقه
یکی از بهترین شرایط را دارا می باشد و از موثرترین مناطق آزاد کشور خواهد بود .در حال حاضر طبق قانون،
مناطق ویژه اقتصادی به  64منطقه افزایش یافته و رفته رفته متقاضیان تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی
از سوی مسئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی رو به افزایش است .به منظور مقابله با تحریمهای صورت
گرفته با ادغام سه منطقه ویژه اقتصادی شامل کشتی سازی خلیج فارس ،صنایع و معادن بندر عباس و بندر
ش�هید رجایی منظقه آزاد بزرگ خلیج فارس راه اندازی خواهد ش�د  .در حال حاضر شش منطقه آزاد کیش،
قشم ،چابهار ،اروند ،انزلی و ارس داریم که سال گذشته اساسنامه منطقه آزاد ماکو نیز طبق قانون به تصویب
رسید که پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان ،هیات مدیره آن مشخص خواهدشد .

است و هرچه مجلس برآن بيافزايد ،دولت آن را اجرا
خواهد کرد و! . . .

نگر
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با مبنا نمودن اين سخنان به نظر میرسد دولت
عزم جدي در تامين اش��تغال دارد .چنانچه دولت
در برنامه خود تصميم به ايجاد  1\8ميليون فرصت
شغلي همانند سال گذشته را داشته باشد و اين رقم
محقق ش��ود ،میتوان انتظار سالي بسيار پررونق و
تاريخي را در س��ال  90داشت .چرا که ايجاد 1\8
ميليون شغل براساس تجربه اقتصادي ايران و رابطه
نرخ رشد اقتصادي و نرخ ايجاد اشتغال ،از قاعده يک
درصد رشد  100هزار فرصت شغلي تبعيت میکند.
اقتصاد براي ايجاد  1\8ميليون فرصت شغلي ،رشد
 18درص��دي نياز دارد .به ع�لاوه حداقل چنانچه
هزين��ه ايجاد هر ش��غل را با تس��امح  30ميليون

درصد نخواهد رسيد بلکه بدست آوردن رشد يک
درصدي نيز خوشبينانه اس��ت .اين پيشبينيها،
رشد سرمايهگذاري را نيز در سال جاري منفي نشان
میدهند .بنابراين به نظر میرسد تحقق رشد باالي
 18ت��ا  25درصد براي ايج��اد 1\8تا  2\5ميليون
فرصت ش��غلي که هم ترکيب سني و هم جنسي
و س��طح تحصيالتي آن نسبت به گذشته متفاوت
ش��ده است ،امر محالي باشد .تحقق چنين آرزويي
براي بازار کار ايران ،که الزمه آن تحقق چنين رشد
خيرهکننده اقتصادي و سرمايهگذاري است به دليل
وجود تحريمها و اعمال سياست حذف يارانهها نيز
غير ممکن مینمايد.
براس��اس مطالعهاي که نگارنده براي بررس��ي
تاثي��ر تحريمهاي اقتصادي بر اقتص��اد ملي انجام
داده ،بواس��طه تاثيري که تحريمهاي اقتصادي بر

هزينه مبادالتي و فضاي کسب و کار و ايجاد فشار
رواني بر بازار دارد ،ش��وک تحريم عالوه بر کاهش
شديد رشد اقتصادي ،افزايش شديد تورم را نيز در
پي خواهد داش��ت و اين تغيرات به افزايش ضريب
جيني و کاهش رفاه در اقتصاد ايران منجر میشود.
به عالوه براي همگان روشن است که مزيت اصلي
صنعت در ايران ،برخورداري از رانت انرژي ارزان بود
و حال با حذف يارانهها ،هزينه تمام شده کاالها نيز
افزايش يافته و اين هزينه عموما يا از طريق کاهش
کيفيت یا مس��تقيما از جيب مصرفکننده تامين
خواهد شد.
افزايش هزينه توليد ،کاهش عرضه کل و کسري
بودجه ،همه میتواند زمينههاي تشديد تورم باشد.
طي دو دهه گذشته رابطه بسيار معنا داري بين نرخ
تورم و تمامیشاخصهاي رفاه اجتماعي برقرار بوده
است و هر افزايش نرخ تورم به کاهش معني داري
در شاخصهاي رفاه اجتماعي منجر شده است.
با نگاهي به بودجه کل کشور و همچنين بودجه
عمومیمورد نظر دولت در سال جاري ،بخشي ديگر
از اجزا پ��ازل اقتصاد  90براي ترس��يم دورنما مهيا
میشود .کل بودجه با  46درصد رشد نسبت به سال
گذشته مواجه است و حجم بودجه جاري به بودجه
عمومیبالغ بر 50درصد است .افزايش مصارف عمراني
و متورم شدن بودجه عمومیکشور ،که نشانه اعمال
سياستهاي مالي انبساطي اس��ت در کنار افزايش
مصارف ارزي و تزريق بيشتر ارز نفتي به اقتصاد ايران،
ی شوک يارانهها ،همه نشانههايی
در کنار تاثيرات تورم 
از اوجگيري تورم در سال جاري است.
دولت در سال جاري براي طرح هدفمند کردن
يارانهها 64 ،ميلي��ارد دالر درآمد براي خود منظور
نموده اس��ت ،در حالي که با فروش  7حامل انرژي
نهايتا  28ميليارد دالر درآمد کس��ب خواهد شد.
چنانچه دول��ت بخواهد( 50درص��د)  37ميليارد
دالر از درآم��د حاصله را به مردم و ( 30درصد) 20
ميليارد دالر به صنايع پرداخت نمايد نزديک به 30
ميليارد دالر کسري صرفا در اين حوزه به بار خواهد
آورد .اين در حالي اس��ت که دول��ت تالش دارد از
طريق ايجاد کميسيون بند ج ماده  39برنامه چهارم،
ک��ه دولت را موظف به کنترل قيمتهاي کاالهاي
اساس��ي ،عمومیو انحصاري مینمود ،عالوه بر اين
س��ه نوع کاال ،قيمت کليه کاالهاي داراي نوس��ان
قيمت را نيز کنترل نماي��د .اما نبايد فراموش کرد
که عدم حمايت از صنعت ،افزايش وارادات ،شرايط
رکود تورمیو افزايش هزينههاي توليد و بهره وري
منفي عوامل توليد ،همه دست به دست هم داده تا
هزينه توليد در ايران را افزايش دهد.
از همه نکات مطرح شده نتيجه اي جز افزايش
تورم شديد در سال جاري ،کاهش رشد اقتصادي و
عدم تامين فرصتهاي تازه اقتصادي نمیتوان انتظار
داش��ت .بهبود فضاي کسبوکار یا تحقق عدالت و
بهبود شاخصهاي رفاه اجتماعي ،در شرايط کنوني
و با قرائني که ذکر شد بسيار دشوار بلکه بعيد خواهد
بود و تعميق ش��رايط رکود تورمیرا بيش از پيش
بايد در انتظار بود.

اقتصاد نود همچنان نفتي رانتي است
اقتصاد سياسي دولت در سال  89و  90در گفتوگو با حسن سبحانی
 نفیسه زارعکهن

طبق آنچه در قانون اساس�ی آم�ده قرار بر این
بوده اس�ت که اقتصادی بر آم�ده از تولید ملی
داشته باشیم .ضمن این که مشخصا قرار است
ب�ا رش�د  8درصدی در ح�وزه اقتص�اد ،رابطه
اقتص�ادی تعاملی و س�ازندهای را با دنیا برقرار
کنیم .بنابراین با توجه به این مسائل و نگاه شما
به مس�ائل اقتصادی میخواهم بدانم طی سال
89چقدر توانستهایم در این زمینه موفق باشیم
و چقدر درجهت رش�د  8درصدی و تولید ملی
گام برداشته شده است ؟

انجام نش��ده است اما قطعا میتوان گفت که تالش
متناس��ب با ش��رایط به هر دلیلی در کشور نبود و
نیس��ت.حاال بخشی از این تالشها را مشکالتی که
ذکر شد خنثی کرده اس��ت ولی اگربرنامهریزیها
درست تر بود و نظم و انظباط اقتصادی ومسائلی که
باعث رشد میشود بیشتر بود به طور قطع وضع مان
خیلی خیلی بهتر از آن چیزی بود که االن گزارش
میشود.

ه��ر اقدامی در حوزه اقتصاد ب��رای این که آثار و
پیامدهای خود را نشان دهد احتیاج به گذر یک زمان
حداقلی دارد.
هدفمندی یارانهها اقدامی اس��ت که حداقل به
گذش��ت یک سال زمان نیاز دارد تا بتواند به نحوی
طلیعه آثار خودش را نشان بدهد .بنابراین در خصوص
یارانهها حداقل باید تا پاییز سال آینده صبر کرد .ثانیا

پس معتقدید که تبعات هدفمندی یارانهها را از
مهرماه سال جاری شاهد خواهیم بود؟

به طور مش��خص نمیگوی��م تبعات ،ام��ا آثار
اج��رای چنین طرح و قانونی از پاییز امس��ال بروز
خواهدکرد.
ب�ا ای�ن وصف ش�ما از منظر اقتصاد سياس�ي
پیشبین�ی میکنید ک�ه چه اتفاق�ی در پاییز
امسال برای اقتصاد ما رقم بخورد ؟

اجماال میتوانم بگويم که قانون هزینههای تولید
را زی��اد کرده و خواهد ک��رد و ما در بخش تولید و
خدم��ات بع��د از تولید با فضای س��نگینی مواجه
خواهیم ش��د و باید صبر ک��رد و دید که چه پیش
خواهد آمد.

همیش�ه یکی از ایراداتی که به اقتصاد ما وارد
میش�ده ،رانتی ب�ودن آن بوده اس�ت و همین
یکی از دالیلی بود که یارانهها حذف و به نوعی
هدفمند شد تا رانت موجود حذف شود .به باور
شما از سال گذشته که این قانون صورت اجرایی
به خود گرفت تا چه ح�د در بهبود این اقتصاد
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سال پیش با توجه به اجرای قانون یارانهها پیش
بینی میش�د با مشکالت و مس�ائلی در حوزه
اقتصاد روبهرو ش�ویم .میخواهم بدانم با توجه
ب�ه این مس�ال و توضیحاتی ک�ه در مورد عدم
رشد مناس�ب اقتصادی در سال گذشته دادید
آیا برخی پیش بینیهایی که در این زمینه انجام
شد به وقوع پیوست؟

بعید میدانم کسانی که از مشکالت در حوزه اقتصاد
صحبت میکردند منظورشان بالفاصله بعد از اجرای
قانون یارانهها باشد.
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سال  89تا حدودی متمایز از سالهای گذشته
بود چرا که ما هم با تشدید تحریم از ناحیه دیگران
روبهرو بودیم ،هم ادامه بحران رکود اقتصادی در دنیا
را داشتیم و هم با مشکالتی در داخل کشور به لحاظ
غیر اقتصادی روبهرو بودیم مش��کالتی که بر میزان
سرمایه اجتماعی تاثیرگذار بود و از آن طریق توانست
بر مسائل اقتصادی اثر بگذارد .وقتی این مسائل در
کنار هم قرار گرفت با نگاهی به آمارهای غیر رسمی
و آن چه که صندوق بین المللی پول ارائه کرده است
در مییابیم که رش��د اقتصادی ناچی��زی را تجربه
کردیم.
البته نمی توان گفت که تالش در جهت رش��د

عکس :اکو سالمی

دکتر حسن سبحانی ،استاد اقتصاد دانشگاه
تهران و عضو دفتر مطالعات اقتصادی دانشکده
اقتصاد این دانشگاه است .او میگوید آثار
هدفمندی یارانهها از مهر ماه امسال ملموستر
خواهد شد و معتقد است یکی از دالیل بروز رکود
تورمی در بازار ایران ناشی از اجرای همین قانون
است .این استاد دانشگاه تهران معتقد است بهتر
بود به صورت زمانبندی شده یارانهها حذف
میشد چرا که اکنون اتکای دولت به نفت به اتکای
ملت از طریق دولت به نفت تغییر یافته است.
او معتقد به بازنگری جدی دربرخی قانونهای
اقتصادی فعلی است تا شاید در پی آن سمفونی
اقتصاد ایران خوش آهنگتر شود .گفتگوي ما با
دكتر سبحاني را در ادامه میخوانيد.
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رانت زده موثر و مفید فایده بود؟

بای��د مفهوم اقتصاد رانتی را تعریف کرد .معموال
اگر بیشتر از  45درصد از بودجه دولتی به یک منبع
تجدید ناپذیر مثل نفت ،مس ،طال و . . .متکی باشد،
این دولت را رانتی میخوانیم .در حوزه یارانهها این
تعریف به این ص��ورت به دولت باز نمیگردد .آنچه
االن رخ داده این است که حدود  70میلیون انسان
هرکدام ماهانه حدود  45هزار تومان به بودجه دولتی
که خودش بیش از  60درصد به نفت متکی اس��ت،
متکی شدهاند.
به نظر م��ن از لحاظ اقتصادی ات��کای دولت به
نف��ت به اتکای ملت از طری��ق دولت به نفت تغییر
یافتهاست .بنابراین از لحاظ اقتصادی اگر دقت کنیم
میبینیم که این اتکا بیشتر و بیشتر شده است .در
واقع میتوان گفت از قبل هم بوده است و به طور غیر
مستقیم مردم اتکا داشتند اما االن به صورت مستقیم
و آشکار اتکا دارند .چون ما پولی که میان مردم توزیع
میکنیم عمدتا از محل فروش درآمدهای نفتی است.
بنابراین اتکای زندگی هر ایرانی به نفت به اندازه ماهی
 45هزار تومان بیشتر شده است.
در حوزه تولید چطور؟

در حوزه تولید باید دید که دولت با تولیدکنندگان
چطور برخورد خواهد ک��رد .اگرمطابق قانونی که
تصویب ش��ده عمل شود (که بعید به نظر میرسد
آن طور اقدام شده باشد چون منابعی وجود ندارد)،
در آن صورت میتوان گفت ش��اید به صورت کوتاه
م��دت و تازمانی ک��ه این حمایت اتف��اق میافتد
نباید فکر کنیم که تولیدکنن��دگان هم به نح��وی از درآمدهای نفتی
آنچه به عنوان پشتیبانیشوند.

قانون بودجه یا
قوانین دیگر داریم
سازخوشآهنگی
دارند و باید به
دنبالهمانها
برویم چرا که اگر
سازشان خوش
آهنگ بود در
سالهایگذشته
هم رشد قابل
اعتنایی را داشتیم،
باید سازها را
هماهنگکرد

نگر
آینده
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پس رکودی که در س�ال گذشته در بازار تولید
داشتیم به خاطر هدفمندی یارانهها بود ؟

در واقع میتوان گفت رکود نداشتیم بلکه رکود
تورمی در بازار داش��تیم .چ��ون وقتی رکود حاصل
میشود و تولید کاهش پیدا میکند ،سطح قیمتها
هم پایین میآید و دستمزدها هم کاهش مییابد؛ اما
االن دستمزدها و قیمتها روبه افزایش است و تولید
کاهش پیدا کرده است .بنابراین میتوان گفت دچار
رکود تورمی هس��تیم .همان طور که گفتم در سال
گذشته میتوانست اوضاع جهانی و برخی پدیدههای
داخلی و تحریمها از دالیل این امر باشد،اما آن چه که
اخیرا رخ داده مثل قیمت طال و سکه در بازار و صعود
بورس شاید ناشی از تبعات قانون هدفمندی یارانهها
باشد که صنعتگران ترجیح میدهند با توجه به پیش
بینی آینده سرمایهشان را به این صورت درآورند و از
تولید صرفه نظر کنند.
ادامه این رکود تورمی به چه فضایی در سال 90
دامن خواهد زد ؟

نمی توان ب��ه طور کامل پیش بینی کرد .اوضاع
منطقه متغیر اس��ت .در کش��ور خودمان در س��ال
انتخابات ق��رار داریم و همه این مولفهها بر یکدیگر
تاثیر میگذارند و نمی توان به طور دقیق حدس زد.
ام��ا با فرض ثابت ماندن همه چیز به همین صورت
معتقدم اتفاق خاصی در روند تولید رخ نخواهد داد.

چگونه و با چه نگاه كالن اقتصادي میتوان این
مساله را حل کرد و این فضا را تغییر داد ؟

به اعتقاد من مفهوم واقعی یارانهها در ایران ارزان

فروشی انرژی بود و درواقع یارانهای وجود نداشت و
ما االن در قالب گران کردن آن احساس میکنیم که
به اصطالح یارانهها را برداش��تهایم یا هدفمند کرده
ایم .اما در واقع هدفمند نش��ده اس��ت بلکه به همه
مردم و هرکه بخواهد اعم از ثروتمند و غیرثروتمند
به صوررت یکسان داده شده است .اما این هدفمندی
نیست بلکه توزیع سرانه یکسان است .من معتقدم
این موضوع در اقتصاد ایران معلول بود نه علت .یعنی
بای��د کارهای دیگری انجام میش��د که این معلول
جمع شود ،اما ما با معلول مبارزه میکنیم .علت در
ایران تولید است و یکی از دالیلی که تولید را دامن
میزد همین هزینه ارزان بود.
این طور به نظر میرس��د که با باالرفتن و گران
ش��دن تولید ،تولی��د که علتالعلل بود با مش��کل
مواجه ش��ده اس��ت .ولی من هن��وز معتقدم مزیت
انرژی ب��ر اقتصاد ایران حفظ ش��ود؛ البته منظورم
این نیست که وضع موجود به هر قیمتی ادامه پیدا
کند و ارزان فروش��ی ادامه بیابد یا متوجه بهرهوری
نباشیم و تکنولوژیها را اراتقا ندهیم .درواقع من به
سیاستهای تدریجی تشویق تولید اعتقاد دارم حتی
اگر انرژیهای ارزانتری در اختیارشان بگذاریم .منتها
باید یک زمان کافی را درنظر گرفت که در طول این
دوره زمانی به طور س��امان یافتهای این حمایتها
حذف شود.
ش��اید این امر بهتر جواب میداد تا پرداختن به
معلولی که موجب تعطیلی تولید شود و اصوال پایین
آمدن تولید یعنی گسترش فقر عمومی.
آنط�ور که وزیر صنایع هم اعلام کرد قرار بود
 30در صد از درآمد هدفمندی یارانهها به تولید
اختص�اص پیدا کند .به نظر ش�ما چنین رقم و
درصدی کمکی به حل این مشکل ولو به صورت
موقت میکند ؟

البته باید این مس��ائل را نسبی دید و 30درصد
نس��بت به وقتی که هزینهها باال رود و هیچ کمکی
نشود بدیهی است که میتواند تاثیرگذار باشد .اما این
که کفایت میکند یا چگونه میتوان افراد ،صنایع و
واحدهایی ک��ه این  30درصد را باید دریافت کنند
شناسایی کرد شک دارم كه درست انجام شود.
با توجه به تمام سخنانی که گفتید به باور شما
اقتصاد ایران در س�ال  90باید به کدامین س�و
حرک�ت کند آیا باید الگو و سیاس�ت اقتصادی
دولت دامه پیدا کند یا جامه تغییر بپوشد؟

من موافق ادامه این روش نیستم و فکر میکنم
که اقدامات زیادی دارد رخ میدهد که نباید رخ دهد.
به عنوان مثال باید اطمینان حاصل شود که از پس
خصوصیسازی تولید رخ بدهد و معنایش این است
کهاگرافزایشتولیدنباشدضرورتیبرخصوصیسازی
هم احساس نمی شود چرا که ما احتیاج به افزایش
رقابت می��ان واحدهای خصوص��ی و دولتی داریم.
افزایش هزینههای تولید هم س��رمایهگذاری را کم
میکند و هم توسعه س��رمایهگذاریهای موجود را
محدود میکند و هم آن دسته که توان کافی ندارند
را از صحن��ه خارج میکند که این به ضرر کش��ور
ماست.
از نظر سیاس��ت خارجی ه��م من فکر میکنم
میش��ود با حفظ منوی��ات جمهوری اس�لامی در

دیپلماسی اقتصادی به گونهای عمل شود که شدت
واکنشها نسبت به ما اندکی کاهش پیدا کند .چون
هرچ��ه این واکنشها کاهش پی��دا کند در کاهش
هزینههای تولید ما و مراودات خارجی ما موثر است.
برخی شعارهای ما در سیاست خارجی اصولی است
و نمیتوان از آنها عبور کرد ،اما شیوه اعمال آن هر
آینه میتواند مشمول بازنگریهای جدی باشد که
هزینههای اجرایی ما را کم کند.
پس معتقد به بازنگری هستید ؟

چه به این س��مت برود چه به این س��مت نرود
از نظر عقالیی بهتر اس��ت در سیاستهای خارجی
و سیاس��تهای داخلی به گون��های عمل کنیم که
هزینهه��ای وارد بر اقتصاد را کاهش دهیم .در واقع
باید ضرورت روششناسی و تشخیص روش بهینه را
برای خود باز تعریف کنیم.

و به عنوان سوال آخر راهکارهای آیندهنگرانه
شما برای داش�تن اقتصادی متفاوت و پربار در
سال  90چیست ؟

برای سال جدید یک شعار از طرف رهبری مطرح
شد که پیام آن این است که اقتصاد ایران را دریابید.
ای��ن دریافتن گاهی به معنای توصیه به بهتر کردن
شرایط است که ما فرض را بر همین میگذاریم .برای
این که وضع ما از آن چه هس��ت به طور معناداری
بهتر شود ،و پایان سال با اول سال متفاوت باشد باید
در برخی از سیاستها و قوانینی که ساری و جاری
است تجدید نظر کرد.
اگر قانونی داریم که هزینههای تولید را باال میبرد
در سالی که میخواهیم رشد معناداری داشته باشیم
باید این قانون اصالح ش��ود چرا که این رشد وامدار
سرمایهگذاری اس��ت .اگر سیاستهای انقباضی در
بودجه دولت باعث میش��ود وج��وه بانکی به طرف
بخش دولتی کشیده شود این منافات دارد با تقویت
بخش خصوصی.
بنابراین ،این سیاس��ت باید تغییر کند .در واقع
نباید فکر کنیم که آنچه به عنوان قانون بودجه ،قانون
برنامه یا قوانین دیگر داریم ساز خوشآهنگی دارند
و باید به دنبال همانها برویم چرا که اگر سازش��ان
خوش آهنگ بود در س��الهای گذش��ته هم رشد
قابل اعتنایی را داش��تیم .یک سمفونی است و باید
س��ازها را هماهنگ کرد .باید سازها را دوباره شنید
و ناهماهنگیها را از میان برداش��ت .د رهمین حال
دستگاههای فرهنگی هم باید دست به کار شوند و به
مردم مفهوم خوب کار کردن را بیاموزند.
خوب کارکردن یعنی افزایش به��رهوری .دولت
اگر به دنبال افزایش بهرهوری است نباید نیروی کار
را س��اعتها قبل از موعد تعطیل کند .یعنی ما در
بهرهوری میگوییم از امکانات موجود بیشتر استفاده
کرد ،نه اینکه امکانات را بیشتر کن و تولید را بیشتر
کن .بلک��ه باید از همین امکانات،تولید بیش��تر به
دست آورد .قرار است  2/5درصد از رشد  8درصدی
از ناحیه خوب کار کردن باش��د .پس باید خوب کار
کردن را به مردم یاد داد .برخی آموزش حین کار در
ادارهها و کارخانهها اس��ت و برخی آموزش از لحاظ
فرهنگی و غیرمس��تقیم .مثل س��ریالها ،کتابها،
مجالت ،موس��یقی و . . . .نبايد در س��ال  90از اين
مساله غفلت كرد.

برنامه توسعه
مشكل بيكاري را حل نمیكند
پاسخهای بایزید مردوخي
به پرسشهاي آيندهنگر
درباره اقتصاد سياسي و بودجه در سال 90
اگر بخواهی�د تحلیلی كلي درباره وضعیت
كالن اقتصاد کشور در سال  89ارائه دهید،
عمده مسایلی که با آن مواجه بودهایم چیست؟
اين مس�ائل برآمده از چه ن�گاه و رويكردي در
اقتصاد سياسي كشور ما بودند؟

1

تحلیلتان از وضعیت كلي اقتصادی در سال
 90چيست؟ آيا از نگاه كالن و با ديدگاهي
مبتني بر اقتصاد سياس�ي ما همچنان بر همان
مدار سابق به حركت خود ادامه خواهيم داد؟

2

نگر
آینده

س��ال  90با تالش و تاکید بر س��رمایهگذاری و
افزایش توس��عه تولیدی در داخل کشور آغاز شده
است .همچنین شعاری که برای سال جدید در نظر
گرفته ش��ده است ،ش��عار «جهاد اقتصادی» است.
یکی از معانی «جهاد اقتصادی» این است که تنها
امروز خود را نمیبینیم بلکه در حوزه اقتصاد نگاهی
رو به جلو و معطوف ب��ه آیندهنگری داریم .یکی از
ویژگیهای چند سال اخیر این بود که همه تالشها
بر این بود تا وضع موجود متمرکز ش��ده و به ندرت
به گوش میرسید که کسی نگران وضعیت فردای
اقتصاد کشور باشد .این مساله میتواند به چند مدل
تعبیر شود .یکی اینکه ما از پیش بینی وضع آینده

تورم  13درصد

محم�ود بهمني /ريي�سكل بانك مرك�زي :تورم
در پايان دي ماه س�ال  89به مي�زان  10/8درصد
و نقط�ه به نقطه  15/8درصد ب�ود .ولي با توجه به
برنامهريزيه�ا و ذخيرهس�ازي كاال ،كنترل بازار،
توج�ه به ع�دم افزايش بيرويه قيمتها و س�اير
تمهيدات كه در مجموع اتخاذ شد برخي اظهارات
مبني بر تورم  50الي  60درصدي بعد از هدفمندي
يارانهها محقق نش�د .ش�اخص ميانگين تورم در
پايان س�ال  90ني�ز از  12/5ال�ي  13درصد تجاوز
نخواهد كرد.
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اج��رای هدفمندس��ازی یارانهه��ا یک��ی از
مهمترین رخدادهای اقتصادی س��ال  89بود .ابتدا
هدفمندسازی یارانهها به شکل قانون درآمد و اجرای
آن آغاز شد .اگرچه مطالعاتی برای جلوگیری از آثار
ناخوشایند هدفمندسازی یارانهها انجام شده بود اما
به هر صورت این طرح به لحاظ زمان اجرایی شدن
با انتقاد کارشناسان مواجه شد .برخی از کارشناسان
اقتصادی بر این باور بودند که زمان اجرایی شدن طرح
هدفمندسازی یارانهها زمان مناسبی نبوده و بهتر آن
بود که اجرای طرح در شرایط ثبات اقتصادی و رونق
بازار کار صورت میگرفت .به هر شکل اجرای طرح
هدفمندسازی یارانهها از آنجا که در فقدان اقتصادی
پویا انجام شده ،در شرایط کنونی نگرانیهایی را برای
مصرفکننده ،تولیدکننده و سیاستگذاران اقتصادی
به وجود آورده اس��ت .نگرانیهای به وجود آمده هر
کدام ریش��های دارد که انتظار میرود در س��ال 90
نسبت به رفع این مسائل و مشکالت هر چه سریعتر
اقدام شود .همچنين رونق در بازار کار نيز مسالهای
است که ما سالهاست با آن فاصله داریم و در سال
 89نیز وضعیت مناس��بی در بخش اشتغال کشور
مشاهده نشد.
نرخ بیکاری نش��ان میدهد که برنامهها روشن
نب��وده اس��ت .البته دلی��ل اصلی ب��اال رفتن نرخ
بیکاری در کش��ور ب��ه خاطر سیاس��تگذاریهای
کالن برنامههای توسعهای بعد از انقالب است .این
برنامهها به دو محور اساسی میپرداختند .نخست
زیربنا برایش��ان مهم بوده و دوم نیز بحث عدالت
اجتماعی .واقعیت این است که هیچ یک از این دو
محور یاد ش��ده ،ایجاد اشتغال نمیکند ،اگرچه هر
دو برای اقتصاد ایران ضروری به نظر میرسیدهاند.

متأسفانه ما در طی سه دهه اخیر نتوانستیم میان
توسعه عدالت ،تشکیل سرمایه و ایجاد زیربناهای
مورد نیاز در کشور هماهنگی و همخوانی به وجود
آوریم .به هر ش��کل سیاس��تهای پیش��ین ما به
گونهایبرنامهریزی شده که گویا ما کشوری هستیم
که به لحاظ مساله اشتغال و بازار کار مشکلی نداریم
و تنها زیربناهای موجود در کش��ور نیازمند توسعه
و تاکید اس��ت .چنانچه سالها بر توسعه امر جاده
سازی ،ایجاد نیروگاهها و مباحثی نظیر این تاکید
داش��تیم .اگر سالی را با رش��د اقتصادی نیز پشت
سر گذاشتهایم ،آن سال بدون اشتغالزایی گذشته
است .از س��وی دیگر سال  89برای ما سال غفلت
نسبت به تولید و سرمایهگذاری بوده ،همانطور که
در س��الهای پیش نیز ما نسبت به این دو موضوع
غفلت کرده بودیم .اما به هر ش��کل قرار اس��ت در
سال  90با تاکیدهایی که بر توسعه سرمایهگذاری و
توسعه تولید صورت گرفته گامهای مثبتی برداشته
شود .از ما هم به جز امیدواری به تحقق این ایدهها
کار دیگری ساخته نیست.

ناتوان هستیم .اما واقعیت این است که کشور ایران
دارای منابع سرش��ار و درآمد قابل توجهی است و
جای تأسف دارد که آینده در دستور کار نباشد .البته
اسناد باالدستی کماکان به روال پیش تنظیم شدهاند
و شاهد هستیم که چشمانداز بیست سالههای تنظیم
شده که باید تا سال  1404سیاستهای اقتصادی در
آن مورد توجه قرار گرفته باشد .اما برنامه با لفاظی و
شعار پیش نمیرود و دیدیم که همایشهای متعدد
و بی نتیجه با هزینههای زیاد برگزار ش��ده بی آنکه
اصل ماجرای آیندهنگری در اقتصاد مورد توجه قرار
گیرد .این برنامهها چندان عملیاتی نیستند ،چرا که
برای عملیاتی ش��دن این برنامهه��ا به گزارشهای
مدون عملی نیاز است.
س��ند چش��مانداز برای ت�لاش آیندهنگرانه در
بخش اقتصادی کشور امری ضروری است اما نکته
این اس��ت که تا در کنار این س��ند باالدستی ،دهها
گزارش آیندهنگری کلیدی در بخشهای اقتصادی
نداشته باشیم ،نمیتوان چندان به بهرهبرداری از این
برنامه دلخوش بود .اسناد باالدستیما باید ،اسنادی
عملیاتی باشند .از سوی دیگر اقتصاد ما برای آینده
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پرونده ویژه

سیاستهای
مداخلهگرایانه
به شدت افزایش
یافته و پیش
بینی من این است
که در سال 90
اینسیاستها
بیشترشود.
دولت در ورود به
مسائلاقتصادی
از آنجایی که
جامعنگرنیست
بیشترتولید
مشکلمیکند

نیاز به آمار و عدد ارقام حس��اب ش��ده دارد و الزم
است تا در اسنادی چون سند چشمانداز بیست ساله
اطالعات مورد نیاز در اختیار مس��ووالن قرار گیرد.
از اي��ن مقدمه كه بگذري��م در خصوص پيشبيني
كالن اقتصاد كش��ور در سال  90زمانی میتوان در
این باره تحلیل كرد که دیگر مسائل غیر اقتصادی را
یا ثابت بگیریم یا رو به بهبود فرض کنیم .اگر جهاد
اقتصادی جدی گرفته شود و جهتگیری در زمینه
تشکیل س��رمایه و افزایش سرمایهگذاری به سمت
و سوی مثبتی هدایت شود ،جای امیدواری زیادی
وجود دارد ک��ه رونق در اقتصاد کش��ور راه بیفتد.
ت�لاش برای بهرهبرداری از ظرفی��ت زیربناها اقدام
موثری اس��ت که میتواند برای تحقق شعار جهاد
اقتصادی انجام ش��ود .به هر شکل اگر این برنامهها
به خوبی پیش رود میتوان امیدوار بود نرخ بیکاری
پایین آمده و با گسترش تولید نرخ تورم کنترل شده
و از سوی دیگر چتر حمایتی و تور ایمنی برای طبقه
آس��یبپذیر تدوین و طراحی شود .غالبا وقتی ما از
طبقه آسیبپذیر سخن میگوییم طبقه روستانشین
به ذهن متبادر میش��ود ،اما در اجرایی شدن طرح
هدفمند شدن یارانهها در واقع گروههای روستایی،
گروه آس��یبپذیر مورد نظر ما نیستند بلکه منظور
من طبقه متوسط به پایین ساکن در شهرها است.
در همین تهران نباید تنها به اقلیتی نگاه کنیم که
با ماش��ینهای  100تا  500میلیون��ی و برجهای
چندین طبقه به زندگی مش��غول اند ،چه بس��یار
کارگ��ران و کارمندان زحمت کش��ی که در همین
کالنشهر تهران از شرایط زندگی ایدهآل برخوردار
نیستند .از سوی دیگر بیمه بیکاری در ایران کماکان
دش��واریها و نقایص فراوانی داشته و کسی که در
فهرست حقوقی شرکت سازمانی نباشد دیگر حق
برخورداری از هیچگونه بیمهای ندارد .عالوه بر توجه
به اين مساله بايد در سياستهاي مداخله گرايانه در
سال  90بازبيني كنيم .سیاستهای مداخله گرایانه
به ش��دت افزایش یافته و پیش بینی من این است
که در س��ال  90این سیاستها بیشتر شود .دولت
در ورود به مس��ائل اقتص��ادی از آنجایی که جامع
نگر نیس��ت بیشتر تولید مشکل میکند .ورودهای
موقعیتی و موقتی دولت چندان به کار سیاست بلند
مدت اقتصادی ما نمیآید .حضور بدون برنامه دولت
دومیلیون و ششصد هزار واحد مسکونی در یک سال
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موجب میش��ود تا انتظارات مربوط به آینده خراب
شود.
از س��وي ديگر با نگاهي آينده نگرانه بايد توجه
داش��ت كه سرمایهگذاری خارجی در کشور ما تنها
محدود به حوزههای نفت و گاز میشد .اما واقعیت
این اس��ت که م��ا در اغلب حوزهه��ا نیازمند ورود
سرمایهگذاری ،بازاریابی بینالمللی ،مدیریت به روز
جهانی و مواردی نظیر این هستیم.
این روزها بودجه در مجلس مورد بررسی
قرار گرفته اس�ت .اگر بخواهید بر اساس
ای�ن بودجه بندی به س�ال  90ن�گاه کنید ،چه
ارزیاب�ی از اقتصاد مبتنی بر ای�ن بودجه ارائه
خواهید داد ؟

3

در ابتدا بايد تاكيد كنم كه نظام نظارتی مناسبی
بر دس��تگاه اقتصادی ما حاکم نیس��ت و پيش��تر
ه��م ديديم ك��ه بیهیچ دلیل و منطقی س��ازمان
برنامهریزی منحل اعالم شد .هیچ هزینه و فایدهای
بر س��ر این انحالل نبود و گویی تنها نبود و فقدان
چنین دستگاه حسابرسی و نظارتی مورد نظر بوده
است .از سوی دیگر نظام بودجه نویسی را دگرگون
کرده ايم و در هیچ مبحثی به تبعات مثبت و منفی
آن نپرداختهایم.
از اين نقد ابتدايي كه بگذريم بايد اش��اره كنم
كه عدهای میگویند ،بودجه سال  90را قابل فهمتر
نوش��تهاند که معلوم نیس��ت منظور از بیان چنین
جملهای چیس��ت .این س��اده نویس��ی شامل چه
ویژگیهایی میش��ود؟ آیا نمایندگان مجلس آن را
تایید میکنند؟ آیا ما با تعطیل نظام اطالع رسانی
اقتصادی به موفقیت دس��ت یافتهایم؟ کجا باید به
اطالعاتی درباره آمار اقتصاد کالن ،اشتغال و بیکاری
دست یافت؟ آیا تعطیل نظام اطالع رسانی اقتصادی
چیزی نصیب اقتصاد ایران کرده است؟ چرا ما باید
به جای سایتهای داخلی کشورمان به آمار صندوق
بینالمللی پول استناد کنیم؟ آیا در تعطیلی آمار و
اطالعات اقتصادی میتوان نسبت به تصمیمگیری
کالن اقتصادی در سطوح مختلف کشور اقدام کرد؟
آی��ا این اطالعات و آمار در اختی��ار وزیر ،معاونان و
دیگر مسووالن رده باالی کشور قرار میگیرد و اگر
اینطور نیس��ت برای ما توضی��ح دهند که مبنای
تصمیمگیریهای اقتصادی دولت چیست؟

علی نیکزاد /وزیر مس�کن و شهرس�ازی :ایجاد دو میلیون و  600هزار واحد
مسکوني در شهر و روستا و شهرهای جدید و نیز در حوزه بافتهای فرسوده از
برنامههای وزارتخانه مسکن در سال  90است و تحقق این موارد بالغ بر  34درصد
از اقتصاد ما را تشکیل میدهد چرا که  28درصد مسکن و  7الی  8درصد راه را
در برمیگیرد و همگی این موارد در اشتغال تأثیرگذار است .در سال  90انشاءاهلل
افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت ....همچنين در بسياري از استانها از جمله
اصفهان و س�منان مسكن هاي مهر آماده تحويل است و از  2ميليون و  600هزار
واحد مس�كوني مورد هدف در س�ال  89و  90بايد در سالجاري  800هزار واحد
مسكوني روستايي احداث شود.
از اين  800هزار واحد مس�كوني روس�تايي  200هزار واحد مس�كوني مربوط
به سهميه س�ال  90و  600هزار واحد مسكوني سهميه سال  89است .عمده اين
ل جاري به افتتاح برسند .از مجموع
واحدهاي مس�كوني قانون ًا بايد تا پايان س�ا 

بنابراین به جای پاس��خ به س��وال شما ترجیح
میدهم که این س��وال و دغدغه خود را خطاب به
مسووالن مطرح سازم که بودجه سال 90بر مبنای
چه آمار و اطالعات اقتصادی تنظیم شده است .اما
مهمتر از بودجه نود نقصهاي برنامه توس��عه است
كه من به جاي اينكه نام این برنامه را برنامه توسعه
پنجم بگذاریم از آن به نام «برنامه مشکل گشای نظام
اداری ایران» میخواهم نام ببرم .سوال من از برنامه
نویس��ان این است که در کجای این برنامه میتوان
روح پیش بینی و آیندهنگری را مشاهده کرد؟ بدين
ترتيب اگر در س��ال  90چ��ارهای برای اصالح نظام
تدبیر نیاندیش��یم ،بدون شک ما س��الهای برنامه
توسعه پنجم را از دست خواهیم داد .نبايد فراموش
كرد كه در اين صورت ما از اهداف برنامه چشمانداز
 20ساله نیز فاصله خواهیم گرفت .اگر نخواهیم به
فکر تدبیری برای اصالح نظام اقتصادیمان در سال
 90باشیم و بر همین رویه حرکت کنیم ،به وضعیت
حلزونی ش��کلی دچار خواهیم شد که خروج از آن
بسیار دشوار میش��ود .منظورم از حرکت حلزونی
ش��کل ،رفتن دایرهوار به س��مت اعم��اق خرابیها
اس��ت؛ اینکه نرخ بیکاری غیرقابل کنترل ش��ده و
از س��وی دیگر تورم ،فقدان صادرات و نبود شرایط
سرمایهگذاری و نابودی بنگاههای اقتصادی به دنبال
داشته باشد .متأسفانه در این سالها کمتر دیدهام که
اهالی کسب و کار نگاهی مبتنی بر آیندهنگری داشته
باشد .کمبود نقدینگی ،تغییر پی در پی سیاستهای
بانکی از جمله مش��کالت پیش روی آنها به شمار
میآید.
در س��ال  90الزم است تا ما یک بار هم که شده
این بار از سر ضرورت و نیاز به ارزیابی عملکردهای
گذشتهمان اقدام کنیم .این کار میتواند با مطالعه
تطبیقی میان برنامههای توسعه چهارم و پنجم یا
سوم و چهارم صورت گیرد .باید عادالنه به این داوری
بنشینیم که اجرای این برنامهها چه دستاوردهایی
برای ما داشته و اعترافی صادقانه بر سر این موضوع
ک��ه برای آینده چه باید کرد .چ��اره کار ما ،ارزیابی
بیطرفانه و خارج از مدار خط و خطوط جناحهای
سیاسی است .باید به دقت مطالعه کنیم که کجای
نظام تدبیر ما مشکل داشته و چگونه میتوان آن را
برطرف کرد.

واحدهاي در دست ساخت ،تعداد  250هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده است
كه  150هزار واحد مسكوني مربوط به سال  90و  100هزار واحد مسكوني مربوط به
سال  89است .از اين  100هزار واحد مسكوني  55هزار واحد آن آماده است230 .
هزار واحد مس�كوني مربوط به شهرهاي زير  25هزار نفر در دست ساخت داريم
كه  150هزار واحد مس�كوني مربوط به سال  89و  90هزار واحد مسكوني مربوط
به سال  90است.
 370هزار واحد مسكوني نيز در شهرهاي جديد و  970هزار واحد مسكوني
در شهرهاي باالي  25هزار نفر در دست ساخت است و ما بسته  2سال را با اين
دو ميليون و  600هزار واحد مس�كوني بس�تهايم .پيشبينيما اين است كه اگر
بخواهيم به تقاضا پاسخ دهيم بايد در سال  91و  92بتوانيم هرسال سرجمع يك
ميليون واحد مس�كوني بسازيم تا بتوان به تقاضاي واجدين شرايط در سال 92
پاسخ داد.

فصل دوم
ت
ورم و نقدینگی

تورم سوداي سرباال دارد
بررسی برخی احتماالت در باب میزان تورم در سال پیش روی

تاثيراتبودجه
انبساطي دولت و
چاپ پول از سوي
بانك مركزي و
باال رفتن نقدينگي
با شيبي تند و
سياستافزايشي
سطح كالن انرژي
همه از نگاه كالن بر
رشد تورم سال90
موثر خواهند بود
و شكي نيست كه
درسال  90رشد
تورم خواهيم
داشت
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پیشبین��ی نرخ ت��ورم در
سال  90و تعیین یک عدد
مش��خص برای آن ناممکن
است .در حالی که حدود 3
سال است سه رقم نرخ رشد
اقتصادی کشور ،نرخ تورم و
محمدرضا خباز نرخ بيکاري در آمار اعالمی
عضو کمیسیون از سوی دولت وجود نداشته
اقتصادیمجلس و اگر ه��م از س��وی منابع
شورایاسالمی دولتی اعالم ش��ده توس��ط
خ��ود دولت تکذیب ش��ده
است چگونه میتوان نرخ تورم را پيشبيني و اعالم
کرد؟ اما اگر بخواهيم بر اساس حدس و گمانهها از
تورم س��ال  90سخن بگوييم مروري بر مندرجات
بودجه  90بي وجه نيس��ت .واقعيت اين اس��ت كه
بودجه  90وابستگی شدیدتری به نفت پیدا کرده و
همین مسله نرخ تورم را باال خواهد برد .اینکه میزان
این تاثیر چقدر خواهد بود قابل تعیین نیس��ت اما
نگارنده به ياد دارد که در سال  89که با این مشکل
روبهرو بودیم نيز آثار بودجه وابسته به نفت به مرور
مشخص شد.
بنابراین ش��ايد بهتر باش��د كه به تجربه سالیان
گذشته توجه شود تا تورم نرخ باالیی پیدا نکند .در
س��ال  89درآمدهای نفتی مانند سال  90دولت را
وسوسه کرد تا بودجهای انبساطی ارائه دهد .در پی
این اقدام در همان زمان نس��بت به افزایش تورم و
نقدینگی ناشی از این تصمیم هشدارها داده شد ولی
به آن هشدارها اهمیتی داده نشد .اما به واقع ما در
سال  89با دو نوع نرخ تورم روبهرو بودیم ،اول تورمی
که از اجرای قان��ون هدفمندکردن یارانهها حاصل
ش��د و دیگری تورمی که ب��ه دلیل نوع بودجه ارائه
ش��ده (بودجه انبساطی) به وجود آمد .اكنون قانون
هدفمندکردن یارانهها در حالی از سوی دولت ارائه
شده و به تصویب هم رسیده است که خود دولت نيز
بر تورمزا بودن این قانون دانايي دارد و پذیرفته است
كه اجرای آن باعث تورم میشود.
در حقیقت عل��م به تورمزا ب��ودن اجرای قانون
هدفمندکردن یارانهها نقطه مشترک دولت و مجلس
به ش��مار میرفت .اما تفاوت و نقطه افتراق دولت با
مجلس در این بود که دولت تاکید داش��ت اجرای
ای��ن الیحه تورم  13درصدی را به هم��راه دارد اما
ما به عنوان نمایندگان مجل��س تورم  30درصدی

را با توجه به تجربههای گذشته از اجرای این قانون
پیشبینی کرده بودیم .س��ال گذشته نرخ تورم 12
درصد اعالم ش��د در حالی که این نرخ تورم مدنظر
دولت زیاد واقعی به نظر نمیرسید .ما معتقد بودیم
و هس��تیم که نرخ واقعی تورم خیلی بیش��تر از آن
چیزی بود ک��ه دولت اعالم کرد .آنچنان که برخی
معتقد بودند تورم در سال گذشته باالی  20درصد
بوده اس��ت ،این در حالی است که  30درصد هم از
اجرای هدفمند کردن یارانهها به تورم اضافه ش��د و
تورم تقریباً در س��ال  89به  50درصد رسیده بود.
شرایط اینچنینی است که باعث میشود پیشبینی
نرخ تورم در س��ال  ،90نیز مثل قبل ممکن نباشد.
پیشبینیهای م��ا از افزایش نرخ ت��ورم بر مبنای
محاسبات علمی و عدد و رقم است و بر اين اساس
امسال نیز با وابستگی بودجه به نفت در حقیقت تورم
را بر جامعه تحمیل خواهيم كرد.
در بودج��ه  90اوال حجم بودج��ه از  1842هزار
ميليارد ريال س��ال  89به رقم  2584هزار ميليارد
ريال رس��یده اس��ت .این يعني ح��دود  742هزار
ميليارد ريال اضافه ش��ده است و بنابراين مشخص
نیس��ت اليحه بودجه در پايان سال ما را به چه نرخ
تورمي برساند.
ش��ک ندارم که هم اکنون باالي  25درصد تورم
داريم هر چند دولت  13درصد اعالم ميکند اما این
نرخه��ا با واقعیت تطابقی ندارد .در حالی که باید از
بودجه  90فهمید که نرخ تورم ،بیکاری ،ارزش افزوده
بخشهای مختلف اقتصادی  ،تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص و  . . .چه میزان برآورد شده ،اما وقتی ما نرخ
رشد اقتصادی س��الهای  89 ، 88 ، 87را نداریم ،یا
اینکه نرخ بیکاری در سال جاری اعالم نمیشود و از
ماهیت و چگونگی عملکرد بخشهای اقتصادی هم
خبری نیست ،محاسبه کردن اهداف کمی ذکر شده
در سیاستهای کلی برنامه پنجم و سرنوشت آن در
الیحه بودجه  90دش��وار یا غیرممکن است .شيب
تند اجراي هدفمندي يارانهها نرخ تورم ساالنه را باال
ميبرد و اين مس��الهاي است كه دوراز ذهن نيست.
از سوي ديگر تاثيرات بودجه انبساطي دولت و چاپ
پول از س��وي بانك مركزي و باال رفتن نقدينگي با
شيبي تند و سياس��ت افزايشي سطح كالن انرژي
همه از نگاه كالن بر رشد تورم سال 90موثر خواهند
بود و بنابراين شكي نيست كه ما در اينسال رشد
تورم خواهيم داشت.

آقاي بهمن��ي رئیس کل بانک مرک��زی ،اوايل
اجراي قانون هدفمندي يارانهها اعالم كرده بود كه
روند صعودي تورم تنها  15ماهه اس��ت و بعد تك
رقمي خواهد ش��د ولي حال در نقض گفته پيشين
خود اعالم كردهاند ت��ا زماني كه اين قانون به طور
كامل محقق نشود تورم تك رقمي نخواهيم داشت.
این گفته نشان میدهد که دولت هم آمارهای اعالم
شده خود را قبول ندارد .اما اگر طبق گفتههای آقای
بهمنی بپذیریم که تا اجرای کامل قانون هدفمندی
یارانهها نرخ تورم تکرقمی نخواهیم داشت ،از آنجا
که زمان مناسب براي اجراي كامل اين قانون 5سال
اعالم شده ،باید گفت ما با اين شرايط تا  5سال روند
صعودي تورم را خواهيم داش��ت .يعني تورم امسال
نيز ب��ار دیگر به حدود  50درصد خواهد رس��يد و
تجربه سالهای گذشته میرود که تکرار شود.
در عین حال ،افزايش حجم نقدينگي در گردش،
موجب نگراني كارشناسان و تحليلگران اقتصاد ايران
شده است .به گفته آنان ،اين ميزان حجم نقدينگي
در ش��رايطي رخ داده كه اقتصاد ايران درگير ركود
است و بهرغم تزريقهايي كه صورت گرفته همچنان
ركود بر اقتصاد ايران حاكم اس��ت .از سويي اقتصاد
ايران با هدفمندي يارانهها نيز مواجه ش��ده كه اين
طرح نيز به نوبه خود اثرات تورمی دارد .تورم زمانی
ایجاد میشود که با تقاضا روبهرو باشیم ،اما بازار توان
عرضه را نداشته باشد .برای درک بهتر شرایط تورمي
سال  90توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
که درباره میزان تاثیر هدفمندی یارانهها بر رقم تورم
طی سال جاری تهیه شده  ،الزم است.
پیشبینیهای مرک��ز پژوهشها در این زمینه
طی چهار س��ناریو منتشر شد .پیشبینیهایی که
تصویر چندان مطلوبی را از آنچه رخ خواهد داد ،به
دست نمیدهد .در سناریوی اول این گزارش درآمد
یارانهها  10هزار میلیارد تومان و تورم ناش��ی از آن
23\6درصد ،در س��ناریوی دوم ،درآمد یارانهها 15
هزار میلیارد تومان و تورم ناشی از آن  29\9درصد،
طبق سناریوی سوم ،درآمد یارانهها  20هزار میلیارد
تومان و تورم ناش��ی از آن 37\6درصد و بر اس��اس
س��ناریوی چهارم ،درآمد یارانهها  40هزار میلیارد
تومان و تورم ناشی از آن  68درصد پیشبینی شده
بود .امیدوارم که به چنین پیشبینیهایی که مرکز
پژوهشها مطرح کرده است ،نرسیم اگرچه تنها با
اميدواري نميتوان آينده را شكل داد.
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بودج�ه س�ال  1390ب�ه باور بس�یاری یک�ی از
انبساطیترین بودجههای دهههای اخیر بهشمار
میآی�د و در صورت تصویب الیح�ه رقم بودجه
کل کشور حدود  46درصد نسبت به سال گذشته
افزای�ش مییابد .با توجه به اینکه طبق آمارهای
جهانی نرخ رش�د اقتصادی ایران در سال جاری
در خوشبینانهترین حالت بین صفر تا یک درصد
پیشبینی شده است .برای اوضاع عمومی اقتصاد
ایران در سال  90چه سناریوهایی متصور است؟

ظرف ش��ش سال گذش��ته با تاسف بودجه معنا و
ماهیت خود را از دست داده است .بودجه برشی یکساله
از یک برنامه چندس��اله است .برنامهای با مختصات و
منطق مشخص و هدفگذاریهای معلوم ،اما به نظر
من ظرف  6س��ال گذشته منطق بودجه و روحی که
قرار بوده است از طریق برنامهریزی و پیگیری اجرای
برنامه بر فلسفه بودجهریزی حاکم باشد مختل شده و
به همین دلیل میگویم که گویا هرچه میگذرد بودجه
بیش از قبل معنا و مفهوم خود را از دست میدهد .همه
لوایح بودجهای که طی این چندسال توسط دولت به
مجلس ارائه شده تورمی بوده است .بودجهها معموالً از
چند جنبه تورمزا است .مثال میزنم .اعتبارات عمرانی
را ببینید .هر س��ال در ابتدای س��ال رقم بزرگی را به
عنوان بودجه عمرانی اعالم میکنند در ش��رایطی که
بسیاری از کارشناسان در همان ابتدای کار معتقدند که
این حجم از اعتبارات اساس��اً قابل جذب نیست .چون
منابع تولید نهادهای مسکن آنقدر نیست که بتوانند
چنین بودجهای را جذب کنند .وقتی رقم باالی بودجه

عمرانی داشته باشیم ،تقاضاهای تولیدکنندگان مصالح
س��اختمانی از دولت به ص��ورت تصاعدی باال میرود.
همین موضوع یک ت��ورم انتزاعی تولید میکند .این
اتفاقی است که هرسال تکرار میشود و امسال هم وقوع
آن محتمل است .همین امسال  470هزار میلیارد ریال
معادل  47میلیارد دالر در بخش بودجه عمرانی دیده
شده است .عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد که
بیش از  18هزار میلیارد تومان نمیتوانند جذب کنند.
عملکردی که اخیرا ً از زبان وزیر اقتصاد منتش��ر شده
است عدد  24هزار میلیارد تومان را نشان میدهد که
به نظر من با توجه به ارزیابیها بعید است و آمار واقعی
حول و حوش همان 18هزار میلیارد اس��ت .اما اگر بر
فرض آمار اعالم ش��ده توسط وزیر اقتصاد دقیق باشد
47هزار میلیاردی که در بودجه  90پیشبینی ش��ده
اس��ت قطعاً آثار تورمی به دنبال خواهد داشت و قطعاً
هم تجربه عملکرد گذش��ته نشان میدهد سرنوشت
بودجههای عمرانی قبلی مجددا ً تکرار میشود.
این ایرادات بودجهای تنها ایراد کار دولت نیس��ت.
دستکاریهایی که کمیسیون تلفیق در الیحه دولت
میکند ،ما را به این نتیجه میرس��اند که گاهی شاید
نقش مجلس نه تنها در تورم کمتر نیست بلکه شاید
بیشتر هم باشد.
این س�خن میتواند صحیح باش�د اما شما برای
آن چه اس�تداللی دارید؟ چه دلیلی میتواند این
موضوع را توجیه کند؟

در جریان بررسی همین الیحه بودجه در مجلس
در کمیسیون تلفیق با این استدالل که باید از وابستگی

گفتوگو با دکتر حسین راغفر در اتاق کار او واقع
در دانشگاه الزهرای تهران انجام شد .این استاد
دانشگاه صریح سخن میگوید و آمارهایی را به صورت
مکتوب همراه دارد که نظراتش را به آنها مستند
میکند .هرچند ساختار اقتصادی ایران را تورمزا
میداند اما معتقد است با تغییر رویکرد به رویکرد
تولیدی بسیاری از مشکالت اقتصادی حل میشود.
او با اشاره به اختالفنظرهایی که در مورد چگونگی
تنظیم بودجه امسال مطرح است ،انبساطی یا انقباضی
بودن بودجه را به خودی خود مهم ندانسته و میگوید:
شما میتوانید منادی سیاستهای انبساطی باشید اما
این انبساط در بخش تولید خودش را نشان دهد .اگر
انبساط ما منجر به افزایش تولید شود ایرادی که ندارد
هیچ ،خیلی هم مطلوب است .راغفر در این گفتوگو
پیشبینیهایی که در مورد تورم  24\5درصدی در
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول مطرح شده را
رد کرده و میگوید تردید نکنید تورم امسال حداقل
50درصد خواهد بود .گفتوگوي ما با حسين راغفر
درباره تورم و نقدينگي در سال  90را بخوانيد.

دولت به نفت کاسته شود ،حدود  77هزار میلیارد ریال
معادل  7/7میلیارد دالر از ردیفهای بودجه کم کردند.
این به خودی خود ایرادی ندارد بسیار هم مثبت است
اما به ش��رط آنکه از محلی دیگر این وابستگی را احیا
نکنیم .در حالی که مجلس بعد از تصویب این پیشنهاد،
در جای دیگری تصویب کرد که دولت اجازه دارد 8/9
میلی��ارد دالر از محل صندوق ذخیره ارزی برداش��ت
کند .این یعنی با تصویب همزمان این دو پیش��نهاد،
عم ً
ال حدود  2میلیارد دالر بر وابستگی دولت به نفت
افزوده شد .این خالف اصول برنامه پنجم است .این در
حالی است که طبق برنامه پنجم قرار است که تا پایان
برنامه وابستگی دولت به درآمد نفتی صفر شود .نکته
دیگری که در بودجه امسال قابل تامل است و به نظر
من از تکاندهندهترین و بی سابقهترین اقدامات مجلس
است نقض نظارت و نفی مفهوم بودجهریزی است که
کمیس��یون تلفیق در ارتباط با ح��ق انتقال اعتبارات
برای دولت قائل شده است .با تصویب پیشنهادی که
کمیس��یون تلفیق به بودجه اضافه ک��رد دولت اجازه
خواهد داش��ت هرجا که صالح دانست اعتبارات را از
هر ردیفی به هر ردیفی منتقل کند .این نقض غرض
از تنظیم بودجه در ابتدای هر سال است .در کنار این
بودجه متفرقه دولت را میبینیم که امسال به  46هزار
میلیارد رس��یده اس��ت .این رقم حدود دوبرابر میزان
همین اعتبار در قانون بودجه سال پیش است .چنین
بودجهای عالوه بر آنکه ریسک افزایش فساد اداری را
باال خواهد برد امکان ایجاد رانت را افزایش میدهد.

با توجه به این بودجهای که تصویر کردید ،در میان

س�ناریوهایی که براي تورم در سال نود محتمل
اس�ت ،کدامیک احتمال وقوع بیشتری دارد و در
صورت وقوع چه راهکارهایی برای بهبود شرایط
اقتصادی در وضعیت محتمل ،متصور است؟

خیلی روشن است که تاثیرات تورمی این بودجه چه
خواهد بود .ما تمام پدیدههای نامبارکی که در چندسال
اخیر تجربه کرده بودی��م را در مقیاس بزرگتر تجربه
خواهیم کرد .اساس��اً ساخت بودجه فعلی تورمزاست.
ای��ن بودجه به دلی��ل بار تورمی به ش��دت ضدتولید
است .با رش��د تورم توان رقابت تولیدکننده داخلی با
تولیدکننده خارجی بازهم کاهش خواهد یافت ،اقتصاد
با این وضعیت داللیتر خواهد شد و مزیتهای نسبی
را اگ��ر چیزی از آنها باقی مانده باش��د ،از بین میبرد.
در اثر سیاس��تهایی که گفتم بایس��ت انتظار داشته
باش��یم این اتفاقات بیفتد؛ فقر و نابرابری که ملموس
همه افراد جامعه اس��ت گسترش مییابد و به تبع آن
جرم و جنایت افزایش پیدا میکند .از سوی دیگر رشد
سرمایهگذاری با خطر مواجه میشود و ما شاهد رکود
تورمی عمیقتری خواهیم بود.

به اعتقاد بس�ياري كارشناس�ان بودجه امسال با
رویکردی انبساطی بسته ش�ده است .بودجه 90
نخستینبودجهپسازاجرایقانونهدفمندکردن
یارانههاس�ت و برخ�ی معتقدن�د سیاس�ت
ییارانههابهخودیخودباعثافزایش
هدفمندساز 
نقدینگی خواهد شد و بههمینخاطر بودجه باید
انقباض�ی ،در جهت کنترل نقدینگی و در نتیجه
بودجه سال  90باید در جهت انضباط مالی دولت
تدوین میش�د .برخی دیگر اما با اشاره به اینکه
بودجه سال  90باید در راستای برنامه پنجم باشد
و در این برنامه صحبت از رشد اقتصادی ساالنه 8
درصد و سرمایهگذاری  1000میلیارد دالری است
و امکان تحقق این برنامه در یک ش�رایط رکودی
امکانپذیر نخواهد بود نیاز کش�ور را تدوین یک
بودجه انبساطی میدانستند .به عقیده شما در این
شرایط و در مواجهه با دو راهی بودجه انبساطی و
انقباضی ،انتخاب کدامیک براي سال  90مفیدتر
بود .آیا راهی وجود دارد که در قالب همین بودجه
انبس�اطی هم گرهی از مش�کالت اقتص�ادی باز
شود؟

یکی دیگر از مس��ائلی ک��ه در پارادایم تولید باید
مدنظر باش��د بودجههای عمرانی اس��ت که میتواند
محرک بخش مس��کن و تقویتکننده زنجیره تولید
باش��د .با توج��ه به بدهی بزرگی ک��ه دولت به بخش
تولیدکنن��دگان و پیمانکاران داخل��ی دارد در چنین
وضعیت��ی طبیعی اس��ت که بخش مس��کن با رکود
روبرو باشد .بسیاری از پیمانکاران در پایان همین سال
گذشته طلبهایشان را نتوانستند از دولت بگیرند .این
یعنی ما از یک فرصت ،تهدید ساختهایم .در حالی که
اگر تولید قرار بود محور توسعه و رشد در اقتصاد ایران
باش��د تمام ابزارهای الزم و قوانین و مقررات همه مي
بایس��ت که در جهت تشویق تولید قرار میگرفت ،نه
واردات! تنها برنده اقتصاد وارداتمحور واس��طهگرها و
داللها هستند .عجیب هم نیست .صاحبان پولهای
سرگردانی که در اقتصاد کش��ور وجود دارد حاضر به
س��رمایهگذاری در بخش تولید نیستند چون تولید با
موانع جدی روبروس��ت و برای صاحب سرمایه صرفی
ن��دارد که پول خ��ود را به بخش تولید تزریق کند .به
همی��ن دلیل واردات و داللی جای تولید را میگیرد و
آن میشود که شاهدیم.
صندوق بینالمللی پول اخیرا ً در گزارش�ی رشد
اقتص�ادی ای�ران در س�ال جاری را ح�دود صفر
ارزیابی کرده اس�ت .این در حالی است که برنامه
توسعه پنجم بر اساس رش�د  8درصدی اقتصاد
ایران تنظیم ش�ده اس�ت .آیا ب�ا توجه به جمیع

اساس ًا ساخت
بودجهفعلی
تورمزاست و به
دلیل بار تورمی به
شدتضدتولید
است .با رشد
تورم توان رقابت
تولیدکنندهداخلی
باتولیدکننده
خارجی بازهم
کاهش خواهد
یافت و اقتصاد
با این وضعیت
داللیتر خواهد
شد

تورم  15درصد

رحی�م ممبینی /معاون بودجه معاون�ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس�ت جمهوری:
پیشبینی می شود در صورت استفاده از تمام ظرفیتها ،نرخ تورم درسال  90رقمی بین ۱۳
تا  ۱۵درصد باشد که این رقم یک موفقیت محسوب می شود ،این در حالی است که آخرین
رقم نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی  ۱۰.۸درصد است .در مقابل نرخ تورم پیشبینی
میشود که نرخ بیکاری در سال  ۹۰بر اساس بودجه کاهش یابد .در بدترین حالت ،پیشبینی
میشود که نرخ بیکاری ثابت بماند .وضعیت اشتغال در سال  90بهتر خواهد شد و پیشبینی
مي شود که نرخ بیکاری در اين سال بین  ۱تا  ۲درصد کاهش داشته باشد...من نرخ بيكاري در
سال  89را دارم اما نمی توانم آن را اعالم کنم ،زیرا من مسئول اعالم نرخ بیکاری نیستم.

ایران به شدت پایین است .نرخ بهرهوری هم محصول
سیاستهای دولتهاست .یک امر یک شبه نیست که
یک شبه یا طی یک برنامه ،ناگهان  30درصد بهرهوری
را افزای��ش دهی��م .بهرهوری محصول سیاس��تهای
آموزش��ی در کشورهاس��ت .اگر بخواهیم بهرهوری را
افزایش دهی��م کارگر ما باید ای��ن آموزشها را دیده
باش��د که به این ظرفیتها دست پیدا کند .جامعه به
شدت طبقاتی ایران در شرایط کنونی نابرابری طبقاتی
را بازتولید میکند ،طبیعی است که کارگری که تربیت
میکن��د و به کارخانهها ارائه میدهد از بهرهوری الزم

شرایطی که درباره اقتصاد ایران شاهد آن هستیم
پیشبین�ی صن�دوق بینالمللی پول ب�ا واقعیت
منطبقاست؟

این پیشبینی خوشبینانهترین پیشبینی ممکن
اس��ت .صندوق بینالمللی که این رشد را پیشبینی
ک��رده در همین گزارش تورم را چیزی در میان  22تا
 24و نیم درصد پیشبینی کرده است .به نظر من این
پیشبینی نهتنها خوش بینانه که دور از واقع اس��ت و
تنها به یک جوک شبیه است.
به نرخ تورم اشاره کردید .برخی برای ماههای آینده

نگر
آینده

شرایطی که گفتید در ادامه وقایع  5سال اخیر به
وقوع پیوس�ته است .یعنی سیاستهای پیوسته
دولتهای نهم و دهم در مجموع شرایطی را پدید

به نظر من مهمترین مساله این است که هر دولتی
بخواه��د روی کار بیاید باید مح��ور فعالیت خود را بر
تغییر پارادایم کلی اقتصاد ایران به س��مت «پارادایم
تولید» پیش ببرد .باید تولید محور اساسی قرار بگیرد.
مهمترین عنصر تولید در ایران فع ً
ال نفت است .منتهی
به این معنا که تولید باید در جهت تکمیل زنجیره ارزش
افزوده نفت باش��د .ما هنوز مثل  100سال پیش نفت
خام صادر میکنیم ،در حالی که نفت دهها مش��تقات
دارد که میتوان با تولید آنها زنجیره ارزش افزوده نفت
را تکمیل کرد .چینیها چیزی در حدود 10هزار نیروی
متخصص در حوزه صادرات خدمات فنی اس��تخراج و
پاالیش نفت دارند .در حالی که این کشور یک دهم ما
هم نفت ندارد اما چنین سرمایهگذاریای برای فروش
خدمات نفتی انجام داده است .ما هنوز بعد از 100سال
نیازمن��د خدمات فنی چین و ترکی��ه و اخیرا ً مالزی
هستیم .این نش��ان میدهد که فقدان پارادایم تولید
در ایران یکی از اصلیترین موانع ساختاری توسعه در
ایران اس��ت .شما همان نمونه چین را در نظر بگیرید.
اگر ما بخواهیم 10هزار متخصص خدمات نفت و گاز
داشته باشیم که بتوانیم خدمات نفت و گاز منطقه را
که منطقهای مملو از انرژی اس��ت تامین کنیم ،شما
ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد .ما االن بخش عمدهای
از نفت خام را به چین میفروشیم و آنها محصوالتش
را به خود ما صادر میکنند به طور که از تولید داخلی
ما ارزانتر میشود .معنایش این است که بهرهوری در

چه مس�ائل دیگری باید در پارادایم تولید مدنظر
باشد .آیا در حال حاضر زمینهای برای شکلگیری
چنین رویکردی وجود دارد؟
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انبس��اطی یا انقباضی بودن بودجه به خودی خود
مهم نیس��ت .ش��ما میتوانید منادی سیاس��تهای
انبساطی باشید اما این انبساط در بخش تولید خودش
را نش��ان دهد .اگر انبس��اط ما منجر به افزایش تولید
ش��ود ایرادی که ندارد هیچ ،خیلی هم مطلوب است.
تحرک تولید منجر به اشتغال میشود ،اشتغال منجر به
افزایش درآمدها میشود .درآمدها تقاضای جدید ایجاد
میکند ،جامعه را به تحرک وام��یدارد .قدرت خرید
مردم افزایش پیدا میکند .شکاف بین عرضه و تقاضا
کاهش پیدا میکند .همه اینها اتفاقاً میتواند منجر به
کاهش تورم بشود .بنابراین بستگی به این دارد که ما
بودجه را کجا صرف میکنیم .مشکل اساسی این است
که بودجه در فعالیتهایی مصرف میشود که تولیدی
نیستن .د

آورده که نتایج آن را ش�اهدیم .میخواهم بدانم
اگر دولتی دیگر بر سر کار میآمد یا همین دولت
میخواس�ت رویکرد خود را تغییر دهد تا از روند
فزاینده رشد تورم بکاهد باید چه میکرد؟

برخوردارنیستند.
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پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

پرونده ویژه

تردید نکنید تورم
امسال حداقل
 50درصد است.
روی تورم موجود،
 32و نیم درصد
تنها از طریق
پرداختهای
نقدی افزوده
میشود و
اثر افزایش
پرداختهای
نقدی در اقتصاد
ایران تورم خواهد
بود

نگر
آینده
شماره ششم  /فروردین و اردیبهشت 90
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موج دوم اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندکردن
یارانهها را پیشبینی میکنند .با توجه به افزایش
نقدینگی ناشی از اجرای این قانون فکر میکنید،
نرخ تورم طی سال جاری به چه عددی برسد؟

به نظر من تورم امسال حداقل 50درصد است .تردید
نباید کرد .شما توجه کنید که تنها در یک قلم دولت
میخواهد امس��ال 32هزار میلیارد تومان یارانه نقدی
پرداخت کند .بر اساس آمار و محاسبات بانک مرکزی
در مقابل هر هزار میلیارددالر تزریق نقدینگی به اقتصاد
کشور ،تورم یک درصد افزایش مییابد .یعنی روی تورم
موجود 32 ،و نی��م درصد تنها از طریق پرداختهای
نقدی افزوده میشود .اثر افزایش پرداختهای نقدی
در اقتصاد ایران تورم خواهد بود .چطور میتوان انتظار
داشت که تورم  24درصدی داشته باشیم .ضمن اینکه
تورم فقط این نیست .ما هر روز شاهد این هستیم که
تولید در کش��ور آسیب میبیند .فعالیتهای تولیدی
تعطیل میشود .این به این معناست که رکود عمیقتر
میشود .به این معناست که شکاف بین طرف عرضه
با طرف تقاضا هر روز بیشتر و بیشتر میشود .با توجه
ب��ه منابعی که االن هس��ت و تحریمهایی که هر روز
اثرش را بیش از پیش نش��ان میدهد ،طبیعی اس��ت
که امکان اینکه بتوانیم فعالیتهای تولیدی را تقویت
کنیم نخواهم داشت .شما وقتی 32هزار میلیارد تومان
را مستقیماً به مردم میدهید تا تبدیل به نان و گوشت
و پنیر و امثالهم ش��ود مش��خص است که رویکردتان
تولیدی نیست .عالوه بر این چون تولید داخلی ضربه
خورده ،این کاالها وارد میش��وند و مردم باید آن پول
را ص��رف خرید کاالهای وارداتی کنند .همین نش��ان
میدهد که بودجه ما ضدتولید است.

طرح هدفمندی یارانهه�ا تاثیر خود را بر اقتصاد
ای�ران میگذارد .پیشبینی ش�ما از این تاثیرات
چیس�ت .فکر میکنید چطور میت�وان از اثرات
منف�ی اجرای این طرح که از آن با عنوان جراحی
اقتصادی یاد میشود ،در سال  90کاست؟

به نظر من اس��م این طرح هدفمندی نیس��ت .این
آزادسازی قیمتهاست .هیچ ربطی به هدفمندی ندارد.
االن ما قیمتها را آزاد کردهایم و همزمان به 70درصد
جامعه ایران یارانه پرداخت میش��ود در حالی در هیچ
کجای دنی��ا چنین کاری نمیکنن��د .یارانه متعلق به
گروههای قلیلی از جامعه اس��ت .در حال حاضر به نظر
من حداکثر 20درصد جامعه اس��تحقاق دریافت یارانه
را دارد .آن ه��م نه یارانه نقدی بلکه تلفیقی از اش��کال
مختلف یارانه .این یارانه میتواند تلفیقی از یارانه کاالیی،
نقدی و خدماتی باش��د .االن اگر مردم همانطور که در
قانون اساس��ی آمده ،خدمات آم��وزش و پرورش را به
ص��ورت «با کیفیت» و «رایگان» دریافت کنند بهتر از
این است که به مردم پول بدهید که نان بربری بخرند.
از طرف دیگر یکی از آثار شکننده افزایش قیمتها در
کشورمان همیشه این بوده که تورم در بخش خدمات
تخصصی پزش��کی همواره باالتر از نرخ تورم متوس��ط
جامعه بوده اس��ت .این یعنی گروههای پایین درآمدی
هر روز ناتوانتر از تامین نیازهای درمانی خود هستند.
ما اگر درمان رایگان را در اختیار مردم قرار دهیم بهتر از
پرداخت نقدی یارانه نیست؟ بنابراين من اصال به تحليل
آينده اين طرح در زير عنوان «هدفمندي» اعتقاد ندارم.
ما شاهد نتايج آزادسازيها قيمتها خواهيم بود.

مزد را چه به تورم؟
اگر منشا تورم بيشتر را به پاي افزايش مزدها بگذاريم درست نیست
سيدش��مسالدين حسيني،
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي
و سخنگوي اقتصادي دولت،
چندي پيش پس از داغ شدن
بحثها درب��اره نحوه تعيين
دستمزدها براي سال ،1390
محمدصادق ه��دف دولت ب��راي تثبيت
جنانصفت مزدها را ب��ه صورت ظريفي
تحلیلگراقتصادی بيان كرده است .سخنان وزير
اقتصاد در كنار حرفهاي وزير
كار و امور اجتماعي درباره دس��تمزدهاي سال 1390
نشان ميدهد كه دولت تصور ميكند اگر افزايش مزد
همانند همه سالهاي گذشته اتفاق بيفتد ،عاملي براي
شتابان شدن رشد تورم خواهد شد و بهتر است كه اين
رويداد دست كم براي سال آينده رخ ندهد .وزير اقتصاد
در ادامه و براي اينكه دولت در مذاكرات با نمايندگان
نهادهاي كارگري دست باال را داشته باشد و از طرف
ديگر نارضايتي احتمالي كارگران را به حداقل برساند،
ميگويد« :با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها ،ما
هزينههاي خانوارها را جب��ران كردهايم و اين جبران
باالتر از افزايش و اصالح قيمتها بوده اس��ت ».وزير
اقتصاد ادامه داده كه افزايش مزدها ميتواند به مارپيچ
تورم -مزد منجر شود كه بايد از آن اجتناب كرد.
درباره اين خواست دولت و گفتههاي وزير اقتصاد
چند نكته را ميتوان يادآور ش��د ك��ه خالي از فايده
نيست .نكته اول درباره منشا تورم است .اكنون اكثريت
اقتصاددانان قبول دارند كه منشا اصلي افزايش تورم،
رش��د عرضه پول است و افزايش هزينهها (مثل مزد)
نميتواند منشا تورم باشد .تحليل استناد وزير به يك

تورم

تئوري قديمي اقتصادي درباره منشا تورم ،البته فرصت
بيشتري ميخواهد كه بايد درباره آن بحث و گفتوگو
شود .نكته بعدي كه بايد به آن اشاره كرد و احتماال وزير
اقتصاد فرصت بررسي آن را پيدا نكرده است ،گزارش
بانك مركزي از «نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق
شهري ايران سال  »1388است .آمار ارائه شده توسط
بانك مركزي نشان ميدهد كه «مجموع درآمد پولي و
غيرپولي ناخالص» يك خانواده شهري در سال 1388
مع��ادل  123ميليون و  948ه��زار و  935ريال بوده
اس��ت كه از اين رقم  88ميليون و  961هزار و 431
ريال آن «درآمد پولي ناخالص» و  34ميليون و 987
هزار و  504ريال «درآمد حاصل از مزد و حقوق» بوده
اس��ت .اين آمار همچنين نشان ميدهد از كل درآمد
پولي ناخالص يك خانوار شهري در سال  1388رقمي
معادل  16ميلي��ون و  801هزار و  840ميليون ريال
از «درآمد م��زد و حقوق -بخش دولتي و عمومي» و
 17ميليون و  156ه��زار و  468ريال از «درآمد مزد
و حقوق -بخش خصوصي» است .چند محاسبه ساده
نش��ان ميدهد كه از كل درآمد خانوارهاي ش��هري
 71/7درص��د آن از «درآمد پول��ي ناخالص» و 28/3
درصد آن از «درآمد غيرپولي» است.
س��هم درآمد از مزد و حقوق «از كل درآمد پولي
و غيرپولي ناخالص» رقمي معادل  27درصد خواهد
شد .آمار بانك مركزي نشان ميدهد درآمد خانوارهاي
شهري از «مشاغل آزاد كشاورزي»« ،درآمد از مشاغل
غيرآزاد كش��اورزي»« ،درآمدهاي متفرقه»« ،درآمد
حاصل از فروش كاالهاي دست دوم»« ،ارزش اجاري
مسكن شخصي» و «ساير» بيش��تر از «درآمد مزد و
حقوق» اس��ت .حتي با فرض تئوري مورد قبول وزير
اقتصاد كه افزايش مزد را منش��ا تورم-
نه منش��ا ركود -ميداند ،آيا سهم مزد
و حق��وق ميتواند تا اي��ن مايه موجب
شتابان شدن تورم ش��ود؟ نكته بعدي
كه وزير اقتصاد به آن توجه كافي نكرده
اس��ت ،احتمال افزاي��ش قيمت صدها
كااليي اس��ت كه توليدكنندگان تعهد
دادهان��د آن را تا پايان امس��ال تثبيت
كنن��د .اين اتفاقي اس��ت كه ميافتد و
كارگروه تحول اقتص��ادي نيز پذيرفته
كه چنين رويدادي ناگزير اس��ت و تنها
درباره ميزان و س��ازوكار آن بحث دارد.
در اين صورت ،آيا محاس��به شده است
كه بازهم ميزان جبران مورد توجه دولت
از محل پرداخت يارانه در سال آينده نيز
كارساز خواهد بود؟ دغدغه وزير اقتصاد
درباره احتمال رشد بيشتر تورم در سال
آتي قابل تامل است؛ اما اينكه منشا تورم
بيشتر را به پاي افزايش مزدها بگذاريم،
جاي ترديد جدي دارد.
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فصل سوم
بیک
اری و اشتغال

بيكاران در غبار ميآيند
اشتغال و اقتصاد سال   90در گفتوگو با سعید لیالز
 نیما ایرانمهر

میگوید باید منصفانه قضاوت کرد« .تحت هر شرایطی» مدافع اجرای قانون یارانههاست و معتقد است كه آنچه
اکنون به واسطه اجرای این قانون در اقتصاد ایران رخ میدهد هر نتیجهای داشته باشد ،بهتر از شرایط قبلی است .با
این حال تاثیر این طرح بر شرایط اشتغال را منفی میداند و معتقد است در میانمدت و درازمدت سیاستگذاریهای
دولت است که میتواند این روند منفی را ادامه دهد یا آن را متوقف کرده و به سمت و سویی مثبت هدایت کند .سعید
لیالز اقتصاد را به دیده کارشناسی مینگرد .آمارهای رسمی را مبنای تحلیلهایش قرار میدهد و با تکیه بر همین
آمارها میگوید ایران اکنون  5میلیون بیکار دارد .او چشمانداز سال پیش رو را در حوزه اشتغال چندان امیدوارکننده
نمیبیند و معتقد است پایان امسال اگر نرخ بیکاری افزایش نیافته باشد ،کاهشی هم در کار نخواهد بود.

ی کرده
چندی پی�ش در گفتوگویی پیشبین 
بودید نرخ بیکاری که با توجه به عدم شفافیت
آمارهای رسمی ،بر اساس برآیند شاخصهای
اقتص�ادی موجود محاس�به ش�ده ب�ود طی
س�ال جاری اگر بدتر نشود ،چشمانداز خوبی
هم ندارد .اس�تداللتان ب�رای اثبات این مدعا
چیست؟

اوالً این  15درصد طبق آمارهای رسمی به 16
درصد افزایش یافته است .ثانیاً همین  16درصد هم
با توجه به تغییر روش محاسبه بیکاری در ایران در
مقایسه با سال  1383به نظر من  16درصد نیست،
به نظر من  21الی  22درصد است.

م�دل قبلی چه بود و مدل فعلی چیس�ت که
چنین تفاوتی را در نتیجه ایجاد میکند؟
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طبق الگوی قبلی؟

طبق الگوی قبلی و بی��کاری به لحاظ فنی .ما
درب��اره عبارات فنی صحبت میکنیم یعنی وقتی
میگوییم کسی بیکار نیست یعنی کسی که ظرف

امسال بيكاري مهار مي شود

شيخ االسالمي /وزیر کار و امور اجتماعی  :نرخ بیکاری ظرف  2سال به  7درصد خواهد رسید
و هم اکنون نیز در حدود  10درصد اس�ت .براس�اس اهداف پیشبینی شده در برنامه پنجم تا
پایان سال ( 94سال پایانی برنامه پنجم توسعه) نرخ بیکاری باید به  7درصد کاهش یابد .براین
اساس دولت بایستی با ایجاد ساالنه یک میلیون و صد شغل جدید به این هدف دست پیدا کند،
ولی ثبت رکورد خیر ه کننده یک میلیون و ششصد شغل در سال  89که  500هزار شغل نیز از
هدف اولیه بیشتر بود نشان داد که حل مشکل بیکاری کشور نیازمند گذشت  5سال نیست.
با تجربیاتی که در سال  89کسب شد در سالهای  90و 91و با ایجاد سالیانه دو و نیم میلیون
شغل جدید عالوه بر ثبت یک رکورد تاریخی در ایجاد اشتغال ،با کاهش نرخ بیکاری به  7درصد
غول بیکاری نیز مهار میشود.

نگر
آینده

مدل قبلی ظاهرا ً بر مبنای دو روز کار در هفته
بود ،اما االن به «یکساعت کار در هفته» تغییر پیدا
کرده اس��ت و من اطمینان دارم که تعداد بیکاران
ای��ران در حال حاضر حول و حوش  5میلیون نفر
است.

یک هفته گذشته یک روز کار کرده باشد و وقتی
کسی خود را ش��اغل بداند از نظر علم آمار شاغل
محسوب میش��ود .این نه فقط در ایران ،در همه
جای دنیا صادق اس��ت .بنابرای��ن مالک بیکاری
تلقیای اس��ت که خود ش��ما درباره بی��کاری یا
کارمندی خودت داری نه از نظر علمی یا اقتصادی.
به نظر من از لحاظ اقتصادی  50درصد نیروی کار
ایران عم ً
ال بیکار هستند .مثالی میزنم .تعداد نیروی

کار ایران پس از انقالب اس�لامی تا امروز حدود دو
ونیم برابر شده است .یعنی از حدود ده میلیون نفر
در س��ال  57به  25میلیون نفر افزایش پیدا کرده
اس��ت .در همین مدت ش��اید حجم اقتصاد ایران
دوبرابر شده باشد .که اگر ما میخواستیم نرخ رشد
بهرهوری را در دیگر کشورهای منطقه مثل ترکیه،
پاکس��تان ،هند و نه کشورهای غربی و پیشرفته
اعمال کنیم با  12-10میلیوننفر هم میتوانستیم

در چهارسال
گذشته سالی 500
هزار نفر به تعداد
بیکاران ما اضافه
شده و االن هم
درصد بیکاران به
باالترین رقم در
تاریخ رسیده است.
به نظر من در حال
حاضر پنج میلیون
بیکار در ایران
وجود دارند
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جهتگیریدولت
فعلیعمدت ًاتغذیه
مردم است .پنهان
هم نمیشود.
آقای احمدینژاد
دنبال رفاه هستند
و دولتشان در
مجموع «دولت
رفاه» است و دولت
کار و تولید نیست

به این رشد اقتصادی که االن داریم برسیم .یعنی
اگر نرخ اشتغال یا به عبارت بهتر تعداد شاغالن در
ایران هیچ افزایشی نداشت ولی ما در عوض به طور
متوسط س��الی  3درصد رشد بهرهوری داشتیم و
با  10میلیوننفر باید همین مقدار تولید ناخالص
داخلی را به دست میآوردیم.

یعن�ی از ی�ک جمعیت ه�در رفت�ه صحبت
میکنید .جمعیتی در حدود  50درصد؟

بل��ه .نیم��ی از جمعیت ش��اغل ای��ران از نظر
اقتصادی بیهوده کار میکنن��د .چون عم ً
ال ارزش
اف��زودهای ندارند .یعن��ی ورود  10تا  12میلیون
نفر نیروی کار به ب��ازار ایران ،هیچ تغییر و تحول
قابل اعتنایی در رش��د تولید ناخالص داخلی ایران
به دنبال نداشته است .نکته سوم بحث این است که
اشتغال از تحول در دو حوزه حاصل میشود .اول:
رشد سرمایهگذاری و دوم :رشد بهرهوری .در حوزه
رشد سرمایهگذاری وضعیت تشکیل سرمایه ثابت
در اقتصاد ایران نهتنها نگرانکننده بلکه بسیار ناامید
کننده است .سهم تشکیل سرمایه ثابت در تولید
ناخالص داخلی که در سال  83-82حدود  29الی
 30درصد بود و به دلیل رش��د ش��دید درآمدهای
نفتی بایس��تی االن به حدود  35درصد میرسید،
شاید االن به حدود  22درصد رسیده باشد .با وجود
اینکه ما آمار روز نداریم از اقتصاد ایران. . .
س�وال اینجاس�ت! پس این برآوردها بر چه

آن ه��م به دالیل اجتماعی ،سیاس��ی و اقتصادی.
دلیل اجتماعی و سیاسی همین تالطمهایی است
که طی دوسال اخیر دامن ایران را گرفته است و از
نظر اقتصادی هم به دلیل دخالت و تصدی دولت و
نهادهای شبهدولتی ،بخش خصوصی روز به روز در
حال عقبنشینی است و سهمش از تولید ناخالص
داخلی و تولید سرمایه در حال کاهش است .همین
که شما میبینید رشد اقتصادی ایران در سال 90
به قیمت جاری حدود  15درصد ،ولی رشد بودجه
دولت  50درصد خواهد بود ،نشاندهنده این است
که س��هم دولت در اقتصاد با چه سرعت عجیبی
در حال افزایش است .این مقایسههای ساده بسیار
گویا هس��تند .سهم دولت در اقتصاد دائماً در حال
افزایش است .آنچه میخواهم بگویم این است که
سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد در حال
کاهش است .سرمایهگذاری دولت در اقتصاد هم در
حال کاهش است .در سال  88هزینههای عمرانی
دولت به قیمت جاری نسبت به سال قبل  11درصد
کاهش پیدا کرد ،در سال  89هم ثابت بود .معنی
این حرف این است که به قیمت ثابت در سال 89
ما  30درصد کمتر از سال  87سرمایهگذاری کردیم
و میزان س��رمایهگذاری دولت در اقتصاد به قیمت
ثابت تقریباً معادل سال  83است این در حالی است
که ما در این ش��ش س��ال فقط  500میلیارد دالر
درآمد نفتی داشتیم.

بیکاری  14درصدی

حميد حاج اسماعيلي /مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري :
در حالي كه مسئوالن وزارت كار تعداد بيكاران فعلي كشور را  2ميليون و  900هزار نفر مي دانند برخي ديگر از
دستگاه ها و مجلس اين تعداد را بيش از ميزان اعالم شده مي دانند و بر آن تاكيد دارند.در حال حاضر آمارهاي
واقعي با آمارهاي رسمي تفاوت دارد ،دولت بايد وضعيت بازار كار را بر پايه آمارهاي جمعيتي اعالم كند ،همچنين
به وجود آوردن يك بانك اطالعاتي در اين بخش مي تواند به تفكيك آمارهاي جمعيتي كمك كند .برآوردهاي
صندوق بين المللي پول و برخي ديگر از مراكز معتبر جهاني نش�ان دهنده وجود حداقل  14درصد بيكاري در
كش�ور ما اس�ت در حالي كه يكي از مقامات وزارت كار اخيرا اين نرخ را  10.9درصد دانسته است .با اين حال در
خوشبينانه ترين حالت بايد گفت در سال  90نرخ بيكاري از  14درصد كمتر نخواهد بود.

اساسی صورت میگیرد؟

نگر
آینده
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تا سال  86که ش��اهد روند کاهشی بود و روند
کاهش��ی آن ادامه پیدا کرده است .اص ً
ال به همین
دلیل آمارها را منتش��ر نمیکنن��د .اگر مثبت بود
که منتش��ر میکردند .من یک نمونه روش��ن به
ش��ما میدهم .در مقایسه با وضعیت فعلی اقتصاد
ایران ،اگر ما میخواستیم به نرخ سال  83تشکیل
سرمایه بدهیم ،باید امسال در ایران بین  30تا 40
میلیارد دالر بیشتر سرمایهگذاری میشد .امسال؛
فقط امس��ال! میدانی��د در مورد چه رقم عظیمی
صحبت میکنم؟  30تا  40ه��زار میلیارد تومان!
منظور من این است که بگویم بخش خصوصی که
در بخش س��رمایهگذاری کام ً
ال کنار کشیده است.

پس این پولها کجا میرود؟

رس��ماً صرف واردات و تغذیه مردم میش��ود.
اما به نظ��ر من در عمل بخش مهمی از آن حیف
میش��ود و بخش دیگری می��ل .حیف و میل واژه
دقیقی است .یعنی درآمدهای هنگفت کشور که در
تاریخ ایران بیهمتا بوده است ،صرف سرمایهگذاری
نمیشود .خرج میشود ،هزینه میشود برای تغذیه
مردم ،برای واردات کاالهای واسطهای و نه کاالهای
سرمایهای .این از بخش تشکیل سرمایه .عامل دومی
که در رش��د اشتغال نقش دارد ،رشد بهرهوری در
اقتصاد است .در بعضی سال ها در برخی کشورهای
غرب��ی بین  90تا  95درصد از رش��د اقتصادی ،از
محل بهبود بهرهوری به دست آمده است نه از راه

گسترش سرمایهگذاری .یعنی یک زمین است یا
یک ماش��ین است ،از همین زمین یا ماشین بهتر
اس��تفاده میکنند .به طور کلی کشورهای غربی
ویژگی اصلی اقتصادشان این است که بنای اصلی
رشد اقتصادی را بر رشد بهرهوری گذاشتهاند .این
در حالی اس��ت که به نظر من قطعاً رشد بهرهوری
در ایران منفی است .اینکه شما سال 9 ،77میلیارد
دالر واردات داشتید و رشد اقتصادی شما یک و نیم
درصد بود اما االن  90میلیارد دالر وارد میکنید و
به همان یکونیم درصد نمیرسید ،نشان میدهد
که رشد بهرهوری در ایران منفی است .من فقط و
فقط با تکیه به آمارهای دولتی و آمارهای رسمی
اس��تدالل میکنم و فکر میکنم همه حرفها در
اقتصاد باید مستند باشد .این دو عنصر را که در نظر
میگیریم بدیهی است که نرخ بیکاری باید افزایش
پیدا کند .من تصورم این اس��ت که در چهارسال
گذش��ته به طور متوسط س��الی  500هزار نفر به
تعداد بیکاران ما اضافه ش��ده است .االن هم عدد
و هم درصد بیکاران ایران به باالترین رقم در تاریخ
رسیده است .به نظر من در حال حاضر پنج میلیون
بیکار در ایران وجود دارند.

به هر حال هر دولتی یکس�ری سیاستهایی
را در حوزه اش�تغال اعلام میکند و میگوید
قصد ما رس�یدن به ای�ن اهداف اس�ت .االن
جهتگیری دولت در س�ال  90در این حوزه را
چگونه ميبينيد؟ اعلام كردهاند كه بيكاري
اصلي ترين ح�وزه س�رمايهگذاري اقتصادي
شان در سال  90است؟

جهتگی��ری دولت فعلی عمدت��اً تغذیه مردم
است .پنهان هم نمیشود .آقای احمدینژاد دنبال
رفاه هستند و دولتش��ان در مجموع «دولت رفاه»
اس��ت و دولت کار و تولید نیست .شما ببینید در
س��ال جهاد اقتصادی میزان ساعت کار کارمندان
دولت به  6س��اعت در روز رس��یده اس��ت .میزان
تعطیلیها در اقتصاد ایران خیلی زیاد است .البته
به نظر من وقتی بهرهوری پایین است این سیاست
اشکالی هم ندارد .وقتی بهرهوری پایین باشد اص ً
ال
مهم نیست که شما سر کار بیایید یا نیایید .اتفاقاً
هرچه کمتر بیایید بهتر است .میخواهم بگویم من
مخالف تعطیلی نیستم اما تلقی من این است که
دولت آق��ای احمدینژاد دولت رفاه اس��ت .دولت
آقای خاتمی دولت توسعه سیاسی بود ،دولت آقای
هاشمی دولت کار بود .این وضعیت را در کشورهای
اروپایی هم داریم .یعنی دولتهای سوسیالیس��ت
دولتهای رفاهاند ،دولتهای محافظهکار دولتهای
کار و تولیدند .اين دولت شبه سوسیالیستی است.
چون سیاستهایش به کاهش شکافهای طبقاتی
نیانجامیده است .ضمن اینکه رفاه پایدار هم عرضه
نکرده اس��ت .رفاه موقت اس��ت .یعنی تا وقتی که
مردم تغذیه میش��وند دارند که بخورند .به محض
اینکه متوقف ش��ود اوضاع ب��ه هم میریزد .چون
رفاه پایدار اتفاق نمیافتد شکاف طبقاتی را هم پر
نمیکند .یک سیاست در دولت رفاه میتواند ایجاد
اشتغال باشد .یک سیاست این باشد که یارانه را در

خانه مردم توزیع کنید .االن به نظر میرسد روش
دوم را در پیش گرفتهاند .چون وقتی شما سیاست
رشد استغال را در نظر بگیرید بیشترین حرکت و
جدیترین حرک��ت را در جهت عدالت اجتماعی
انجام دادهاید .اشتغالزایی اساساً یعنی خدمت به
محرومین .چون در طبقه بورژوازی و س��رمایهدار
واژههای اش��تغال و بیکاری معنا ندارد ،این واژهها
مربوط به طبقات متوس��ط و فقیر جامعه اس��ت.
بنابراین دولت وقتی به هر دلیلی نمیتواند اشتغال
ایجاد کند به فقر و شکاف طبقاتی گستردهای دامن
میزند و تنها تا وقتی درآمدهای نفتی باالیی دارد
میتواند مردم را تغذیه کن��د ،مثل کاری که االن
میکند .اما شما تصور کنید که قیمت نفت ناگهان
به  30یا  40دالر برسد در آن صورت خواهید دید
این پیکرهای که به نام هدفمند کردن یارانهها وجود
دارد ،دود میشود و به هوا میرود.
به هدفمندک�ردن یارانهها اش�اره کردید .آیا
اج�رای این قانون به سیاس�ت رفاه موقت که
گفتید ،دامن نمیزند؟

دام��ن میزد .این کار تالش��ی اس��ت که تنها
بهتعویق افتادن فقر یا ظاهرنش��دن فقر در عرصه
اجتماع��ی تا زمان اجرای طرح را به دنبال دارد .در
سایه نفت  120دالری این کار شدنی است اما در
شرایط کاهش قیمت نفت این عملی نیست .البته
من صادقان��ه عرض کنم كه طرف��دار هدفمندی
یارانهها حتی به همین ش��کل فعلی هستم .چون
معتق��دم ه��ر کاری که به کاهش مص��رف انرژی
بیانجامد در نهایت مثبت خواهد بود .قب ً
ال هم گفتم
و االن هم تکرار میکنم .حتی اگر قیمت انرژی در
ایران افزایش پیدا کند و ما پولش را به کشورهای
همس��ایه هدیه کنیم ،بهتر از شرایطی خواهد بود
که ما پیش از افزایش قیمت س��وخت داش��تیم.
هیچ کش��وری در دنیا وجود ن��دارد که مثل ایران
با منابع گرانبهایش آنطور رفتار کند که ما کردیم
و آن را تبدیل به ترافیک و س��می کند که به ریه
شهروندان میرود .بنابراین حتی بدترین حالت بعد
از هدفمندی یارانهها را هم قبول دارم.

اجرای این قانون چه تاثیری بر حوزه اش�تغال
و بي�كاري میگذارد؟ به این دلیل این س�وال
را میپرس�م که اقتصاد ایران در سال پیش رو
آشکارا متاثر از اجرای این قانون خواهد بود.

در حالی که میتواند مثبت باشد.

بله .میتواند مثبت باشد .ما باید منصفانه قضاوت
کنیم .نظرکارشناسی من این است که هدفمندی
یارانهها تحت هر ش��رایطی بهتر از وضعیت قبلی
اس��ت .اما توفیق این طرح درجات مختلفی دارد.
هرچ��ه دول��ت عاقالنهتر و منس��جمتر کار کند و
هرچقدر فضای بیرونی برای حرکت دولت و جامعه
مساعدتر باشد آثار مثبت بیشتر خواهد بود .اما من با
توجه به جمیع شرایطی که فع ً
ال وجود دارد منتظر
افزایش نرخ بیکاری هستم ،به خاطر این طرح .در
میان مدت هم تحول چش��مگیر جدی نمیبینم.
چون چه این طرح اجرا میشد ،چه نمیشد؛ نرخ
بیکاری در حال افزایش اس��ت .میخواهم بگویم
تقصیر این طرح نیس��ت .ما در سالهای ،88 ،87
 89که این طرح اجرا نشده بود نزدیک به دومیلیون
بیکار جدید داشتیم .یعنی خود دولت میگوید نرخ
بیکاری 9و نیم درصد بود و به  16درصد رس��یده
اس��ت .میدانید ک��ه هر یک درص��د افزایش نرخ
بیکاری یعنی  250هزار بیکار جدید .در این دوسال
اضافه ش��ده است .طرح هدفمندی هم اجرا نشده
بود.
اگر فضای عمومی مس�اعد باش�د چطور؟ چه
نتایجی به بار خواهد آمد؟

نگر
آینده

اگر فضای عمومی کس��ب و کار مس��اعد باشد،
تالطمی که اجرای طرح هدفمندی ایجاد میکند
باعث بهینهشدن مصرف انرژی خواهد شد .مصرف
بهینه یعنی ما میتوانیم انتظار داش��ته باشیم که
س��االنه  300میلیون بش��که از مص��رف انرژی در
ایران کم شود .اگر فرض کنیم قبل از اجرای طرح
هدفمندی ،یک میلیارد و س��یصد میلیون بشکه
نفت خام در س��ال ،انرژی مصرف میشده است ،با
اج��رای طرح و با قیمتهای فعلی میتوان امیدوار
بود که حداقل  300میلیون بش��که از این مصرف
کم شود که به قیمت امروز  35میلیارد دالر درآمد
اضافی اس��ت .این  35میلی��ارد دالر اگر به عرصه
تولید و سرمایهگذاری برود عدد بسیار قابل توجهی
ثروت و اش��تغال مولد میتوان��د ایجاد کند .ولی از
آنجایی که مساله اقتصاد ایران ،نه سرمایهگذاری
که مدیریت است ،این  35میلیارد هم میتواند به
سایر درآمدهای هنگفتی بپیوندد که از بین میرود.
بنابراین همه چیز به جایی بس��تگی دارد که شما
ای��ن موتوری که میخواهید ب��ه کار بگیرید و چه
خروج��یای میخواهی��د از آن بگیرید.دنباله این
طرح از خودش مهمتر است .ممکن است که بتواند
برای ش��ما تفاوت ایجاد کند یا اگر فضای عمومی
کس��ب و کار آماده باش��د تالطم ناش��ی از اجرای

داوری من این
است که شرایط
رکود تورمی
امسال هم ادامه
پیدا میکند .یعنی
نرخ تورم ممکن
است بین  20تا 25
درصد باشد ولی
ی
نرخ رشد اقتصاد 
به دو درصد
نخواهد رسید و
بین صفر تا یک
درصد خواهد بود
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در کوتاه مدت آثار منفی روی اشتغال میگذارد
ام��ا در میان مدت و بلندمدت تاثیر آن بس��تگی به
سیاس��تهای پولی و مالی دول��ت دارد و همینطور
فضای عمومی کسب و کار کشور .اگر فضای عمومی
کسب و کار کشور برای سرمایهگذاری مساعد نباشد،
این دیگر تقصیر طرح هدفمندی یارانهها نیس��ت.
حتی ممکن اس��ت تقصیر دولت هم نباشد .ممکن
اس��ت فضای عمومی کسب و کار خارج از حیطه و
اراده دولت باشد .نابسامانیهای سیاسی و اجتماعی،
اختالفات��ی که ایران ب��ا غرب دارد ،مس��اله پرونده
هستهای و ...هرچه که در سرمایهگذاران القای ناامنی
میکند ممکن است در اراده دولت نباشد .دولت البته
در این زمینه در گذش��ته خوب عمل نکرده است.

میگفتند میخواهیم با رانتخ��واری مبارزه کنیم
ولی هی��چ کاری نکردند،زمانی میگفت میخواهم
دست غارتگران را از بیت المال کوتاه کنم اما اتفاقی
نیافتاد که اینها همه تاثیر منفی میگذاشت .بنابراین
اگر فضای عمومی کس��ب و کار مساعد نباشد و اگر
سیاس��تهای متناقض دولت در حوزههای مختلف
ادامه پیدا کند ،ما ش��اهد آثار بس��یار محدودی در
مثبت بودن طرح هدفمندی خواهیم بود.

هدفمندی میتواند یکسری سرمایهگذاریها را در
ایران توجیه کند و یکسری سرمایهگذاریهایی که
توجیه نداشتند و زائد بودند را کنار بگذارد .اگر این
اتفاق بیافتد ،بهرهوری در اقتصاد ایران افزایش پیدا
میکند و این یکی از همان دو پایهای است که تولید
اشتغال میکند .بنابراین طرح هدفمندی اگر درست
اجرا شود هم در سرمایهگذاری تحول مثبت ایجاد
میکند و هم در بهرهوری .اما اگر خوب اجرا نشود
مثل سایر سیاستها به علیه خود تبدیل میشود.
اینکه ما بیشترین درآمد نفتی طی تاریخ ایران را در
 6سال گذشته داشتیم و در همین زمان پایینترین
نرخ رشد اقتصادی را داشتیم نشان میدهد که ایراد
اقتصاد ایران به هیچعنوان منابع نیس��ت ،ایراد کار
اساساً فضای عمومی کسب و کار است .به هیچوجه
تکنول��وژی نیس��ت ،بههیچ وجه ماش��ینآالت یا
سرمایه نیست ،بههیچ وجه بازار نیست .همه اینها
انحراف اس��ت از آن چیزی که ایراد اساسی اقتصاد
ایران را تش��کیل میدهد .تا زمانی که مدیریت در
اقتصاد ایران حل نش��ود ،درنگ کردن روی مسائل
دیگر وقت تلف کردن اس��ت .مث ً
ال قانون! بعضیها
میگویند مشکل اقتصاد ایران قانون کار است .خوب
این حرف خیلی غیرکارشناسی است .ما با همین
قانون کار در سال  81به رشد 7\6درصدی رسیدیم،
بدون افزایش درآمد نفتی .در حالی که امس��ال که
درآمد نفتی ما قطعاً باالتر از  100میلیارد دالر است،
رشد اقتصادی ما به نظر من صفر است .آن زمان چه
داشتيم؟ آزادسازی اقتصادی .هماهنگی و همخوانی.
هارمونی سیاس��تگذاریهای اقتص��ادی .همه از
جهتگیریها اطالع داش��تند .همه میدانس��تند
دولت بنا ندارد رقیب بخش خصوصی ش��ود .همه
میدانستند اینطور نیس��ت که تا یک پروژه بزرگ
پیش آمد؛ ش��به دولتیها آن را طلب کنند و همه
میدانستند که آینده چه اتفاقاتی میافتد و آینده
کشور چیس��ت .چرا؟ چون ما در قالب برنامه جلو
میرفتیم .یعنی سیاستمان در مجموع؛ کاهش نرخ
تعرفههای گمرکی و آزادسازی اقتصادی بود .کاهش
نرخ بهره بود .میدانستیم سال آینده چه میشود.
من خودم در صنعت خودروهای سنگین فعال بودم،
میدانستم نرخ تعرفههای گمرکی و نرخ بهره بانکی
در حال کاهش است .میدانستم خصوصیسازی در
حال افزایش است .ما خودمان را با برنامههایی که
در حال اجرا بود تنظیم میکردیم .ولی االن ش��ما
در غب��اری حرکت میکنی��د که هر لحظه ممکن
است تعرفه واردات موبایل  15برابر شود و هر لحظه
ممکن است یکپانزدهم شود .بدون اینکه هیچکس
به هیچکس گزارشی بدهد .بدون اینکه هیچکس
به هیچکس نیاز به پاس��خگویی ببیند .بگوید چرا
باال بردم و چرا پایین آوردم .اگر بناست نرخ واردات
خودرو در  110درصد ثابت بماند پس چرا نرخ بهره
بانکی را پایی��ن میآورید .پس چرا نرخ تورم را باال
میآورید .پس چرا نرخ دالر را ثابت نگه داش��تید.
این سیاستها با هم همخوانی ندارد و عالمتهای
س��ردرگم به فعاالن بازار میدهد و به آنها میگوید
بهجای اینکه سرمایهگذاری کنید ،سکه بهار آزادی
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پرونده ویژه

بخرید! صفهایی که اخیرا ً تش��کیل ش��د ناشی از
سردرگمی در همین سیاستگذاریهاست .داوری
کلی من این اس��ت که ش��رایط رک��ود تورمی ما
امسال هم ادامه پیدا میکند .یعنی نرخ تورم ممکن
اس��ت بین  20تا  25درصد باش��د ولی نرخ رش��د
اقتصادیمان به دو درصد نخواهد رسید .بین صفر تا
یک درصد خواهد بود.

قاعدت ًا این در بخش اش�تغال هم تاثیر منفی
خود را در سال  90میگذارد.

راهحل درست آن
است که به فعاالن
واقتصادگردانان
پیام بدهد که
ما بنا نداریم به
نابسامانی و آشوب
تن دهیم و اطمنیان
بدهد که میتوانند
به بازار برگردند

نگر
آینده
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بل��ه .قانون برنامه میگوید که ش��ما تا دو ونیم
درصد رش��د اقتصادی اگر داشته باشید ،رشد نرخ
اشتغال صفر میماند .بنابراین من چشماندازی برای
بحث اشتغال نمیبینم .ضمن اینکه اشتغال اگر بنا
بود امسال وضع مطلوبتری را چشمانتظار باشد،
ما باید از سال  88رشد سرمایهگذاری میداشتیم.
بنابراین سیاس��ت انبس��اطی دولت اگر در جذب
سرمایهگذاری موفق باشد از سال  91جواب خواهد
داد و رشد اشتغال ایجاد خواهد کرد.
پس به فرض اینکه آنچه در بودجه 90پیشبینی
شده محقق شود ،نتیجه اشتغال آن تا پایان سال 91
خود را نشان خواهد داد .چون رشد سرمایهگذاری
نرخ رشد اشتغال است بعد از به بهرهداری رسیدن
س��رمایهگذاری .وگرنه نرخ بیکاری ثابت میماند.
میزان س��رمایهگذاری میتواند کاری کند که نرخ
بیکاری را ثابت نگه دارد ،نه بیشتر .در شرایطی که
شما با رکود مواجه هستید باید بودجه را انبساطی
ببندید .از تورم نترسید .سرمایهگذاریهای دولت را
در غیاب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی افزایش
دهید .دولت را در حوزه اقتصاد فعال کنید .کاری که
اوباما در آمریکا انجام داد کاری که اکثر کشورهای
غربی در س��الهای  2009و  2010میالدی انجام
دادند .یعن��ی دولت آمد با قدرت تمام جای بخش
خصوصی نشس��ت و نشان داد که بنا ندارد تسلیم
شود .جای بخش خصوصی را میگیریم تا زمانی که
بخش خصوصی بازسازی شود و به صحنه بازگردد.
ولی اگر بنا باش��د دولت س��رمایهگذاریهایش را
افزایش دهد اما بخش خصوصی در نوعی وحشت
و تصور عدم امنیت سرمایهگذاری باشد فقط فقدان
بخش خصوصی جبران میش��ود ،اش��تغال ایجاد
نمیشود .اگر بودجه عمرانی کشور آنچه که تحقق
پیدا میکند بهجای  18هزار میلیارد تومان پارسال
به  60هزار میلیارد تومان برسد ما تازه جای خالی
بخ��ش خصوصی را پر خواهی��م کرد .چون بخش
خصوصی کام ً
ال از اقتصاد کنار کشیده است .بنابراین
راهحل دولتی راهحل موقتی است.
راهح��ل درس��ت آن اس��ت که به فع��االن و
اقتصادگردان��ان پی��ام بدهد که ما بن��ا نداریم به
نابس��امانی و آشوب تن دهیم و اطمنیان بدهد که
میتوانند به بازار برگردند .کاری که در دو سال اخیر
در غرب شد و باعث شد مث ً
ال رشد اقتصادی آمریکا
بعد از دورهای رکود امس��ال به  3درصد برس��د و
احیای اقتصادی آمریکا بسیار زودتر از آنچه بدبینها
پیشبینی میکردند اتفاق افتاد .رکود اقتصادی در
کشورهای غربی عمیق اما کوتاهمدت بود .بايد از اين
تجربه درس گرفت.

بیکاری را صفر نکنیم
بياييد در سال  90آمارها را واقعي كنيم

چگون��ه ميت��وان آم��ار
بيكاري در سال  90را پيش
بيني كرد وقتي مسووالن از
ارائه آمار فعلي پرهيز دارند؟
افزایش تعداد بیکاران همه را
به جن��ب و جوش میاندازد
علی دادپی و کاهش آن باعث میش��ود
استاد و كارشناس ت��ا هم��ه از موفقیته��ای
اقتصاد اقتصادی و دوراندیشیهای
مدبرانه دم زنند و ش��اید هر
سیاستمداری هدفش رسیدن به نرخ بیکاری صفر
باش��د .با این حال اولین درس اقتصاد این است که
منابع اقتصادی محدود هس��تند و برای همه نیازها
کافی نیستند .اولین وعده سیاستمداران این است:
ما میتوانیم این اولین درس اقتصاد را فراموش کنیم.
اولین چالش ،همیشه تعریف خود بیکاری است :چه
کسی ش��اغل است و چه کسی شاغل نیست .دفتر
آمار اشتغال آمریکا فردی را که در حال حاضر شاغل
نیست و در چهار هفته گذشته در جستوجوی کار
بوده است ،ولی کار پیدا نکرده است را بیکار میداند.
این تعریف خوبی اس��ت؛ ولی در هنگام بحرانهای
اقتصادی ،بسیاری حتی بعد از چند ماه جستوجو
نمیتوانند شغلی پیدا کنند و در نتیجه از جستوجو
دست میکشند .این افراد مطابق تعریف جزو بیکاران
نیستند؛ ولی به محض بهتر شدن وضعیت اقتصادی
وارد بازار کار میش��وند .در نتیج��ه درصدهایی که
نرخ بیکاری را به ما اطالع میدهند همیش��ه دقیق
نیس��تند ،بلکه تخمین هستند .مانند همه مفاهیم

اقتصادی بیکاری و اشتغال همیشه در زندگی روزمره
در حال تحول هس��تند و به هیچوجه نمیتوان آنها
را بدون تغییر و ثابت دانس��ت .هیچ اقتصادی تا به
حال در نرخ بیکاری صفر قرار نداش��ته است .در هر
مقطعی از زمان در هر اقتصادی بیکاری وجود دارد
و بخشی از این بیکاری س��اختاری است .تغییرات
قوانین ،فناوری ،نهادهای اقتصادی و ماش��ینآالت
صنعتی باعث میشوند تا بخشی از نیروی کار برای
مولد بودن به آموزش مجدد و فراگیری مهارتهای
جدید نیاز داشته باشند .بخشی دیگر از آن به خاطر
کسانی اس��ت که در حال تعویض مشاغل هستند
یا کار فعلی خود را ترک میکنند تا ش��غل بهتری
یا با ش��رایط بهتری پیدا کنند .تمایز دادن بیکاری
ساختاری از این بیکاری گردشی مشکل است؛ ولی
معموال بیکاری ساختاری بیشتر از بیکاری گردشی
طول میکشد.
جمع این دو ،نرخ بی��کاری طبیعی یک اقتصاد
اس��ت که حتی در صورت اس��تفاده از تمام منابع،
همچنان وجود خواهد داشت .اگر بخواهیم از یک دید
مهندسی به قضیه نگاه کنیم ،بیکاری مانند اصطکاک
اس��ت .اصطکاک باعث فرس��ودگی ماش��ینآالت
میشود و غلبه بر آن به نیروی بیشتری احتیاج دارد،
ام��ا هیچ ترمزی بدون اصطکاک نمیتواند کار کند.
هیچ اقتصادی هم بدون بیکاری نیس��ت .در نتیجه
برای کاهش بیکاری باید واقعبینانه و مطابق شرایط
اقتصادی هدف تعیین کرد و نرخ صفر هدفی نیست
که ممکن باشد؛ به یک دلیل بسیار ساده ،چون در
دنیای واقعی ممکن نیست.

وعدههای رویاپردازانه
نرخ بیکاری در سال  90سمتوسوی مناسبی ندارد
موض��وع بیکاری و اش��تغال
و آمارهاي مرب��وط به آن نه
جناحی اس��ت و نه میتوان
ب��ا آن سیاس��ی و جناح��ی
برخورد ک��رد .این آمار حتي
اگر اعالم هم نشوند واقعیت
موسیالرضا ثروتی خ��ود را در جامع��ه نش��ان
عضو کمیسیونهای میدهند و نمایندگان مجلس
برنامه و بودجه و بر این موضوع واقف شدهاند
تلفیقمجلس که آم��ار ارائه ش��ده ،چقدر
ب��ا واقعیتهای موج��ود در
جامعه منافات دارد .بااين حال متأسفانه هنوز شاهدیم
که طبق روال س��الهای گذشته مسووالن مرتبط با
موضوع اشتغال واقعیت را فدای مصلحت اندیشیها
میکنن��د و هر بار نمایندگان مجلس از وزیران کار و
سوجو میکنند ،آقایان به
اقتصاد در مورد اشتغال پر 
قول نمایندهها «آمار کیلویی» ارائه میدهند.
دولت در س��ال گذش��ته وعده داد ک��ه به میزان
1\6ميليون ش��غل جدید در کشور ایجاد میکند .از
همان اول هم کارشناس��ان و متخصصان امر به این
موضوع بدبین بودند و با توجه به تجارب سالهای قبل
از آن ،بنگاههای زودبازده ،وامهای اشتغال و وضعیت
تولید بسیار بعید بود که بتوان به این چشمانداز دست
یافت .با این حال مجلس تمام تالش خود را در زمان
تدوین بودجه س��ال  ۸۹به کار بس��ت تا بستههای
حمایتی از اشتغالزایی به خوبی تدوین و ارائه شود.
اما در عمل وقتی دولت با برداشتهای مکرر از بودجه
عمرانی میزان تحقق آن را حت��ی در مواردی به ۵۰
نرخ  10درصدی یا  17درصدی بیکاری؟

درصد هم نرساند محرز است که نمیتواند به سمت
تولید کار و اشتغالزايي برود .آخرین آمار بیکاری در
کش��ور در زمستان سال  ۸۹ارائه ش��ده است که بر
اس��اس آن میزان نرخ بیکاری در سه ماهه زمستان
دوازده ونیم درصد اعالم شده است .هر چند نگارنده
در مصاحبههای متعدد اعالم کرده که نرخ اعالمی از
س��وی مرکز آمار هم چندان با واقعیتهای بازار کار
منطبق نیس��ت و تصور میرود این رقم حتی تا مرز
 ۱۴و  ۱۵درصد هم برس��د .اما رقمي که خود مرکز
آمار ارائه داده نيز به خوبی گواه آن هست که چقدر با
وعده  ۱میلیون و  ۶۰۰هزار شغل دولتی فاصله داریم.
هم��ان زمانی که دولت تصور کرد با ایجاد بنگاههای
زودبازده میتواند موضوع بیکاری را رفع کند ،خیلیها
به مسووالن وزارت کار و اقتصاد هشدار دادند که این
طرح به تنهایی نه تنها جوابگو نیست بلکه ممکن است
در سطح وسیعی شکست بخورد .در حافظه تاريخي
ما هس��ت كه همان زمان وزیر کار در مجلس حاضر
شد و گفت با ایجاد این بنگاههای زودبازده حداقل ۳
میلیون شغل جدید ایجاد میکنیم .آماری که آنقدر
که همان ابتدا میش��د تصور کرد با
رویاپردازانه بود 
آنچه توان و ظرفیت کشور هست چقدر فاصله دارد.
جدا از تمام ضعفهای عملکردی بنگاههای زودبازده و
انتقادهای دلسوزانهای که به آن شد و البته بیاثر بود
عم ً
ال خود مسووالن دولتی در پایان کار عمر دولت نهم
ارقامی ارائه دادند که نشان ميداد سالی بیشتر از ۱۵۰
هزار شغل ایجاد نکردند .حال با همین نتیجه عملکرد،
نگاهی به وعده دولت در ابتدای سال  ۸۹برای ایجاد
یک میلیون و  ۶۰۰هزار شغل بیندازید .طبیعی بود

با اعالم ایجاد
اشتغال،شغل
ایجادنمیشود.
برای ایجاد اشتغال
باید هم دولت و هم
بخشخصوصی
سرمایهگذاری
کنند

بیکاران کشور دو میلیون و  400هزار نفر است و تقریبا در حد  10درصد ،نرخ بیکاری
کشور ما را نشان می دهد .چون اگر جمعیت فعال را  25میلیون نفر در نظر بگیریم،
حدود دو ونیم میلیون بیکار به منزله  10درصد نرخ بیکاری است.
نرخ بیکاری در گزارشات رسمی و اظهارات شفاهی مسووالن دولتی

3525640

جمعیتبیکار 2839973 2392179
جمعیتفعال 23840767 22892489
نرخ بیکاری
10/4درصد 11/9درصد 14/6درصد

2893973
24204201
12درصد
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عل�ی پاکزاد :آیا نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بیش از  30درصد اس�ت؟ مطابق
گزارش آماری نرخ بیکاری ارائه ش�ده توسط مرکز آمار ایران از سه ماهه اول سال
 89نرخ بیکاری با بیش از  2درصد افزایش نسبت به سه ماهه اخر سال  88به رقمی
حدد  14.6درصد رسیده بود و رئیس مرکز آمار ایران به رغم آنکه عنوان کرده بود
نرخ بیکاری شش ماهه تابستان و پاییز را باهم منتشر می کند در این زمینه اقدامی
صورت نداد .اما در حالی که دولت از انتشار آمارهای رسمی نرخ بیکاری خودداری
می کند وزیر کار و معاون اول رئیس از افزایش ایجاد اشتغال و تک رقمی شده نرخ
بیکاری تا پایانی س�ال جاری صحبت می کنند .در این میان گروه پژوهشی مجله
اقتصاد ایران نرخ فعلی بیکاری را در حدود  16.5درصد برآورد و برای سال  90آمار
در حدود  17.3درصد پیش بینی می کنند .به گفته عبدالرضا شیخاالسالمی وزیر
کار وامور اجتماعی طبق آخرین آماری که رییس جمهوری اعالم کرده اند ،تعداد

که این عدد بیشتر یک وعده سیاسی باشد تا عددی
کارشناسی و برآمده از توان اقتصادی کشور .بر همين
اساس در سال  90هم ،دولتي ها از معاون اول رئیس
جمه��ور تا وزیر کار عنوان كرده اند که تصمیم دارند
در کشور دو ونیم میلیون شغل جدید ایجاد کنند .این
آمار یعنی که باید برای ایجاد این میزان اشتغال دو برابر
سال گذشته در بخش تولید سرمایهگذاری شود .در
حالی که ارقام بودجه چنین چیزی را نشان نمیدهد.
با اعالم ایجاد اشتغال ،شغل ایجاد نمیشود .برای ایجاد
اش��تغال ان هم در این ابع��ادی باید هم دولت و هم
بخش خصوصی سرمایهگذاری کنند .سرمایهگذاری
دولت یکی از معیارهایش میزان رشد اقتصادی و هم
چنین میزان بودجههای عمرانی هست .بودجههای
عمران��ی در بودج��ه نود افزایش داش��ته ام��ا اگر به
سرنوشت بودجههای عمرانی سالهای گذشته دچار
نشود اس��ت كه ميتوان به اين ارقام اميد داشت .در
مورد نرخ رشد اقتصادی هم که در معیارهای جهانی
یکی از شاخصهای متناسب با میزان اشتغال در یک
کشور محسوب میشود ما شاهد رشد نیستیم .حداقل
دولت در مورد ارائه نرخ رش��د اقتصادی سکوت کرده
و مراجع جهانی هم ارقامی ارائه میدهند که گویای
تایید رشد اقتصادی مناسب نیست.
تنها بخش خصوصی میماند و بررسي اين نكته
كه چق��در این بخش میتواند در ایجاد اش��تغال در
کشور نقش داشته باشد .بدين ترتيب بر اساس تجربه
گذشته و مسير پيش روي به نظر نمي رسد كه نرخ
بيكاري در سال نود سمت و سوي مناسبتري را به
خود بگيرد.

10درصد

منابع :تا بهار  89گزارش رسمی مرکز آمار و پس از آن اظهارات شفاهی مسووالن
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پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

پرونده ویژه

فصل چهارم
رات و واردات
صاد

دروازه باز
نه بیدر و دروازه
گفتوگو با علینقی خاموشی
رئیس سابق اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران درباره
صادرات و واردات در سال 90
 عظیم محمودآبادی

ارزیابی ش�ما از مجموع�ه فعالیتهایی که در
بخش واردات و صادرات در س�ال گذشته انجام
ش�د چیست و به طور کلی چه نظری نسبت به
وضعیت موجود در این حوزه اقتصادی دارید؟

نگر
آینده
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در تنظی��م سیاس��تهای واردات و ص��ادرات
کشور دارای کتابچهای به عنوان “مقررات واردات و
صادرات” هستیم .فرض بر این است که این کتابچه
هرسال آخرین تصویب نامه هیات دولت باشد .ضمنا
چون حقوق گمرکی را مجلس باید تنظیم کند ،پس
تصویب مجلس شورای اسالمی هم الزم است .بدین
ترتیب باید آخرین تصویب نامه مجلس اسفند ماه هر
سال نیز در کتابچه مقررات واردات وصادرات در نظر
گرفته شود .این مقررات در طول سالهای گذشته
همیشه بر این اس��اس بوده که یک کمیته ویژه در
وزارت بازرگانی،متش��کل از نماینده وزارتخانههای
تولیدی ،تشکلهای مختلف و اتاق بازرگانی تشکیل

عکس :امید ایرانمهر

علینقی خاموشی درباره نرخ ارز در کشور دیدگاه
متفاوتی نسبت به بسیاری از کارشناسان اقتصادی
دارد .به باور او افزایش نرخ ارز در کشور هیچ گاه دلیل
اقتصادی نداشته و دولتهای پس از انقالب برای تامین
کسری بودجه دست به افزایش قیمت ارز میزدهاند .به
باور رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
افزایش نرخ ارز نه تنها به سود تولید داخلی نیست،
بلکه افزایش قیمت تمام شده کاالی داخلی را موجب
میشود که در نهایت به ناکامی بازار تولید داخلی در
رقابت با کاالی خارجی منجر خواهد شد.

شود .این کمیته موظف است که واردات و صادرات
را تحت بررسی و مداقه قرار دهد و در نهایت به این
نتیجه برسد که مقدار مصرف هر کدام از کاالها در
کشور چقدر است ،چه میزان تولید میشود و چقدر
باید وارد شود .ضمن اینکه اگر مصرف هم به وسیله
تولید و هم به وس��یله واردات در حال تامین شدن
است ،نرخ س��ود بازرگانی و گمرکی گونهای تعیین
ش��ود که به طور محسوس از تولید داخلی حمایت
شود .همچنین دولت هم در سیاستگذاریهای خود
برای ایجاد روابط بازرگانی با کش��ورهای دیگر باید
مش��خص کند که واردات از چه کشورهای باشد .به
عبارت دیگر دولت وظیفه تعیین کشورهایی را دارد
که مجاز به واردات کاالهای آنها هس��تیم .بنابراین
دولت باید مش��خص کند که چ��ه کاالهایی از چه
کش��ورهایی و با چه حجمی باید وارد شوند .تعیین
محدوده و س��قف میزان کاالهای وارداتی توس��ط

دولت از موارد بسیار قابل توجه در این کتابچه است.
یعنی باید روابط بازرگانی میان ایران و کش��ورهای
دیگر در سیاس��تهای دولت مورد توجه و مالحظه
قرار بگیرد .این مس��اله منحصر به واردات نیس��ت.
بلکه هم واردات و هم صادرات را ش��امل میش��ود.
در صادرات هم دولت تصمیم میگیرد که فالن کاال
باید صادر شود .هدفگیری بازار ،تعیین مشخصات
کاال به جهت ایجاد توان رقابت و پیدا کردن رقبای
کاالی صادر ش��ده از ایران در بازار مقصد ،همچنین
مشخص کردن قیمت تمام شده کاال و قیمت عرضه
در بازار کش��وری که کاال به آن صادر ش��ده است از
مواردی اس��ت که در کتابچ ه آمده اس��ت .بررس��ی
وضعیت کاالی صادر ش��ده در ب��ازار مقصد از دیگر
مسائلی اس��ت که در این کتابچه به آن اشاره شده
اس��ت .به این معنا که اگر جنس صادر شده در آن
بازار با کمبود روبهرو ش��ده ،باید تش��ویق صادرات

آیا این مساله به ضعف بازار داخلی برمیگردد؟
اینکه زمانی رقیب ما کشورهای اروپایی بودهاند
ول�ی االن راندمان کار ما به رقاب�ت با خاور دور
تنزل پیدا کرده است؟

نه .آن زمان خاور دور به موقعیت فعلیاش نرسیده
بود ولی االن رسیده است .یعنی فعالیتهای تولیدی
با این وسعت در خاور دور پیش از این به وجود نیامده
بود اما حاال به وجود آمده است.
اشاره کردید که راندمان کار ما نسبت به رقبای
ما در خاور دور پایین اس�ت .به نظر ش�ما دلیل
افت راندمان کار ما نس�بت ب�ه رقبای خارجی
چیست؟

اولین مس��ال ه اینک��ه کار در خاور دور س��یصد
و ش��صت روز در س��ال اس��ت در حال��ی ک��ه م��ا
دویس��ت و پنج��اه روز در س��ال کار میکنی��م.
نکته بعدی اینکه آنها در مقابل سیصد و شصت روز
کار ،دوازده ماه حقوق میدهند ،ما در مقابل دویست
و پنجاه روز کار ،هجده ماه حقوق میدهیم.
چرا ما هجده ماه حقوق میدهیم؟ ش�ما چطور
محاسبه کردید و به این عدد رسیدید؟

م��ا دوازده ماه حق��وق میدهیم ،ی��ک ماه هم
مرخصی میدهیم ،یک ماه بازنشس��تگی پرداخت
میکنی��م ،دو ماه عیدی میدهیم و در مجموع اگر
محاسبه کنیم خواهیم دید که تولید کننده در کشور
ما در ازای دویست و پنجاه روز کار ،هجده ماه حقوق
پرداخت میکند .در حالی رقبای ما در ازای سیصد و
شصت روز کار ،دوازده ماه حقوق پرداخت میکنند.
مورد بعدی اینکه در حال حاضر حداقل دس��تمزد

واقعیت این است
که من گفتم دروازه
باز باشد اما به
هیچ وجه نگفتم
که بیدر و دروازه
باشد.حرف من
سیاست بازار
بوده و هنوز هم
هست؛اماسیاست
بازار به معنای
واقعی آن

 45میلیارد دالر صادرات غیر نفتی

حمید صافدل /رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران :وزیران عضو کارگروه صادرات کشور ،سهم هر یک
از بخشهای اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیش بینی شده برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی در
س�ال  1390کل کش�ور را تعیین کرده اند .این مصوبه در ماه جاری به تایید رئیس جمهوری رسیده و سپس
توسط معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شده است .بر این اساس ،دولت هدفگذاری کرده است تا صادرات
غیرنفتی کشور در سال  ۹۰به  ۴۵میلیارد دالر برسد .از سوی دیگر ،تحقق برابری واردات با صادرات ،آرزوی
دیرینه ای که یکی از هدفگذاری های بزرگ دولت ها در سالهای گذشته بوده است که با برنامه ریزی های
صورت گرفته محقق خواهد شد .گفتنی است که از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری ،چهل
درصد معادل  ۱۸میلیارد دالر سهم بخش دولتی 45 ،درصد معادل  30میلیارد دالر سهم بخش خصوصی و
 15درصد معادل  7میلیارد دالر سهم بخش تعاونی در نظر گرفته شده است .همچنین طبق جدول صادراتی
 ،90سهم پتروشیمی در صادرات امسال  14میلیارد دالر ،میعانات گازی  4میلیارد دالر ،صنعت چهارده ونیم
میلیارد دالر ،معدن  2میلیارد دالر ،کشاورزی چهارونیم میلیارد دالر ،فرش و صنایع دستی یک میلیارد دالر
و خدمات فنی و مهندسی  4میلیارد دالر تعیین شده که جمع کل این مبالغ به  45میلیارد دالر می رسد.

آقای خاموش�ی همانطور که میدانید در مقابل
نظر شما در مورد نرخ ارز و مساله واردات ،به هر
حال دیدگاه دیگری هم وجود دارد که اگر اجازه
بدهید به برخی از آنها اشاره کنم...

نمیخواه��م بیش از این وارد آن حرفها ش��وم.
صحبتهای��ی گاهی مطرح میش��ود و برخی نظر
خودشان را میگویند .اما آیا کسانی که آن را مطرح
میکنند ،تا به ح��ال کارخان��های را اداره کردهاند؟

نگر
آینده

در کش��ور ما به مبلغ چهارصد و پنجاه دالر در ماه
رس��یده ،در حالی که حداقل دستمزد در خاور دور،
بین هفتاد تا صد دالر در ماه اس��ت .دیگر اینکه ما
برای شیفت بعد از ظهر ،یازده درصد و برای شیفت
شب سی درصد اضافه پرداخت میکنیم در حالی که
آنها هر سه شیفت را به یک میزان پرداخت میکنند.
حاال فرضمان هم این است که مواد اولیه را با قیمت
برابر میخریم ،ماشینآالت را با شرایط و قیمت برابر
تهیه میکنیم و فرض میکنیم که از میزان راندمان
یکسانی برخوردار هستیم .بر فرض وجود همه این

و دروازه باشد.حرف من سیاست بازار بوده و هنوز هم
هست؛اما سیاست بازار به معنای واقعی آن.
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صورت گیرد .حتی ممکن است گاهی الزم باشد که
در مواردی گمرک صادراتی تعیین شود .این مساله
چیزی نیست که تنها مربوط به کشور ما باشد بلکه
همه کشورهای دنیا دارای چنین ساز و کاری هستند.
حاال پرسش من این است که در چهار ،پنج سال اخیر
جایگاه این کتابچه در کشور ما کجاست؟ متاسفانه این
من هستم که باید سوال کنم و بپرسم که در طول این
مدت چه اتفاقاتی در حوزه واردات و صادرات کشور
افتاده و این اتفاق��ات و تصمیمگیریها دارای کدام
مبانی قانونی و اقتصادی بودهاند؟ در حال حاضر هر
کاالیی چه آن کاال که تولید داخلی دارد و چه آن که
فاقد تولید داخلی است در بازار ایران یافت میشود.
متاسفانه کاالهای وارداتی در حال رقابت با کاالهای
تولیدی ما در بازار داخلی هستند .چر باید اوضاع به
این شکل باشد؟ پس مشخص است که سیاستهای
واردات و صادرات ما مس��اله دارد.ببینید مسئله این
اس��ت که هم سیاس��ت واردات ما و هم سیاس��ت
ت ما غلط و نادرست است.مساله اینجا است که
صادرا 
آیا کتابچه صادرات و واردات به طور سالیانه در حال
حاضر تهیه و تدوین میشود؟ اگر چنین است پس
چرا برخی از کاالها در حجم وسیعی مازاد بر تقاضای
بازار است؟ اگر این کتابچه در سالهای اخیر تهیه و
تدوین شده چرا به درستی تنظیم نشده است تا نوع
و می��زان کاالهای وارداتی و صادراتی آنطور که باید
تنظیم شود و شاهد چنین وضعی در بازار نباشیم؟
برای درک روش��نتر مساله میخواهم مثالی عرض
کنم؛ ف��رض کنیم که حد متوس��ط مصرف پارچه
پنبهای در کش��ور ما حدود هفده هزار متر در سال
است .ضمن اینکه میزان تولید داخلی پارچه پنبهای
هم مشخص است .پس به چه دلیل شاهد این حجم
وس��یع پارچه اضافی در انبارها هس��تیم؟ بنابراین
مشخص است که روی سهمیه به درستی کار نشده
اس��ت .پارچه را فقط برای نمونه عرض کردم وگرنه
کفش ،تلویزیون ،یخچ��ال ،فریزر و هر کاالی دیگر
دارای وضعیتی مشابه پارچه هستند .هر کاالیی که
در کشور دارای تولید داخلی باشد ،به همین وضعیت
مبتال است.مساله دیگر اینکه با بازار بازی که به وجود
آمده ،خواسته یا ناخواسته کاالهای وارداتی توانستهاند
به رقابت با کاالهای مش��ابه تولید داخلی بپردازند.
ضمن اینکه متاسفانه این رقابت تنها مربوط به مساله
کیفیت کاال نیست بلکه در کشور ما این نرخ و قیمت
است که حرف اول را میزند و کیفیت در مرحله بعد
اس��ت که از اهمیت برخوردار است .این مساله از آن
جهت دارای اهمیت اس��ت که کاالهای وارداتی در
بحث قیمت هم توانستهاند با کاالهای مشابه داخلی
رقابت کنند.حقیقتا گستره کاالهای وارداتی به شدت
وسیع ش��ده و به تمام بازار کشور رخنه کرده است.
به باور من اینها همه ناش��ی از این است که قیمت
تمام شده محصوالت ما نسبت به قیمت تمام شده
کاالهای مش��ابه خارجی گرانتر است .این گرانی از
جهتهای مختلف قابل بررسی است .ممکن است در
کاالیی تمام جهتهای مختلف موثر باشد و موجب
گرانی آن کاال ش��ود ،گاهی هم امکان دارد برخی از
عوامل آن موجب گرانی کاالیی شود .قبل از هر چیز
باید بدانیم که راندمان کار ما پایین است .ضمن اینکه
در ح��ال حاضر رقیب ما مانند گذش��ته دیگر اروپا

نیست .بلکه اصلیترین رقیب ما در خاور دور است.

شرایط برابر ،باید پرسید که تفاوت مواردی که به آنها
اش��اره کردم را چطور میتوانیم جبران کنیم؟ برای
همین در کشور ما تمام استهالک و سربار تقسیم بر
دویس��ت و پنجاه روز راندمان کار میشود ،در حالی
که استهالک و سربار آنها روی سیصد و شصت روز
کاری تقسیم میش��ود .در خاور دور کارخانهای که
تاسیس میشود ،برق ،گاز ،آب و تمام امکانات الزم از
این دست جلوی در کارخانه تحویل داده میشود ،در
اینجا اما در ازای خرید هر مگاوات برق برای کارخانه
چیزی حدود هفتاد و پنج میلیون تومان باید پرداخت
کنیم .آنجا اگر کس��ی بخواهد از سیستم بانکی وام
بگیرد ،یا نرخ بهرهاش یکی دو درصد است و یا اصال
صفر است .جالب اینکه برای برخی واحدهای تولیدی
هیچ بهرهای نیز در نظر گرفته نشده است .در صورتی
که اینجا تا کنون از دوازده درصد تا بیس��ت و چهار
درصد نرخ بهره بانکی است .بنابراین آیا نباید انتظار
داشت که کاالی چینی در کشور ما ارزانتر به فروش
برسد و با کاالی تولید داخل بتواند رقابت کند؟ با تمام
این تفاوت ها و فاصله ها هر وقت صندوق دولت در
ایران بیپول میشود ،نرخ ارز باال میرود .بدون تردید
افزایش نرخ ارز به زیان س��رمایهگذاران خواهد بود.
چرا که این مساله هزینه سرمایهگذاری را در کشور
باال میبرد و این افزایش هزینه به قیمت تمام شده
کاال اضافه میشود و کارخانهها ظرفیتهای خود را از
دست می دهند.از طرف دیگر دروازههای کشور هم
که به روی کاالهای خارجی به طور کامل باز است.
ممکن است برخی بگویند خاموشی خودش پیشنهاد
دهنده دروازه باز بوده است .واقعیت این است که من
گفتم دروازه باز باشد اما به هیچ وجه نگفتم که بیدر

37

پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

پرونده ویژه

کدامش��ان تجربه مدیریت یک کارخانه را دارند؟ آیا
هیچ کدام از آنها مدیریت مالی ش��رکتی را بر عهده
داشتهاند؟ منظورم هم آقایان اتاق تهران و اتاق ایران
است .بیپروا هم میگویم .مسلم است که حرف من
را نمیتوانند درک کنن��د .واهمهای هم از بیان این
مس��اله ندارم .همانطور که ممکن اس��ت چیزهایی
را آنها بلد باش��ند که من در آن تخصصی نداش��ته
باشم .اما من در مساله مورد بحث اطالع کافی دارم
به دلیل اینکه پنجاه و پنج س��ال اس��ت که در این
کار هس��تم و در متن آن قرار دارم .من پنجاه و پنج

قیمت تمام ش��ده محصول داخل��ی کاهش خواهد
یافت .ب��ه نظر من اگر ارز متعادل باش��د ،قیمتها
نیز متعادل میشود و نسبت به اکنون سی تا پنجاه
درصد پایین خواهد آمد .پس پایین آوردن نرخ ارز به
خودی خود میتواند توان ما را در رقابت با کاالهای
وارداتی افزایش دهد .ضمن اینکه به موازات آن ابزار
سهمیه ،ابزار حقوق گمرکی و ابزار حقوق بازرگانی
هم ه��ر کدام تا ان��دازهای میتوانند متعادل کننده
جریان باشند.
صادرات چط�ور؟ آیا کاهش ن�رخ ارز در بخش

اولويتهاي بازرگاني در سال 90

مهدي غضنفري /وزير بازرگاني :اجراي طرح آمايش تجاري ،توسعه صادرات غيرنفتي ،همگاني کردن تجارت
الکترونيکي ،مديريت بازار به کمک بخش خصوصي و ارتقاي وضعيت نيروي انساني جزو برنامه کاري وزارت
بازرگاني در سال جهاد اقتصادي است .عنوان جهاد اقتصادي براي امسال نامي است که با تکليف و تعبير خاص
انتخاب شده است ،چرا که در اين سال بايد تالش کنيم که به آثار و نتايج تالشهاي صورت گرفته در سال هاي
گذشته و بويژه سال قبل دست يابيم .توسعه صادرات غيرنفتي از اولويتهاي کاري وزارتخانه بازرگاني در سال
 90است و در صورت توجه به توسعه صادرات غيرنفتي ،تنظيم بازار در پرتو آن به راحتي انجام خواهد شد.در
سال  90هيچ شرکتي نبايد به بهانه افزايش قيمت حاملهاي انرژي قيمت محصوالت خود را تغيير دهد و اين
استدالل که به دليل حذف يارانه انرژي ،قيمت تمام شده افزايش يافته ،در وزارت بازرگاني پذيرفته نيست.

از زمانی که قیمت
دالر هفت تومان
بود تا امروز که
قیمت آن به هزار
و پنجاه تومان
رسیده است هیچ
زمان برای افزایش
قیمت آن هیچ دلیل
اقتصادی وجود
نداشته است

نگر
آینده
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س��ال است که س��ابقه مدیریت دارم .آنها در
جواب من میگویند که ارزان ش��دن ارز ،به افزایش
واردات منجر خواهد شد .تمام سخن من این است
که اقتصاد یک علم اس��ت .در گذشته برخیها ما را
چرتکهای مینامیدند .اما امروزه دیگر همه پذیرفتهاند
که اقتصاد یک علم اس��ت و در خصوص حمایت از
تولی��د داخلی در براب��ر واردات باید ببینیم که علم
اقتص��اد چه اب��زاری را در اختیار ما ق��رار میدهد.
درواقع س��ه ابزار برای این مس��اله وج��ود دارد که
در دفترچ��ه واردات و صادرات لحاظ ش��ده اس��ت:
 -1تشخیص میزان کاالیی که باید وارد شود :یعنی
در ابتدا باید ظرفیت بالقوه  -نه بالفعل  -آن فرآورده
در کش��ور در نظر گرفته ش��ده و مصرف متوسطه
محاس��به ش��ود ،تا میزان کمبود آن کاال در کشور
مشخص شود .بنابراین برای هر کاالی وارداتی باید
سقف تعیین شود.
 -2تعیین کشوری که کاالهای وارداتی باید از آن
خریداری شوند.
 -3مبل��غ و می��زان حق��وق گمرکی ب��ه اضافه
س��ود بازرگانی نیز باید مشخص ش��ود .وقتی این
دو مبل��غ ب��ه کاالی وارداتی افزوده میش��ود باید
از کاالی مش��ابه داخل��ی آن گرانت��ر تمام ش��ود.
حاال سوال اینجاست که اگر این اتفاقات افتاده بود ،آیا
باز هم محصوالت داخلی روی دست تولیدکنندگان
م��ا میماند؟ چرا باید تولیدکنن��دگان ما به چنین
وضعی دچار باشند؟ پاس��خ این است که نه وزارت
صنایع و نه وزارت بازرگانی هیچ کدام از تولید کننده
داخلی حمایت نمیکنند .بنابراین اگر ارز را کاهش
دهیم ،به دلیل اینکه قیمت تمام شده بیشتر کاالها
صددرصد وابس��ته به نرخ ارز اس��ت ،پس در نتیجه

صادرات هم میتواند نقش مثبتی داشته باشد؟

صادرات هم همینطور است .اگر قیمت ارز کاهش
یابد و تولید رونق بگیرد ،قیمت کاالی صادره پایین
خواهد آمد و س��طح رقاب��ت آن در بازار جهانی باال
خواهد رفت .با وجود این اگر محصول در رقابت دچار
هر گونه کمبودی شد ،بنا بر سیاست دولت که چقدر
میخواه��د از آن کاال صادر کند ،میتواند تش��ویق
صادرات صورت بگیرد .هزینه تشویق صادرات دولت
هم از محل واردات تامین خواهد شد .یعنی از گمرک
و حق��وق بازرگانی که برای کاالهای وارداتی در نظر
گرفته شده است .نام این فرآیند را میتوان واردات در
خدمت صادرات یا تولید در خدمت صادرات نهاد.

تاثی�ر پایی�ن آوردن ن�رخ ارز در بخ�ش
س�رمایهگذاری چیست؟ یعنی وقتی که قیمت
ارز از قیمت واقعی آن پایینتر باش�د ،آیا برای
سرمایهگذاران خارجی انگیزهای وجود دارد که
دالر مثال هزار و هفتصد تومانی را در کش�وری
هزین�ه کنند که قیم�ت دالر را مثلا پانصد یا
ششصد تومان تعیین کردهاند؟ به نظر شما پایین
آوردن نرخ ارز ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری
داخلی میکند یا آن را از بین میبرد؟

اتفاقا این مس��اله باعث تشویق س��رمایهگذاری
خواهد شد .من با اطمینان کامل می گویم که هزینه
سرمایهگذاری در کشور ما از تمام کشورها ،از چین
خاور دور گرفته تا انگلس��تان در اروپا ،گرانتر تمام
میشود .برای روشنتر شد این مساله بهتر است که
به نمونهای اش��اره کنم:فرض کنید هزینه راهاندازی
یک واحد تولیدی در دهه اول انقالب ،پنجاه میلیون
دالر یعنی معادل سیصد و پنجاه میلیون تومان بود.
به تبعیت از قانون قبل از انقالب ،بیس��ت درصد از

مجموع مبل��غ الزم یعنی هفتاد میلی��ون تومان را
ک
سرمایهگذار و باقیمانده آن (هشتاد درصد) را بان 
پرداخت میکرد .هم س��رمایهگذار امکان پرداخت
هفتاد میلیون تومان را داشت و هم بانک به راحتی
باقیمانده آن را پرداخت میکرد تا آن واحد تولیدی
راهاندازی شود .در حالی که اگر االن بخواهیم چنین
واحدی را راهاندازی کنیم ،پنجاه میلیون دالر معادل
پنج��اه و پنج میلیارد تومان اس��ت .ای��ن در حالی
اس��ت که قانون بیست درصد و هشتاد درصد را هم
برداشتهایم .اگر هم آن قانون بیست درصد و هشتاد
درصد هنوز وجود داش��ت ،باید یازده میلیارد تومان
آورده س��رمایهگذار باشد که به هر حال رقم باالیی
است و کمتر کسی میتواند چنین مبلغی را فراهم
و آن را س��رمایهگذاری کند .فراموش نکنیم مفهوم
س��رمایهگذار این نیست که س��رمایه زیادی داشته
باش��د .بلکه سرمایهگذار کسی اس��ت که کارآفرین
باش��د و پول را ب��ه جریان بیندازد .از س��وی دیگر
بانک هم تحت هیچ ش��رایطی حاضر نیس��ت برای
یک شرکت تازه تاسیس چهل و پنج میلیارد تومان
هزین��ه کند و وام بدهد .برای همین اس��ت که من
معتقدم نرخ ارز موجود ،از سرمایهگذاری جلوگیری
کرده است .از همین جهت است که میبینید اکثر
سرمایهگذاریهایی که در کشور انجام میشود توسط
شرکتهای خصولتی است.
منظورتانشرکتهاییاستکهخصوصیدولتی
و به عبارتی شبه دولتی هستند؟

بل��ه .در واقع منظورم ش��رکتهایی اس��ت که
دارای منابعی هس��تند که دیگران از دسترس��ی به
آن منابع محروماند .پس اگر کسانی به دنبال ایجاد
س��رمایهگذاری در کشور هستند ،اولین اقدامی که
برای این مساله الزم است ،ارزان کردن سرمایهگذاری
است .این واقعیت را نباید نادیده گرفت که در کشور
ما هزینه سرمایهگذاری گران است.

اما اینج�ا مس�الهای وج�ود دارد و آن اهمیت
اختالف قیمت ارز برای سرمایهگذار است .برای
نمونه اگر س�رمایهگذاری بخواه�د یک دالر در
کش�ور ما سرمایهگذاری کند و قیمت یک دالر
در ایران هزار تومان باش�د او انگیزه بیش�تری
برای س�رمایهگذاری دارد یا وقتی که قیمت آن
پانصد تومان است؟

تفاوتی ندارد .هر نرخی که باش��د به همان اندازه
تبدیل و از کشور خارج میکند .اینطور نیست که نرخ
ورود دالر پانص��د تومان و نرخ خروجاش هزار تومان
باشد .سرمایهگذار خارجی وقتی که خود را در کشور
ما رجیس��تر میکند ،بر فرض قیمت دالر امروز اگر
هزار تومان باش��د ،با هزار تومان سرمایه خود را وارد
میکند .زمانی هم که میخواهد سرمایهاش را خارج
کند طبق قراردادی که بسته است در مقابل هر هزار
تومان یک دالر خواهد گرفت.

منظور ورود و خروج نیس�ت .سوال اینجا است
ک�ه وقت�ی ارزش یک دالر در کش�ور م�ا هزار
تومان باشد با زمانی که ارزش آن پانصد تومان
تعیین شود ،برای سرمایهگذار خارجی تفاوتی
نمیکند؟

ببینید ارزش آن هر چقدر که باش��د ،هزینه آن
هم به همان میزان است .یعنی اگر یک سرمایهگذار

خارجی ببیند که یک دالر در کشور ما پانصد تومان
ارزش دارد ،هزینه سرمایهگذاری هم برای او به ازای
هر دالر پانصد تومان است .بنابراین اختالف نرخ ارز
در موردی که شما به آن اشاره کردید ،هیچ تفاوتی
ندارد.
م�ورد دیگری ک�ه در خصوص ن�رخ ارز مطرح
اس�ت ،امکان تغیی�ر دادن آن اس�ت .چنانچه
ش�ما پیش از این گفتید که افزایش نرخ ارز به
حساب دولت واریز میشود ،آیا واقعا این مساله
به همین سادگی است که دولت تصمیم بگیرد
نرخ ارز را افزایش دهد و بعد هم این کار را بکند؟
چون برخی معتقدند که نرخ ارز چیزی نیس�ت
که بتوان آن را به صورت دس�توری باال و پایین
کرد .بلکه میزان آن بسته به مجموعه شرایطی
است که در آن موثر است.

البته اینجا مسائل دیگر هم مطرح است که هر
کدام ب�ه نوعی در میزان صادرات و حتی تولید
موثر هستند .از جمله بحث تحریمها که به هر
حال نمیتوان آثار آن را نادیده گرفت .بنابراین
فک�ر نمیکنید مواردی که ش�ما به آن اش�اره
میکنید تنها به دلیل میزان نرخ ارز نیست؟

خیر .بح��ث تحریمها که مربوط به چند س��ال
اخیر است .فکر نکنید من از وقتی که از اتاق خارج
شدهام این صحبتها را میکنم .بنده زمانی هم که
رئیس اتاق ایران بودم همین نظر را داش��تم و آن را
مکرر اعالم هم کرده بودم .مرحوم دکتر نوربخش به
خاطر همین قیمت ارز با من سه سال قهر بود .حرف
من این بود که ش��ما قیم��ت ارز را به خاطر جبران
کسری بودجه باال می برید و واقعیت هم همین بود.
مرحوم نوربخش هم میگفت زالو صفتان بازار نرخ
ارز را تغییر میدهند .علت اینکه االن این مسائل را
مطرح میکنم این است که بگویم آنهایی که فریاد
میکشند نرخ ارز باید تا سه هزار تومان افزایش یابد تا

با توجه به مجموعه مس�ائلی که به آن اش�اره
کردید ،فک�ر میکنید چه آین�دهای در انتظار
صادرات و واردات کش�ور اس�ت؟ به بیان دیگر
چه چش�ماندازی برای آینده صادرات و واردات
کشور در سال  90وجود دارد؟

االن و با توجه به شرایط سیاسی موجود در کشور
نمیتوانم به سوال شما پاسخ دهم .فقط این را بگویم
که علی رغم تمام حرفهایی که میشنوم ،معتقدم
که لجبازیهای سیاس��ی ناش��ی از ناکامی در اداره
اقتصاد کشور است .امیدوارم در راهی که اقتصاد ما
در پیش دارد خدا کمک کند و به خیر بگذرد.

از نظر شما چه فرصتها و تهدیدهایی در سال 90
برای بخش واردات و صادرات کشور وجود دارد؟

مقام معظم رهبری میفرمایند که باید همه چیز
مدیریت شود .به نظر من اما در زمینه مسائل واردات و
صادرات،هیچمدیریتیموجودنیست.ضرورتمدیریت
از آن جهت است که کاالی خارجی در رقابت با کاالی
داخلی ،امنیت بازار داخلی ما را تهدید میکند .وقتی
ک��ه بازار داخلی ما از بین رفت ،تولید از میان میرود،
در پی از بین رفتن تولید ،اشتغال نابود میشود و بعد
هم مشخص است که باید منتظر چه تبعاتی باشیم .اما
اگر بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم و برای کاالهای
وارداتی دروازه بگذاریم ،در نتیجه تولید شروع به نفس

آنهایی که فریاد
میکشند نرخ ارز
باید تا سه هزار
تومان افزایش یابد
تا حجم صادرات
باال رود ،حرف
نادرستمیزنند

به سوي رشد صادرات غیرنفتی

اسداهلل عسگراوالدی /رییس کنفدراسیون صادرات ایران  :برآورد و پيش بيني من افزایش
 15درصدی صادرات غیرنفتی کش�ور در س�ال  90نسبت به س�ال  89است که این رقم به
حدود  40میلیارد دالر مي رس�د .در عين حال در س�ال  90بیشترین چالش بخش صادرات
لونقل تاثیر خواهد گذاشت .این
مربوط به افزایش قیمت سوخت است که در میزان هزین ه حم 
د ه کاالهای صادراتی میشود .از سوي ديگر با تحریم،
موضوع منجر به باالرفتن قیمت تمامش 
لوانتقال پول مشکلشده و ما امیدواریم این کار سختتر نشود .البته تاکنون تحریم را دور
نق 
زدهایم ،اما نباید مشکلهای مربوط به این موضوع تشدید شود .چالش دیگر صادرات مربوط
به نرخ ارز است و من نمیدانم قیمت واقعی نرخ ارز چقدر است ،اما خواستار آن هستم که
نرخ ارز واقعی شود.

حجم صادرات باال رود ،حرف نادرست میزنند.

مطلق��ا ای��ن ادع��ا مبن��ای اقتص��ادی ن��دارد.
ب��ه مح��ض اینک��ه ن��رخ ارز ب��اال رود ،قیم��ت
محص��ول تولی��دی ه��م افزای��ش خواه��د یافت.
برای نمونه میتوان به صنعت فرش اشاره کرد .برای
بافتن فرش ،الزم است تا الیاف و رنگ آن از خارج وارد

نگر
آینده

یعنی به نظر ش�ما ب�اال بردن ن�رخ ارز با هدف
افزایش صادرات فاقد هر گونه مبنای اقتصادی
است؟

کشیدن میکند .وقتی که تولید نفس کشید و راندمان
کار باال رفت ،میتوانیم بگوییم جهاد اقتصادی کردهایم.
به گمان من جهاد اقتصادی در تولید خالصه میشود.
بنابراین اگر بتوانیم بازار کشور را به سمت بازار تولید
محور ببریم میتوانیم به فرصتهایی دست یابیم و اگر
روند کنونی را ادامه دهیم و همچنان نسبت به تولید
داخلی بیتوجه باشیم ،این مساله میتواند بزرگترین
تهدید برای اقتصاد کش��ور و از جمله بخش واردات و
صادرات باشد.

شماره ششم  /فروردین و اردیبهشت 90

از ابت��دای انقالب تا کنون باال رفت��ن نرخ ارز در
همه مراحل دس��توری بوده است .نرخ ارز در کشور
ما از هفت توم��ان اول انقالب تا هزار و پنجاه تومان
االن ،به صورت دس��توری و با هدف جبران کسری
بودج��ه باال رفته اس��ت .به صراحت جواب ش��ما را
دادم بی��ش از ای��ن ه��م در این خص��وص صحبت
نمیکنم .ب��ا هیچ دولتی هم کار ندارم .اگر ش��ما و
یا هر ش��خص دیگری مدرکی مبنی بر افزایش نرخ
ارز در س��الهای پس از انقالب ب��ه دلیل اقتصادی
داری��د ارائه دهید .تاکید میکنم از زمانی که قیمت
دالر هفت تومان ب��ود تا امروز که قیمت آن به هزار
و پنجاه تومان رسیده است هیچ زمان برای افزایش
قیمت آن هیچ دلیل اقتصادی وجود نداش��ته است.
البته در این زمینه شعارهای زیادی مطرح شده است.
از جمل��ه این ادعا که افزایش نرخ ارز به دلیل کمک
به صادرات است .در حالی که باید پرسید چه چیزی
کمک به صادرات است؟ افزایش نرخ ارز چه ارتباطی
به حمایت از صادرات دارد؟کمک به صادرات راههای
خود را دارد .اگر واقعا هدف دولت کمک به صادرات
اس��ت ،اعتبار تش��ویقی در اختیار تولیدکنندگان و
صادرکنندگان قرار دهد .در کدام کش��ور دنیا سراغ
دارید که ارز ملی خود را برای تقویت صادرات کاهش
دهد؟ ممکن است نوساناتی داشته باشد مانند آنچه
در کش��ور ما هم پیش از این بود .نرخ ارز یک قران،
دو زار نوسان داشت اما اینکه قیمت ارز به یک باره به
هزار و پنجاه تومان برسد ،چه دلیلی میتواند داشته
باش��د؟ س��وال من از آقایان این است که چطور باال
بردن نرخ ارز به طور دستوری امکان پذیر است ولی
نمیش��ود که به صورت دستوری آن را پایین آورد؟
البته این را هم فراموش نکنی��م که نرخ ارز در واقع
بس��تهای اس��ت که باید به طور جامع آن را در نظر
داشته باشیم .در حال حاضر تهران به لحاظ گرانی در
جهان دارای رتبه چهارم ،پنجم است .از سوی دیگر
وضعیت صادرات ما به کشورهای همسایه خودمان از
چه جایگاهی برخوردار است؟ مگر فاصله ما با دوبی
چقدر اس��ت؟ من جای دیگری هم گفتم که اگر ما
هندوانه را از این سوی خلیج فارس قل بدهیم ،آنها
میتوانند از آن ط��رف آب آن را بگیرند(خنده) .آن
وقت هندوانه از اسپانیا و چین به دوبی برده میشود
و با قیمتی پایینتر از قیمت ایران فروخته میشود.
س��وال من از کس��انی که طرفدار باال بردن نرخ ارز

هس��تند این است که در آن زمانی که نرخ ارز هفت
تومان بود ،میزان صادرات خشکبار نسبت به تولید آن
چقدر بود؟ البته دقت کنید که نباید میزان صادرات
آن زمان را با میزان صادرات االن مقایسه کنیم .بلکه
باید ببینیم چقدر تولید داش��تهایم و چند درصد آن
صادر میشد و از سوی دیگر االن که قیمت دالر هزار
و پنجاه تومان است چقدر تولید خشکبار داریم و چند
درصد آن را میتوانیم صادر کنیم .خش��کبار را فقط
برای نمونه عرض کردم وگرنه تمام کاالهای صادراتی
را میشود مورد بررسی قرار داد.اگر این نسبت کمتر
شده است ،نشانه درستی ادعای من است و اگر نسبت
آن بیشتر شده است نشانه درستی سخن طرفداران
گران شدن نرخ ارز است.

شود .بنابراین قیمت تمام شده آن بر این اساس تعیین
میشود .پس اگر اکنون قیمت یک قالیچه سه هزار
یورو باشد ،با باال بردن نرخ ارز قیمت آن به چهار هزار
یوروخواهدرسید.پسچرابرخیدائمامطرحمیکنند
که افزایش نرخ ارز موجب بهبود صادرات میشود؟
اتفاقا وضع را بدتر هم خواهد کرد .چون آن وقت که
قیمت آن س��ه هزار یورو بود ،خانوادههای بیشتری
میتوانستند آن را بخرند.
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غیر قابل پیشبینی
لونقل کشور پس از هدفمندی یارانهها
آینده صنعت حم 
آزادس��ازی قیمت حاملهای
ان��رژی در س��ال  89صنعت
حمل و نقل را وارد فاز جدیدی
ک��رد .می��زان تاثیرپذی��ری
صنعت حم��ل و نقل ازقانون
هدفمندسازی یارانهها شاید
سیده فاطمه مقیمی اصلی ترین موضوعی بوده که
عضوهیات در ماههاي گذش��ته به کانون
نمایندگاناتاق توجه دس��ت ان��درکاران این
تهران صنعت و حت��ي فعاالن حوزه
بازرگانی و تجارت تبدیل ش��د 98/9 .درصداز مصرف
بنزی��ن موتور و  54/17درص��د از مصرف نفت گاز در
بخش حمل و نقل صورت میگیرد و البته گمانه زنیها
براین بود که اصالح قیمت بنزین موتور و نفت گازباعث
افزای��ش قابل توجه هزینههای حم��ل و نقل جادهای
شود.
ح��دس و گمانها خیلی زود رنگ واقعیت به خود
گرف��ت و قیم��ت هر لیت��ر گازویی��ل از  165ریال به
ن��رخ آزاد  3ه��زار و پانصد ریال افزایش یافت که البته
در کن��ار عرضه گازوییل با این ن��رخ  900 ،لیتر نیز با
قیمت یک هزار و  500ریال به عنوان س��همیه تعیین
شد اما برخورداری از این سهمیه ،تحت شرایط خاصی
امکانپذیر است .هرچند ،دولت این مجوز را به فعاالن
این صنعت داد که قیمت خدمات ترانزیتی خود را تا 25
درصد افزایش دهند اما بسیاری از فعاالن صنعت حمل
و نقل اکنون براین نکته اتفاق نظر دارند که در فرآیند
ارائه خدمات حمل ونقل متحمل «ضرر» شده اند.
سالهایمتمادیاستکهکشورهایمختلفجهان،
هریک به نوعی طرحهایی را برای اصالحات اقتصادی
در عرص��ه بازرگانی و تجارت بینالملل ارائ ه میدهند.
دولتم��ردان جهان به خصوص در کش��ورهای درحال
توس��عه کامال به اهمیت پیوس��تن به سازمان جهانی
تجارت در این دهکده کوچک جهانی واقف شدهاند؛ از
این رو دولتها در تالش اند تا عالوه بر سرمایهگذاری
در توسعه زیرس��اختهای اقتصادی با کاهش مصرف
بی رویه و مصرف انرژی در جهت رقابتی کردن عرصه
تجارت گوی س��بقت را از سایر کش��ورها بربایند .این
اقدامات که مزایای بلند مدت را به همراه خواهد داشت
شامل اصالحات در زمینههای سختافزاری و نرمافزاری
بوده و اغلب ،نیازمند سرمایهگذاریهای اولیه است که
این موضوع نی��ز در اجرای سیاس��تهای اصل  44با
میدان داری بخش خصوصی آسانتر خواهد شد.
در ای��ن میان ،از «نوس��ازی ن��اوگان حمل و نقل
کش��ور» اعم ازجادهای ،ریلی ،هوایی و دریایی همواره
به عنوان یکی از بهترین اصالحات س��ختافزاری یاد
میشود .این اقدام عالوه بر بهینه ساختن الگوی مصرف
موجب تس��ریع در روند ارسال محمولهها میشود .در
حال حاضرحدود  90درصد کاالها در س��طح کش��ور
به وس��یله حمل و نقل جادهای جابه جا میشوند که
بخش قابل توجه��ی از این ناوگان ب��ا در نظر گرفتن

استانداردهای بینالمللی فرسوده هستند .به گونهای که
فعالیت آنهابه علت وجود مش��کالت متعدد از جمله
آلودگیهای زیس��ت محیطی ،مصرف زیاد س��وخت،
آس��یب به رویه و الیههای متفاوت راهها ،عدم تطابق
با سیس��تم رایانهای هدایت مسیر و کنترل ماهوارهای
توجیه اقتصادی ندارد .به عالوه کامیونهای فرسوده 2
برابر بیش از کامیونهای جدید که مجهز به موتورهای
با اس��تاندارد یورو  3به باال هس��تند ،سوخت مصرف
میکنند 60( .تا  70لیتردر هر  100کیلو متردر مقابل
 35لیتردر هر  100کیلو متر) .
همچنین تجهیز مبادی ورودی و خروجی کشور
به وس��ایل و لوازم مدرن تخلیه و بارگیری و بازرسی
موجب به حداقل رس��یدن مدت توقف کاالها در این
اماکن ش��ده و در نتیجه افزایش ظرفیت بنادر ،فرود
گاهها و گمرکهاي کشور را به همراه خواهد داشت.
برای مثال ،به کارگیری سیستم یکپارچه بازرسی بنادر
تا حد بسیار زیادی از میزان دخالت عامل انسانی که
ب��ه ایجاد اختالل در روند رفت و آمد منجرمیش��ود
خواهد کاست .از جمله اصالحات نرمافزاری دیگری که
میتوان به آن اشاره کرد ،بازنگری اساسی درساختار
نظام تعرفهای سازمانهای نظارتی و اجرایی در حمل و
نقل بینالمللی و همچنین افزایش رعایت نقل و انتقال
محمولهها اس��ت .برای مثال در حال حاضر متوسط
ترانزیت تایم (مدت س��یر و حرکت) واگنهای حامل
کانتینر در مس��یر بندر عباس به تهران معادل  9روز
و در مس��یر تهران به بندر عباس برابر  12روز است.
این میانگین  4برابرمدت متوس��طی است که توسط
ناوگان جادهای برای طی کردن مس��یرهای یاد شده
صرف میشود.
تعدیل نظام تعرفه فعلی راه آهن و کاهش هزینههای
اخذ شده از شرکتهای حمل و نقل ریلی بابت کشش
واگنهای حامل کانتینر ،این امکان را فراهم میسازد
تا دس��ت کم از حیث قیمت تمام شده بتوان صاحبان
کاال را برای اس��تفاده از شبکه ریلی برای نقل و انتقال
کانتینرهایشان تشویق کرد .بر اساس محاسبات صورت
گرفته صرف جویی سوخت ناشی از حمل هر دستگاه
کانتینر به طور متوسط حدود  500لیتر است و دولت
از بابت هر کانتینر که به جای استفاده از جاده از طریق
شبکه ریلی در مسیر مذکور جابجا میشود 250 ،هزار
تومان کمتر یاران ه میپردازد .فراهم ساختن زمینههای
رشد حمل و نقل ریلی در بخش کانتینری باعث کاهش
مصرف س��وخت ،آن هم در ش��رایط آزادسازی قیمت
حاملهای انرژی خواهد شد.
از س��وی دیگر یکی از مش��کالت نظ��ام تعرفهای
س��ازمان بنادرو دریانوردی ،تف��اوت تعرفهها در بنادر
ش��مال و جنوب مناط��ق آزاد و ویژه اس��ت .در حالی
که نوع خدمات و هزینه آن درهمه جا یکس��ان است.
بنابراین میبایست حتیالمقدور در مورد خدماتی که
در بنادر ارائه میشود ،تعرفه یکسان و واحد در سراسر
کشوراعمال شود .نظام تعرفهای بنادر میبایست ساده و

کم حجم و شفاف شوند به طوری که به راحتی قابلیت
تبدل ش��دن به کدینک نرمافزاری را داشته و در عین
حال انسجام و یکپارچگی آن نیز حفظ شود.
در این میان شرکتهای حمل و نقل نیز بدون توجه
به اصول مدیریت یعنی برنامه ریزی ،ساماندهی ،بسیج
منابع و امکانات و هدایت و کنترل تنها به کارگزاری در
این زمینه اکتفا میکنند .به طوری که این عامل موجب
شده تا بنگاههای حمل و نقل ک ه میبایست به عنوان
مدیران حمل و نقل ،امکانات الزم را برای بهینهسازی
آن مهیا کنند تنها به بازاریابی برای کس��ب باراز مراکز
تولید بار میاندیشند .بنابراین ایجاد آگاهی در نیروی
انسانی ،گروههای کاری و سازمانی و ارائه آموزشهای
عموم��ی ،طرح ریزی یک نظام صحیح مدیریت منابع
انس��انی ،جهت جذب نیروی متخص��ص و ماهر ،جزو
گامه��ای موثر دیگری اس��ت که در راس��تای اصالح
ساختار صنعت حمل و نقل باید عملیاتی شود.
توسعه فناوری اطالعات و بهره گیری از سامانههای
هوشمند نهادها،ارگانهاو س��ازمانهای دولتی و غیر
دولت��ی که به س��هم خویش نقش��ی در حمل و نقل
بینالملل��ی کاال ایفا میکنند ،عامل دیگری در جهت
دسترسی سریع و تسهیل انتقال اطالعات است .البته
این سامانههای هوشمند(به خصوص در سطح برنامه
ریزیهای عملیاتی) باید به طور یکپارچه یا مرتبط با
س��امانه نظارت و کنترل در نظر گرفته ش��ود و بتواند
با دریافت بازخورد از س��امانه کنترل اطالعات خود را
به روز کند .تعامل ادارات و دس��تگاههای دولتی وسایر
بخشه��ای مش��ارکتکننده در عرص��ه حمل و نقل
بینالملل��ی میتواند یکی دیگر از اصالحات نرمافزاری
تلقی شود .ایجاد هماهنگی میان دستگاههای کنترلی
و نظارتی طرفهای مختلف این کسب و کار میتواند
به م��وازی کاریها در این حوزه پای��ان دهد .در عین
حال اصالح تشریفات دس��ت و پاگیر گمرکی ،حذف
بروکراس��ی غیرضروری ،متناسب کردن میزان حقوق
ورودی کااله��ای وارداتی با تغییرات قیمت آن کاالها
در بازار از جمله مواردی اس��ت که باید مورد توجه قرار
گیرد .این موارد البته تنها برخی الزاماتی اس��ت که در
صورت اجرایی ش��دن میتواند ایج��اد تحول درحوزه
حم��ل و نقل را تضمین کن��د .ضرورتهایی که جز با
اهتمام دس��تگاههای اجرایی و تصمیم س��از کش��ور
عملیاتی نخواهد ش��د .بدیهی است ،بخش عمدهای از
این سناریو از درون وزارتخانهای هدایت خواهد شد که
از عدم ثبات مدیری��ت رنج میبرد .حدود  4ماه پیش
بود که مجلس نشینان وزیر راه و ترابری را به پای میز
مواخذه کش��اندند و او در جریان این استیضاح برکنار
شد .سه ماه سرپرستی وزیر مسکن بر وزارت راه نیز در
حالی به پایان رس��یده است که دولت با بهانه ادغام دو
وزارتخانه راه و مسکن ،زیر بار تعیین وزیر نمیرود .این
گونه است که رفع کاستیهاو نقاط ضعف حوزه حمل و
نقل نه تنها برای سال  90که حتی در سالهای پس از
آن نیز دور از ذهن به نظر میرسد.

کمر صنعت خم میشود
میزگرد بررسی وضعیت صنعت در سال 90
با حضور مسعود خوانساری و محمدرضا نجفیمنش اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
 آمنه شیرافکن

با توجه به وضعیت صنعت ایران در سال گذشته
و اعم�ال سیاس�تهای اقتص�ادی دول�ت فکر
میکنید صنعتگر ایرانی در سال  90با چه مسائل
و مشکالتی مواجه خواهد شد؟
مسعودخوانساری :برای پاسخ به این سوال باید نخست

مشخص شود که کشور ما با توجه به درآمدهای ارزی
خوبی که در اختیار دارد به چه شکلی مدیریت شده
که امروز در چنین وضعیت نامناسبی به لحاظ صنعتی
قرار گرفت ه است .اصلیترین مشکل این است که چرا
ب��ا  70میلیارد درآمد ارزی کماکان رش��د اقتصادی
کشور صفر یا یک است و این درحالی است که با 70
میلیارد دالر در س��ال میتوان یک کشور را ساخت.
وقت��ی 70میلی��ارد درآمد ارزی نف��ت و  30میلیارد
دالر ه��م درآم��د از محل صادرات به دس��ت میآید
و بانک مرکزی نیز هیچ رش��دی در اقتصاد کش��ور
اعالم نمیکند موجی از ناامیدی نس��بت به آینده و
برنامههای پیش رو در مقابل صنعتگران قرار میگیرد.

این روزها صنعت در ایران با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه شده که هر تولیدکننده و
صنعتگری از زاویه نگاه و تخصص خود به تحلیل این شرایط میپردازد .نشست بررسی صنعت
و مسائل پیشروی آن با حضور مسعود خوانساری ،رئیس کمیسیون حمل و نقل،ترانزیت و امور
گمرکی اتاق بازرگانی تهران و محمدرضا نجفیمنش ،مدیرعامل فنرلول و عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی برگزار ش�د .خوانساری که پیشتر از این به عنوان رئيس سازمان حمل و نقل و
پایانههای كش�ور و معاون وزير راه وترابري فعالیت داش�ته در تحلیل خود از آینده وضعیت
صنعت معتقد است که سیاستگذاران باید نسبت به آزادسازی نرخ ارز اقدام کرده و صنعتگر را
در رقابت غیرعادالنه با صنعتگران دیگر کشورها یاری دهد .این صنعتگرمعتقد است که مقوله
تحریمها آنگونه که الزم اس�ت از سوی مس�ئوالن جدی گرفته نشده و حتی در اجرای طرح
هدفمندسازی یارانهها نیز نیازهای صنعت لحاظ نشده است و همین موضوع کشور را در رکود
تورمیوحشتناکی وارد کرده است .نجفیمنش اما به منطق فازی و دوری از سیاه و سفید دیدن
مسائل باور دارد و مبتنی براین باور حرف اصلی اش در این میزگرد چنین است« :از تحریمها
گرفته تا کمکهای بانکی و اصرار بر ثابت نگه داشتن قیمتها همه از مسائل و مشکالت صنعت
در سال جدید خواهد بود اما به باور من با اینکه توان رقابتی صنعتگران حوزه خودرو نسبت به
گذشته کم شده اما باید تالش کرد تا هر فردی در صنعت به نوبه خود چرخ صنعت را به جلو
برده و مسائل کشور را با نگاهی مثبتتر و امیدوارانهتر دنبال کنیم».
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بنابراین شاخصهای ما همگی منفی هستند .بیکاری
دغدغه اصلی ما است .میبینیم که مسئوالن محترم
حتی گاهی تعریف بیکاری را دستکاری میکنند اما
آیا چنین سیاستهایی مساله بیکاری ما را حل خواهد
کرد .شاخص بیکاری در ایران روز به روز بیشتر شده
و در بخش تورم نیز بانکها قفل ش��ده و کشور دچار
رکود تورمیوحش��تناکی اس��ت .این رکود تورمیدر
تولی��د و صنعت عوارض منفی خود را نش��ان داده و
ع��وارض اجتماعی و فرهنگی بی ش��ماری از جمله
افزایش جرایم و آمار طالق را به دنبال خواهد داشت.
به باور من بحث تولید و صنعت فرع این ماجرا است و
باید نخست به طور جدی به این مساله پرداخت.

آق�ای نجفیمنش دی�دگاه آقای خوانس�اری را
ش�نیدیم ،تحلیل و چشمانداز ش�ما از وضعیت
صنعت کش�ور در س�الی که در آن ق�رار داریم
چیست؟
محمدرض�ا نجفیمن�ش :صنع��ت در ای��ران چه در

س��ال گذشته و چه در س��ال جاری با برخی مسائل
و مش��کالت روبهرو شده که مشکالتی تازه است .در
بحث کالن صنعت ،با مساله تحریم و هدفمندسازی
یارانهها مواجه ش��دهایم .در س��ال  89برای صنعت

خودرو مشکالت و رخدادهای جدیدی به وجود آمد
تاجای��ی که در دو بخش تش��دید تحریمها و تأمین
مواد اولیه دچار مشکل شدیم .از سوی دیگر موضوع
هدفمندی یارانهها نیز فاکتور تأثیرگذاری در وضعیت
صنعت بود .البته صنعتگران از همان ابتدا نگاه مثبتی
به این طرح داشتند اما در واقع برخی مشکالت از آن
ناحیه گریبانگیر صنعت شد .هدفمند کردن یارانهها
موضوعی بود که دیر ش��روع شد و همه کارشناسان
بارها از اینکه قیمت بنزین را از آب ارزانتر میفروشیم
گله داش��تند و آن را مصداق هدر دادن انرژی کشور
میدانستند اما قرار بود که اجرای این طرح با در نظر
گرفتن تمهیداتی برای بخش صنعت دنبال شود که
این طور نبود .از س��وی دیگر سیاستهای انقباضی
بانکی از دیگر مش��کالتی است که ما صنعتگران در
سال گذشته با آن مواجه بودیم و پیشبینی من این
است که صنعت خودرو و قطعهسازی در سال جدید
نیز با همین مسائل روبهرو خواهد شد .اما به هر شکل
با وجود همه این مشکالت در صنعت خودروسازی از
رشد  15درصدی در تولید برخوردار بودیم.
مش�خصا تحریمهای اعمال ش�ده تا چه میزان
صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار داده است؟

اول توليد ،بعد تجارت

علياكبر محرابيان  :امسال مهمترین محور اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بخش صنعت ،نوسازی ،بازسازی
و افزایش راندمان تولید در واحدهای صنعتی است .دولت اعتبارات مناسبي هم از محل صندوق توسعه ملي و
هم از محل اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي بخش صنعت در نظر گرفته است .مهمترين ركن جهاد اقتصادي
توليد داخلي است و بخش تجارت هم در سنگر پس از توليد پيش خواهد رفت ،به گونهاي كه در تجارت بايد با
شيوههاي روز آمد به فكر فتح بازارهاي جهاني باشيم .توليد زماني رونق ميگيرد كه بازار مناسبي براي آن فراهم
كرده باشيم ،البته ناگفته نماند كه ايران از نظر ژئوپلتيك در منطقهاي است كه ميتواند بازارهاي مناسبي را در
اختيار بگيرد .برنامه دولت براي حمايت از صنعتگران در سال  90جدي است و بخش اصلي حمايت از صنعتگران
بر عهده دولت است كه بايد براي آنها برنامهريزي و شرايط الزم را به منظور فعاليت هرچه بهتر آنها فراهم كند.
بخش ديگري از اين حمايت بر عهده مردم است؛ به طوري كه ميتوانند با خريد كاالي توليد داخل از توليد و
اشتغال ملي حمايت كنند.

نگر
آینده
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محمدرضا نجفیمن�ش :سیاس��تگذاران اقتصادی
ما به دلیل تضییق��ات بیرونی این بار نگاه بهتری به
بخشهای داخلی داشتند چنانچه در وزارت صنایع
دیدگاه استفاده حداکثری از تولید ساخت داخل مورد
توجه مسوالن قرار گرفته است .این سیاست در نهایت
موجب شد تا هم تولید داخلی و هم سطح اشتغالزایی
در کشور افزایش یابد .اما تالش ما برای مهار تحریمها
موجب شد تا طرف خارجی هم برای ما خواب آشفته
نبیند .مانند ماجرای بنزین که فکر میکردند کشور ما
با مشکالت فراوانی مواجه خواهد شد اما خوشبختانه
امروز از صادرات بنزین هم سخن میگوییم .این نکته
را نباید از نظر دور داشت که با همه این تالشها که
به آن اشاره داشتم تاکنون دولت لنگری را حفظ کرده
که همان لنگر ثابت نگه داش��تن نرخ ارز است که در
واقع این سیاس��تگذاری دولت در ثابت نگه داشتن
نرخ ارز به ضرر صادرات بوده و به نفع واردات.
مسعود خوانساری :به هر شکل تحریمها از همان ابتدا
که بر کش��ور ما اعمال ش��د ،پدیدهای مهم ،جدی و
قابل تامل بود و باید نسبت به مدیریت آن اقدام جدی

صورت میگرفت .اما مسئوالن نخواستند بپذیرند که
این مساله جدی اس��ت .به هر شکل چه این مساله
را پذیرفته باش��ند یا نباش��ند واقعیت این است که
تحریم در س��ال گذش��ته بین  20ت��ا  25درصد در
واردات تأثیرگذار بوده اس��ت .البته بحث تحریمها به
طور عمده در ناتوانی ورود تکنولوژی به داخل کشور
اثراث منفی خود را نشان داده است .قرار بود ده فاز از
عسلویه تا سال  78به بهرهبرداری برسد اما اگر درآمد
حاصل از هر فاز را س��ه میلیارد دالر در نظر بگیریم
آن وقت مش��خص میشود که ما رقمیدر حدود 30
میلیارد دالر ارزش افزوده در سال از عسلویه از دست
میدهیم .به هر صورت این موضوع ریشه در تحریم و
عدم ورود تکنولوژی به کشور دارد.
در بحث هدفمندکرن یارانهها آقای نجفیمنش
به عدم تزریق اعتبار وعده داده ش�ده به بخش
صنعت و تولید اشاره کردند ،نظر شما در این باره
چیست؟
خوانس�اري :در بخ��ش هدفمندس��ازی یارانهها هم

اگر چه معتقدم حذف یارانهها اقدام درس��تی بود اما
بههرحال تصمیمیبه این بزرگی مقدمه و موخرهای
خ��اص میخواهد .مصوبه مجلس ای��ن بوده که 50
درصد از درآمد ناش��ی از اجرای طرح هدفمندسازی
یارانهها به خانوادهه��ا و  30درصد آن نیز به صنعت
و تولید بازگردد که متأس��فانه نه تنه��ا از این محل
بودجهای به بخش صنعت و تولید اختصاص نیافته که
از همه درآمدها برای پرداخت بخش خانوارها هزینه
ش��ده است .چنانچه حتی تخصیصهای وزارت راه و
نیرو پرداخته نش��ده و آن را به سهم خانوار دادند .از
سوی دیگر نقدینگی وارد بازار شده و سیکل نامعیوبی
را برای صنعت کشور رقم زده است .اما در کنار اجرای
طرح هدفمند کردن یارانهها صنعتگر ایرانی با مقوله
جدید به نام سیاست «عدم افزایش قیمتها» مواجه
ش��د .اگر در س��ال  90نیز این سیاس��ت مانند سال
گذشته ادامه یابد بسیاری از صنایع ما تعطیل خواهند
ش��د .واقعیت این است که تورم به خاطر نقدینگی و
عدم تولید باالتر رفته و اقتصاد بدتر از سال  89خواهد
بود.
آقای نجفیمنش به نظر شما صنعت خودروسازی
تاکنون چطور توانسته بحث تحریمها را مدیریت کند
و بعد از این چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
محمدرض�ا نجفیمنش:طرحی را ب��ا وزارت صنایع

دنبال کردیم که در آن فهرس��تی از مواد اولیه مورد
نیاز و قطعاتی که در داخل س��اخته نمیشود ،تهیه
شده است .در این فهرست نام برخی تجهیزات مورد
نی��از از جمله ایربگ و ای ام اس به چش��م میخورد
که برای تأمین اینها چند صنعتگر داخلی پیشنهاد
ساخت دادهاند .همچنین در بخش تأمین مواد اولیه
نیز فهرس��ت مذکور در اختیار بخش پتروش��یمیو
فوالد قرار خواهد گرفت تا نس��بت به ساخت آن در
داخل کشور اقدام شود .این مساله هم قدرت صادرات
ما را توس��عه و هم تولید داخلی صنعت را استحکام
میبخشد .خوشبختانه فشارهایی که از ناحیه تحریمها
به صنعت خودروس��ازی وارد آمد ،موجب شد تا 67
درص��د از ورقهایی که در این صنع��ت از راه واردات
تأمین میش��د با کمک صنعتگران داخلی س��اخته
شود.

اگر به جز آثار تحریم و هدفمندی بخواهید مساله
دیگری برای بخش صنعت در سال 90پیشبینی
کنید ،به چه مسالهای اشاره خواهید کرد؟
محمدرضا نجفیمنش :دولت در سال نخست اجرای

ط��رح هدفند ک��ردن یارانهها از سیاس��ت ثابت نگه
داش��تن قیمتها استفاده کرد که اگر تاکید بر ثابت
نگه داش��تن قیمتها کماکان ادامه یابد بدون شک
هم��ه آن چیزی ک��ه تاکنون صنعت توانس��ته طی
دهههای اخیر به دس��ت آورد ،نابود خواهد ش��د .به
هر صورت تولیدکننده ایرانی به افزایش مواد اولیه و
انر ِژی و دس��تمزد مواجه شده و نمیتواند نسبت به
ثب��ات قیمتها اقدام کند .ب��ه نظر من اگر بخواهیم
تولی��د و صادرات مان را در س��ال  90حمایت کنیم
باید از حرف و ش��عار گذشته و اقدامیعملی در این
زمین��ه صورت گیرد .چنانچه در اقالم مصرفی تعرفه
را زی��اد کنند تا از محل آن به صادرات کمک ش��ود،
این اقدام برای دول��ت هم هزینهای ندارد .در همین
زمینه با مجلس نی��ز همکاریهایی صورت گرفته و
امیدواریم نمایندگان بتوانند در این مسیر ما را یاری
دهند .ب��رای اینکه مصداقیتر درباره این پیش��نهاد
صحبت کرده باشم مثالی از صنعت خودرو میآورم.
ما در سال گذشته یک میلیارد دالر واردات ماشین به
داخل کشور داشتهایم .کسی که پورشه  360میلیون
تومانی میخرد اگر پورش��ه اش بشود  400میلیون
تومان خیلی متضرر نخواهد شد اما دولت میتواند این
تعرفه را افزایش داده و از اعتبار آن به صادرات صنعت
خودروسازی کمک کند .چندی پیش هم دیداری با
جناب اقای غضنفری ،وزیر بازرگانی داشتیم و ایشان
هم گفتند که ما نمیخواهیم جشن تعطیلی صنعت
را بگیریم.

در اش�اره به مش�کالت صنعت به سیاستهای
بانکی اش�اره داش�تید ،فک�ر میکنید تصحیح
سیاستهای بانکی تا چه میزان بر رشد صنعت
تأثیرگذاراست؟
محمدرضا نجفیمنش :سیستم بانکی ما متأسفانه با

اصالح سیستم بانکی و مالی کشور به استانداردهای
بینالمللی نزدیک ش��ویم .چرا ک��ه صنعتگر ایرانی
نمیتواند با توجه به ش��رایط هزینه سوخت و انرژی

موج��ود هس��تند و باید حض��ور آنه��ا را در صنعت
غنیمت شمرد .ما نزدیک به  60میلیارد دالر در سال
گذشته واردات داشتیم و آن طور که محاسبه کردم
در س��ال گذشته به ازای هر یک میلیارد دالر واردات
میتوانستیم  40هزار اشتغال در کشور به وجود آوریم.
به هر ش��کل برای آن تبصرهای که به عنوان فرصت
به آن اشاره کردم باید دغدغه مسئوالن این باشد که
در راس��تای تحقق اصل  144قانون اساسی از شعار
فراتر رفته و اقدامات عملیاتیتری انجام دهند .باید نیاز
سنجی الزم در داخل کشور انجام شده و بر اساس آن
س��رمایهگذاری الزم صورت گیرد .ما از پتانسیلهای

صنعت در سال 90

سعيد شريف زاده /معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت صنايع  :بودجه بخش صنعت و معدن در
س�ال  90حدود  7هزار ميليارد ريال در نظر گرفته ش�ده كه نسبت به سال  ،89به ميزان  172درصد رشد
داشته است .در بودجه سال  90بخش قابل توجهي از تسهيالت ارزي به بخشها و واحدهاي توليدي غير
دولتي اختصاص خواهد يافت .عالوه بر  7هزار ميليارد بودجه پيشبيني شده  5ميليارد دالر از اعتبارات
بانك مركزي و سه ميليارد دالر نيز از حساب ذخيره ارزي براي بخش صنعت و معدن كشور در نظر گرفته
شده است .افزون بر اين  3هزار و  300ميليارد ريال به دو سازمان سازمانهاي توسعه و نوسازي صنايع ايران
و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني براي اجرا و اتمام طرحهاي نيمه تمام با اولويت مناطق محروم
براي سال  90اختصاص يافته است .دولت  4هزار ميليارد ريال به اين  2سازمان از محل فروش سهام پرداخت
خواهد كرد كه طرحهاي نيمه تمام خود را اجرا و تمام كنند.به اين دو سازمان اجازه داده شده تا  2ميليارد
يورو اوراق مشاركت ارزي كه به صكوك اسالمي نامگذاري شده را در سال  90منتشر كنند تا صرف اجرا و
اتمام طرحهاي نيمه تمام مناطق محروم شود.

از سطح دریا قرار گرفته و نسبت به دیگر فرودگاههای
منطقه از جمله دوبی و استانبول از سطح باالتری برای
پرواز برخوردار بوده و باید بسیار مورد توجه آژانسهای
هوایی باشد .اما اینطور نیست و میبینید که خطوط
هواپیمایی قطر وترکیه گوی س��بقت را از ما ربوده
و درآم��د ارزی باالی��ی را از این راه وارد کشورش��ان
میکنند .در بخش بنادر نیز ،ایران در موقعیت بسیار
خوبی واقع شده و میتواندترانزیت کشورهایی شود
که به آب دسترسی ندارند اما متأسفانه همه کشتیها
در بنادر کش��ورهای عربی پهلو میگیرند .در بخش
زمینی هم وضعیت همینطور است با وجود آنکه ما
به لحاظ مسیر دسترسی بهترین مسیر را در اختیار
داریم اما به دلیل رشد کشورهای همسایه میبینیم
ک��ه آنها در طی همین چند س��ال اخیر در رقابت با
ایران جلو افتادهاند .آنها میتوانند بهترین و جدیدترین
ماش��ینهای مورد نی��از برای حمل و نق��ل را بدون
پرداخت هزینه گمرگی وارد کنند و در شرایطی که
نگاه جهانی به ایران چندان مساعد نیست ،خطترانزیت
زمینی ایران را دور بزنند .اینها را گفتم تا پاسخ شما
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سیس�تم بانکی آیا هیچ وعدهای در سال  90به
صنعتگ�ران برای هم�کاری با این بخ�ش نداده
است؟
محمدرضا نجفیمنش :امسال قول دادهاند که در زمینه

به هر ش�کل مشکل اشتغال که در صحبتهای
خود نیز به آن اش�اره داشتید نشان میدهد که
بهرهب�رداری از توان نی�روی جوان متخصص ما
صورت نمیگیرد .ش�رایط پیش روی صنعت در
سال نود چه چشماندازی برای نیروی کار جدید
ترسیممیکند؟
محمدرضا نجفیمنش :به هر صورت اینها پتانسیل

نگر
آینده

صنعت همراه و یار نیست .باید بانکها بررسی کنند
که مشکل صنعت ما کجاست .بدهکاریها و مطالبات
پرداخت نشده صنعت برق و قطعه سازان خودرو در
سال گذشته بسیار زیاد بوده چنانچه قطعه سازان در
حدود  2400میلیارد تومان از صنعت خودروس��ازی
طلب دارند .به هر ش��کل این مش��کلی جدی برای
صنعت است و پیشنهاد من این است که سیستم بانکی
معادل طلبی که ما داریم تسهیالت در اختیارمان قرار
دهد ،به ویژه در شرایط تحریم که ما بخش عمدهای از
مواد اولیه را بدون «ال سی» وارد کشور کردیم .انتظار
ما این است که سیستم بانکی منبسطتر حرکت کرده
اما متأسفانه مسئوالن مدام حلقه را تنگتر و تنگتر
میکنند و به اینترتیب چش��مانداز خوبی در مقابل
دیده نمیشود.

و تحریمها با صنعتگر چینی رقابت کند که وامهایی
با بهره دو تا س��ه درصد از دولت دریافت میکند .اگر
قرار است همه شرایط ما از آزادسازی قیمت سوخت
گرفته تا افزایش قیمتها جهانی ش��ود ،الزم است تا
هم��کاری و حمایت دولت از بخ��ش صنعت نیز در
ابعاد اس��تانداردهای جهانی پیش رود .اما متأسفانه
تولیدکنن��ده داخل��ی باید م��واد اولی��ه را به قیمت
بینالمللی و نه قیمت تمام ش��ده برای داخل کشور
خریداری کند و آن وقت بتواند از پس رقابت جهانی
با سایر صنعتگران نیز برآید .این طور سیاستگذاری
مثل این است که وزنهای به پای صنعتگر ببندیم و از
او توقع داشته باشیم که در صحنه اقتصاد جهانی بدود.
اصالح و بهبود فضای کس��ب و کار در شرایط کنونی
امری ضروری است.
مسعود خوانساری :با وجود ظرفیتهای قابل توجهی
که در کشور وجود دارد،هنوز به جایگاه واقعی خود در
صنعت نرسیدهایم .ایران میتواند نقطه تمرکز حمل
و نقل کش��ورهای منطقه ش��ود .از هر محور حمل و
نقلی که بخواهید حساب کنید ،ایران نسبت به سایر
کش��ورها س��ر اس��ت .در بخش حمل و نقل هوایی
فرودگاه بینالمللی امام را داریم که در  1200متری

را داده باشم .صنعت حمل ونقل ما متأسفانه با همه
شرایط منحصر به فردی که در اختیار دارد ،از وضعیت
چندان مناسبی در منطقه برخوردار نیست.
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پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

سال بدون حادثه براي پتروشيمي

عبدالحسين بيات /مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي :
س�ال  90در واقع س�ال توليد پايدار و ايمن و س�ال بدون حادثه براي صنعت پتروشيمي است و تالش بيشتر
در راستاي رسيدن به ظرفيت اسمي در واحدهاي توليدي شركتهاي پتروشيمي بايد مورد توجه قرار گيرد.
حضور مقام معظم رهبري در عسلويه موجبات موفقيت صنعت نفت را فراهم كرده و امروز ما وظيفه داريم از
اين موقعيت ويژه استفاده كنيم .پارس از شركتهاي موفق در منطقه ويژه پارس جنوبي است و تمام تالش همه
كاركنان اين ش�ركت براي افزايش كمي و كيفي توليدات به كار گرفته ميشود .اين پتروشيمي در سال جهاد
اقتصادي با راهبرد توليد اقتصادي ،تفكر سيستمي و مديريت علمي در راستاي تثبيت و تامين آرمان «برترين
توليدكننده مواد پايه و سوخت پاك در صنعت پتروشيمي كشور» از تمام امكانات خود بهره ميبرد.

پرونده ویژه

عمده مش�کلی که یک صنعتگر در س�ال  90به

نمیتوان ب��رای آینده نگری و پیشبینی آینده هیچ
صحبت روشنی داشت .ما با یک معادله یک مجهولی
مواجه نیستیم بلکه باید بیش از ده مجهول را در یک
زمان در نظر بگیریم و حل چنین مس��الهای از توان
و آینده نگری من خارج اس��ت .اما اگر بخواهیم وارد
بررسی وضعیت شویم باید بگویم که سیاستگذاری
صنعت ما در سال گذشته به شکلی بوده که واردات
از س��وی دولت حمایت شده و از سوی دیگر افزایش
قیم��ت هزینه کار و محصوالت م��واد اولیه در ایران
موجب افزایش هزینه تولید و کاهش نرخ صادرات در
صنایع مختلف شده است .به همین خاطر میبینیم
ک��ه ما حتی ب��رای تولید کاهو هم دس��ت به دامن
چینیها میش��ویم و این واقعیت تلخ نشان میدهد
ک��ه کاهویی که در کرج تولید میش��ود بر اس��اس
برآوردها از چین گرانتر تمام میش��ود .اگر سال 90
هم ادامه سیاس��تهای سال گذش��ته باشد نه تنها
بهبودی به دس��ت نمیآید که وضعیت بسیار بدتر از
شرایط فعلی ما خواهد شد .سیاستهای اقتصادی ما
در سال گذشته به سمت توسعه و حمایت از واردات
شکل گرفته اما در همین واردات هم مقوله تحریمها
موجب شده که هزینه واردات ما افزایش چشمگیری
داشته باش��د .ما در بخش واردات نمیتوانیم ال سی
داش��ته باشیم و به ناچار از کش��ور واسطه یا صرافی
برای خریداری محصول و کاالی مورد نظر اس��تفاده
میکنیم.
محمدرضا نجفیمنش :م��ن هیچ چیز را صفر و یک
نمیبینم ،منطق من منطق فازی است .برای توضیح
دیدگاهم به شعری از موالنا متوسل میشوم :آنکه گوید
جمله حق است احمقی است /آنکه گوید جمله باطل او
شقی است .به همین خاطر باید تاکید کنم که معتقدم
که در صنعت باید از هرگونه سیاهبینی یا سفیدبینی
محض جلوگیری شده و به جای آن نگاهی خاکستری
و متعادل به مس��ائل و مشکالت موجود ترویج شود.
هر مشکلی میتواند یک فرصت جدید باشد و باید راه
استفاده از فرصتها را آموخت .امید که سال  90سال
آموختن هنر استفاده از فرصتها باشد.

فصل ششم
رژی و سوخت
ان

مسعودخوانساری:
به قدری مجهوالت
زیاد است که
نمیتوان برای
پیشبینیآینده
صحبتروشنی
داشت و اگر سال
 90هم ادامه
سیاستهایسال
گذشته باشد نه
تنها بهبودی به
دست نمیآید که
وضعیتبسیار
بدتر خواهد شد

باالیی در کش��ور برخورداریم  .نیروی انسانی و منابع
طبیعی بس��یاری در اختیار داریم که باید نسبت به
استفاده و مدیریت آن اقدام کنیم.
مسعود خوانساری :البته این نیروی انسانی متخصص
اغلب به محض فارغالتحصیلی کشور راترک میکنند.
آم��ار دقیقی در دس��ت ندارم اما س��ال گذش��ته در
ح��دود  250هزار دانش��جو در مقاطع مختلف ایران
راترک گفتهاند .اینها به گفته ش��ما سرمایه علمیو
اجتماعی کش��ور ایران به شمار میآیند اما باید دید
که سودتربیت و گزینش رایگان نخبگان ما به جیب
چه کشورهایی میرود .مطمئن باشید ایران چندان
نفعی از این س��رمایهگذاری ب��زرگ نخواهد برد و به
جای آن پتانسیل نیروی انسانی که از آن نام بردید به
کشورهای کانادا و آمریکا و استرالیا میرسد .اما اگر از
این بحث بگذریم مهمترین مساله ما در سال  90تاثیر
حذف یارانهها اس��ت و در صنعت حمل و نقل حذف
یارانهه��ا در بلند مدت به نفع ما خواهد بود و دیدیم
که صنعت حمل و نقل توانس��ت در همان ابتدا از بار
برخی افزایش هزینهها بکاهد .اما به هر شکل نوسازی
ناوگان حمل و نقل ،کاهش آماری تصادفات جادهای،
کاهش آلودگیها و کاهش پدیده “یکس��ر خالی” از
جمل��ه مواهب اجرای این طرح برای صنعت حمل و
نقل خواهد بود .این صنعت توانست در همان ابتدای
کار مش��کل اش را حل کرده و از اثرات مستقیم آن
جان س��الم به در برد .اما به هر شکل ما میتوانستیم
تهدید ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها را
به فرصت تبدیل کنیم .میبینیم که صد هزار وسیله
نقلیه دو برابر سوخت مصرف میکنند.
رانن��ده هم که پول ن��دارد تا خودرو جدید بخرد
و در این می��ان بانکها هم کمک نمیکنند .اگرچه
اث��رات منفی اجرای این طرح بر صنعت حمل و نقل
کمتر از صنایع دیگر بوده اما مس��اله جدی این است
که اگر دیگر بخشها رشد نکنند به تبع صنعت حمل
و نقل هم رش��دی نخواهد داشت و به ورطه رکودی
کاری خواهد افتاد .به هر شكل تاثیر بر حمل و نقل را
نمیتوان فقط در یک اثر خالصه کرد و برای بررسی
آن همانط��ور که اش��اره کردم نیاز ب��ه یک جدول
ماتریس��ی اس��ت تا پردازش دادهها در آن به خوبی
نمایش داده شود.

آن مواجه اس�ت ،چه خواهد بود؟ چه پیشبینی
از آین�ده صنعت ایران با توجه به سیاس�تهای
اقتصادی دولت دارید؟
مسعود خوانساری :به قدری مجهوالت زیاد است که

هزينه گزافي
را پرداخت
میكنيم
پيشبيني مصرف انرژي در سال90
در گفتوگو با آرش نجفي
رئیس هیات مدیره انجمن
بهینهسازی مصرف انرژی
 عظیم محمودآبادی

شاید بتوان منطقیترین هدف از اجرایی کردن
طرح موسوم به هدفمندی یارانهها را کنترل مصرف
انرژی دانست .همه میدانیم که شدت مصرف انرژی
در کشور ما به اندازهای باال است که توانستهایم رتبه
اول جهان را در آن به خود اختصاص دهیم .با توجه
به اینکه در حال حاضر چند ماه است که از اجرای
طرح هدفمندی یارانهها میگذرد باید پرسید چقدر
توانستهایم در کنترل مصرف انرژی و بهینهسازی
آن موفق باشیم و دورنماي توليد و مصرف انرژي در
سال  1390چگونه است؟ این همان پرسشی است که
با آرش نجفی رئیس هیات مدیره انجمن بهینهسازی
مصرف انرژی مطرح کردیم .به باور نجفی در حالی
که قیمتهای انرژی در کشور افزایش چشمگیری
یافته است ،اما تا کنون اقدام مناسبی در راستای
بهینهسازی مصرف آن انجام نشده است .وی معتقد
است که وضعیت کنونی نمیتواند چشمانداز خوبی را
برای آینده انرژی و بهینهسازی مصرف آن در سالی
که در ابتدای آن قرار داریم ،ترسیم کند .گفتوگوي
ما با آرش نجفي درباره پيشبيني توليد و مصرف
انرژي در سال  90را میخوانيد.

ارزیابی شما از مصرف انرژی کشور در وضعیت
فعلیچیست؟

در وضعیت کنونی مطابق با آمارها مصرف انرژی
در کشور ما بسیار افسار گسیخته است .همانطور که
میدانید ما طی روندی که در سالهای  81،82و 83
داشتیم ،نرخ قیمت حاملهای انرژی مانند برق ،گاز
و بنزین را هر سال به میزان معینی افزایش میدادیم
و ش��دت مصرف انرژی به طور چشمگیری در حال
کاهش بود .اما با تغییر رویه سیاس��تهای اجرایی،
دوب��اره ش��اهد افزایش قابل توجه ش��دت مصرف
انرژی در کش��ور شدیم و این مس��اله در واقع ما را
در بحث کنترل مصرف انرژی با نوعی چالش مواجه
کرد .به نظر میرسد در حال حاضر نیز همچنان با
این چالش روبهروييم .به عبارت دیگر بهرغم اینکه
قیمت انرژی در کشور در حال باال رفتن است اما این
مساله هنوز نتوانسته مشکل شدت مصرف انرژی را
در کش��ور ما حل کند .به نظ��رم دلیل آن هم این
است که ما همچنان نتوانستهایم ابزارهای الزم برای
کاهندگی شدت مصرف انرژی را در اختیار جامعه
قرار دهیم .از سوی دیگر همچنان در ارائه اطالعات

الزم و آگاهی مورد نیاز به جامعه در راستای آموزش
در کاهش مصرف انرژی ناکام بودهایم .بنابراین وقتی
که ما نتوانیم چنین مقدماتی را برای جامعه مصرفی
خودمان فراهم کنیم ،طبیعی اس��ت که جامعه هم
قادر نیست به سرعت خود را با افزایش قیمتهای
ان��رژی و موضوع بهینهس��ازی مصرف آن مطابقت
دهد .دولت اعالم میکند که قیمت انرژی در کشور
را افزایش میدهد و بعد هم مردم باید خودشان در
مص��رف انرژی صرفهجویی کنند و س��طح مصرف
خ��ود را کاهش دهند .اما همانطور که در این چند
ماه مش��اهده کردیم در عمل چنین چیزی محقق
نش��ده اس��ت .یعنی اصال چنین چیزی در شرایط
فعل��ی امکان وقوع ندارد .جامعه برای ورود به حوزه
صرفه جویی نیازمند ابزارهای الزم ،علم ،اطالعات و
آگاهیهای الزم در این خصوص است واقعا ما چند
شرکت اسکو (شرکت خدمات انرژی) تا کنون برای
جامعه تعریف کردهایم؟ اين ضعفها در كنار افزایش
قیمت سوخت و دیگر حاملهای انرژی باعث شده
که حتی بسیار سریعتر از آنچه پیشبینی شده بود
کارخانههای ما گرفتار مسائل و مشکالت شوند و ما

شاهد ورشکستگی و ریزش بسیاری از این کارخانهها
باش��یم .چاره کار این اس��ت که ما به همان روش
گذشته یعنی پلکانی کردن اجرای طرح هدفمندی
یارانهه��ا باز گردی��م .در واقع اج��رای طرح پلکانی
هدفمند کردن یارانهها دارای مزیتهای روش��نی
بود .از سویی به هر حال قیمتها به تدریج در حال
واقعی ش��دن بود و از سوی دیگر مردم نیز آرام آرام
در حال آشنایی با مساله کنترل مصرف انرژی مورد
نیازشان و صرفهجویی در مصرف خود بودند .طرح
کالنی مانند هدفمندی یارانهها را نمیتوان به صورت
ضربتی و چکشی به اجرا درآورد.

اما وزارت نیرو مدعی اس�ت که در بس�یاری از
مواردی که شما به آن اشاره کردید در راستای
بهینهس�ازی مصرف انرژی اقدام�ات موثری را
انجام داده است .از آن جمله میتوان به تدوین
استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی،
ایج�اد و توس�عه آزمایش�گاههای ملی صرفه
جویی ،تهیه نرمافزارهای مشاوره بهینهسازی
مصرف انرژی ،فعالیتهای آموزش�ی و مواردی
از این دست اشاره کرد .پرسش این است که به
باور شما اقداماتی که به آن اشاره شد تا کنون
چقدر توانسته در بهینهس�ازی واقعی مصرف
انرژی موثر باشد؟
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شما خودتان وضع فعلی را مالحظه کنید و پاسخ
خودتان را بگیرید .به باور من هیچکدام از مواردی که
ش��ما به آن اشاره کردید عملیاتی نشده است .ما که
نباید همدیگ��ر را فریب بدهیم .حوزه مصرف انرژی
شامل چند بخش اس��ت .حدود  15درصد از انرژی
ما در کش��ور توس��ط خودروها مصرف میشود34 .
درصد انرژی ما در حوزه صنعت عملیاتی میش��ود.
واحده��ای مس��کونی ،اداری و تجاری ه��م از دیگر
بخشهای حوزه انرژی است که حدود سی و هشت
درصد مصرف انرژی در کشور ما را به خود اختصاص
دادهاند .مسالهای که اینجا بسیار حائز اهمیت است
اینکه در مورد اخیر که س��ی و هشت درصد مصرف
انرژی مربوط به آن میشود ،با جامعه مخاطب مواجه
است .مسووالن اجرایی هم برای اینکه بتوانند رضایت
جامع��ه مخاطب را حفظ کنند همیش��ه صنعت را
قربانی کردهاند .همانطور که میدانید هر سال وقتی
که در زمس��تان ،کشور با کمبود گاز مواجه میشود
اولین بخشی که از این مساله آسیب میبیند صنعت
است .یعنی صنعت در بحرانهایی مانند کمبود انرژی

بهرغم اینکه قیمت
انرژی در کشور
در حال باال رفتن
است اما این مساله
هنوزنتوانسته
مشکلمصرف
انرژی را حل کند.
دلیل آن هم این
است که همچنان
نتوانستهایم
ابزارهای الزم
برایکاهندگی
شدت مصرف
انرژی را در اختیار
جامعه قرار دهیم
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پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

پرونده ویژه

در حوزه گاز اولین بخشی است که از چنین مسائلی
متضرر میشود .ضمن اینکه مسووالن اجرایی همیشه
از صنعتگران خواس��تهاند که قیمت خود را افزایش
ندهند .باید پرس��ید چطور امکان ثابت نگه داشتن
قیمتها در این حوزه وجود دارد در صورتی که تمام
هزینههای آن باال رفته است؟ آیا آقایان انتظار دارند
که صنعتگر این هزینهها را از جیب خود پرداخت کند
تا وقتی که در زیر این افزایش هزینهها له شود و به
طور کامل از بین برود و نابود شود؟ طبیعی است که
وقتی هزینههای صنعت افزایش مییابد باید صنعتگر
هم قیمت محصوالت خود را افزایش دهد تا از چرخه
تولید و اقتصاد کشور حذف نشود و بتواند به فعالیت
خود ادامه دهد .فشارها در سال  89پس از هدفمندي
يارانهها مانع از افزايش قيمتها در حوزه صنعت شد
اما پيشبيني ما اين است كه امكان كنترل قيمتها به

آن را چندان درس�ت نمیدانید .از سوی دیگر
تا به حال چندین بار رئیس دولت در برنامههای
تلویزیونی اعلام کرده که دولت آماده هرگونه
پیشنهادی در راس�تای اجرای این طرح است.
آیا تا کنون شما برای ارائه پیشنهادهای خودتان
به مسووالن دولتی اقدامیکردهاید؟

دول��ت نه گوش��ی ب��رای ش��نیدن پیش��نهاد
کارشناسان دارد و نه در صورتی که پیشنهادی ارائه
داده شود حاضر به عملیاتی کردن آن خواهد بود .ما
تا کنون چند بار برای آقای رئیس جمهور و رئیس
دفترش��ان آقای رحیم مشایی در مورد بهینهسازی
مصرف انرژی نامه ارسال کردهایم ،یک بار هم جواب
ما را ندادهاند .حتی نگفتهاند که به طور مثال ش��ما
پیشنهاد غیرکارشناسی و نادرستی دادهاید .ضمن
اینکه از طریق آقای دکتر نهاوندیان ریاست محترم

توليد نفت ،ادعا و عمل

س�يدعماد حس�يني /عضو كميس�يون انرژي مجلس :با توجه به تفاوت  80هزار بشكهاي توليد نفت فعلي و
پيشبين�ي دولت در اليحه بودج�ه در پيشبيني ميزان توليد نفت بايد اين واقعيت را ميپذيرفتيم كه ميزان
توليد نفت اعالمي دولت در سال  90محقق نخواهد شد :.دولت در اليحه پيشنهادي ميزان توليد نفت را چهار
ميليون و  30هزار بشكه در روز اعالم كرده بود اما توليد واقعي ما سه ميليون و  950هزار بشكه در روز است كه
به معني اختالف  80هزار بشكهاي در همين ابتداي راه است .از جمله تخلفاتي كه در مجلس توسط كميسيون
انرژي قرائت شد ،اين بود كه وزارت نفت نتوانست توليد پيشبيني شده در بودجه را محقق كند و  72هزار بشكه
نسبت به پيشبيني اليحه بودجه  89كمتر نفت توليد كرد.

نباید از مردم
انتظار داشت تا با
ریاضتکشیدن
مصرف خود را
کنترلکنند.بلکه
باید برای مردم
امکاناتیفراهم
شود که مصرف
انرژیشانبهینه
شود
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آن شكل در سال  90وجود ندارد .مورد بعدی مصرف
انرژی در بخش مسکونی است که شما اشاره کردید
وزارت نی��رو ادعا میکند برچس��بهای انرژی را در
راستای مصرف بهینه انرژی ارائه کرده است .برچسب
مصرف ان��رژی برای هفده میلیون واحد مس��کونی
موج��ود که هر کدام از اینه��ا دارای یخچال ،فریزر،
اجاق گاز ،ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی
اي هستند كه بیست سال پیش خریداری شده چقدر
میتواند کارایی داشته باشد؟ مصرف انرژی اکثریتی
که در حال حاضر از وسائل قدیمیو فرسوده که بسیار
انرژیبر هم هستند در منزل خود استفاده میکنند،
چطور باید مدیریت ش��ود؟ من فکر میکنم بهترین
معیار برای ارزیابی ادعاهای وزارت نیرو بررسی شواهد
آن در جامعه است .اگر چنانچه وزارت نیرو به مواردی
که ادعای آن را دارد واقعا عمل کرده اس��ت بنابراین
ما باید هماکنون شاهد نتایج آن در جامعه باشیم .تا
جایی که من میدانم چنین ش��واهدی هنوز بروز و
ظهور نیافته اس��ت .البته همینجا باید بگویم من به
هیچ وجه مخالف طرح هدفمندی یارانهها نیستم اما
اگر سیاستی که در سالهای  82و  83پیش گرفته
شده بود ،تداوم مییافت و این طرح به صورت خرده
خرده در جامعه اجرایی میشد ،اکنون شاهد اتفاقاتی
که به آن اشاره کردم نبودیم.

ش�ما میگویید به طور کلی با اجرای این طرح
موافق هس�تید اما در عین حال ش�یوه اجرای

اتاق ایران برای خانم دستجردی وزیر بهداشت نیز
نامهای ارسال کردیم و در آن پیشنهاد ممیزی کردن
دستگاههای بیمارستانها را در بحث انرژی مطرح
کردیم و حتی آمادگی خود را برای انجام این کار به
صورت رایگان اعالم کردیم اما با این وجود تا کنون
پس از گذش��ت یکی دو سال هنوز هیچ پاسخی از
ایشان دریافت نکردهایم .این در حالی است که اگر ما
بهینهسازی مصرف انرژی را در بیمارستانها اعمال
کنیم و در س��ال فقط سیدرصد مصرف سوخت را
کاهش دهیم ،میتوانیم ششصد تخت فوق تخصصی
به حوزه بیمارستانی کشور اضافه کنیم .االن ما در
مجموع دارای هشتاد و یک هزار تخت بیمارستانی
اعم از عادی ،تخصصی و فوق تخصصی در کش��ور
هستیم .بنابراین باید بگویم با وجود شعارهای زیادی
که دولت در حمایت از بخش خصوصی سر میدهد
اما کمترین توجهی به آن ندارد و به تعبیری که بارها
آن را گفتهام دولت برای انجمنها حتی تره هم خرد
نمیکند .حتي ما از طرف انجمن به دولت پیشنهاد
دادیم که برای تقدیر از مدیرانی که در حوزه کاری
خود اقداماتی را در راس��تای بهینهس��ازی مصرف
انرژی انجام میدهند ،نش��انی در نظر گرفته شود.
اعالم کردیم که هزینه آن را هم انجمن بهینهسازی
مصرف انرژی به عهده میگیرد .جالب اینکه نه تنها
از چنین مدیرانی قدردانی نشد بلکه مورد مواخذه نیز
قرار گرفتند .برای نمونه میتوانم به مدیر کل فرودگاه

امام خمینی اش��اره کنم .ايش��ان برای بهینهسازی
مصرف ان��رژی اقداماتی را انجام داد .از جمله اینکه
انرژی خورش��یدی را در فرودگاه راهاندازی کرد و ما
هم پیشنهاد کردیم که از ایشان تقدیر شود .جالب
اینکه نه تنها تقدیري نشد ،بلکه وي مورد مواخذه
هم قرار گرفت که چرا چنین اقداماتی را انجام داده
است.

بهینهس�ازی مصرف انرژی در بستر حقوقی و
قانونی در کش�ور ما از چه جایگاهی برخوردار
اس�ت؟ آیا قوانین موج�ود م�ا دارای ظرفیت
مناس�بی هس�ت که به موازات هدفمند شدن
یارانهها در سال  1390بتوانیم در آینده مصرف
انرژی را بهینهسازی کنیم؟

خوشبختانه تنها قسمتی که تا حدودی میتوان
گفت در آن به بحث بهینهسازی مصرف انرژی توجه
ش��ده است ،وجود قوانینی اس��ت که در این راستا
به تصویب رسیده اس��ت .در برخی قسمتها واقعا
قوانین خوبی به تصویب رسیده و ابالغ هم شده که
امیدوارم در آینده بتوانیم ش��اهد اجرایی شدن آنها
باشیم .از جمله قوانین مربوط به ساختمانسازیها
که شهرداری موظف به اجرای دقیق آنها است .البته
تا االن ما هنوز شاهد هیچ توجهی از سوی شهرداری
نسبت به اجرای این قوانین نبودهایم .اما امیدوارم در
سال  90شهرداریها به مقررات قانونی در خصوص
بهینهسازی مصرف انرژی در امور ساختمانسازی و
مانند آن توجه بیشتری کنند.
در حال حاضر کشور ما درخصوص بهینهسازی
مص�رف ان�رژی دارای چ�ه رتب�های در جهان
است؟

ما دارای آخرین رتبه در جهان هس��تیم .طبق
آماری که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه
کرده اس��ت ،ما به لحاظ شدت مصرف انرژی دارای
مقام اول در میان کشورهای جهان هستیم .بنابراین
در آن س��وی معادله یعنی در بهینهسازی مصرف
انرژی دارای آخرین رتبه در دنیا هستیم .علت اصلي
هم فقدان مدیریت است .علیرغم شعارهای زیادی
که همیش��ه در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي
میشنویم اما هیچ عزم جدی برای مدیریت صحیح
این طرح و بهینهسازی مصرف انرژی وجود ندارد.
ب�ا وجود مواردی ک�ه به آن اش�اره کردید چه
چش�ماندازی برای مصرف انرژی در س�ال 90
متصورهستید؟

به هر حال افزایش قیمتهای انرژی تا حدودی
میتواند در کم کردن مصرف آن موثر باشد .اما نباید
از مردم انتظار داش��ت تا با ریاضت کشیدن مصرف
خود را کنترل کنند .بلکه باید برای مردم امکاناتی
فراهم ش��ود که مصرف انرژیش��ان بهینه ش��ود.
به نظر میرس��د در س��ال جاری ما در اجرای طرح
هدفمندی یارانهها با وضعی��ت کنونی باید هزینه
گزافی را پرداخت کنیم اما در ازای آن نه اینکه اصال
نتیج��های نگیریم بلکه نتیجهای ک��ه در مقابل آن
هزینه گزاف ،انتظار آن را داریم نخواهیم گرفت .همه
ما هفتاد و پنج میلیون ایرانی بدون استثنا در بحث
مصرف انرژی سهل انگاریم که در صورت ادامه این
روند به زودی در چند سال آینده مجبور به پرداخت
هزینه زیادی برای این بیتدبیری خواهیم بود.

دوران نفت ارزان تمام شده است
دشواری پیشبینی قیمت نفت

دوران نفت
ارزان تمام شده
است و در این
راستاپیشبینی
کارشناسان در سه
رقمیشدن قیمت
نفت در سال 2011
يا همان سال
 1390خودمان،
تاییدی بر این ادعا
است
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پيشبيني آينده نفت و انرژي
در س��ال 1390كار چن��دان
سادهاي نيست .گرچه ساختار
قیمت نفت بر اس��اس عرضه
و تقاضا ش��کل میگیرد ولی
کمبود اطالعات ،بورس بازی،
سيد حمید حسینی پیش��رفتهای تکنولوژیک و
عضوهياترئيسه عوامل سیاس��ی نیز میتواند
اتاقتهران تأثیر خ��ود را بر قیمت نفت
اعمال نماید .بدين ترتيب در
حالی که در عصر اطالعات زندگی میکنیم بسیاری از
اطالعات مربوط به ذخایر نفت ،تولید ،صادرات و مصرف
نفت همچنان با ابهام مواجه است .دادههای فنی مربوط
به ذخایر شرکتهای نفتی و همین طور اطالعات توليد
ارائه ش��ده توسط خود شركتها (دولتی و خصوصی)
با درجهاي ازعدم اطمینان همراهند و هیچ س��ازمان
بینالملل��ی معتبر و بیطرفی به ای��ن دادهها نظارت
نمیکند .به این دلیل تمامیآمار و ارقام با درجهای از
تفاوت و ناهمگونی همراه میباشد و حتی آمار منتشره
از طرف آژانس بینالمللی انرژی با ارقام اپک متفاوت
اس��ت .البته این تفاوت مربوط به م��وارد غیرعمد به
ش��مار میرود حال آنكه موارد دیگری وجود دارد که
اطالعات غیرواقعی جهت اهدافی اقتصادی یا سیاسی
داده میشوند و این آمار بر روند قیمت نفت تأثیرگذار
میباشد .ضمناً حساس��یت بازار نسبت به چشم انداز
میان مدت و درازمدت و احتمال افزایش قیمت باعث
افزایش معامالت آينده و به هم خوردن توازن عرضه،
تقاضا ،کاهش ذخایر اضطراری کشورهای مصرفکننده
و تحرکات سیاس��ی میشود .گاه اين دادههاي اشتباه
میتوان��د عرضه را محدود کند و قیمت نفت خصوصاً
قیمت فیوچر را باال ببرد و گاه حجم معامالت کاغذی
چند برابر معامالت واقعی نفت میگردد.
در سالهای  2002-2008نگرانی مصرفکنندگان
از تأمین نفت مصرفی و ابهامات موجود در بازار و عدم
اطمینان حاکم بر بازار به رشد قیمت نفت انجامید .در
زمانی که قیمت نفت در س��ال  2007بین  60تا 80
دالر بازی میک��رد بلومبرگ تأثیر بورس بازی را بین
ده تا  15دالر در هر بش��که تخمین زده بود .اگر نقش
بورسبازها در قیمت در زمانی که رشد قیمت کمتر بود
 10تا  15درصد تخمین زده شده باشد میتوان انتظار
داشت در زمانی که قیمت به  147دالر رسید نقش آنها
تشدید شده باشد و درصد بزرگتری از قیمت به بورس
بازها مربوط باشد.
عام��ل تأثیرگذار دیگر بر قیمت نف��ت ،انرژیهای

جایگزین و تکنولوژی افزایش ضریب برداشت میباشد.
ب��ه طور مثال اکنون ضریب برداش��ت از ذخیره 550
میلیارد بش��کهای کشف ش��ده در ایران در حدود 26
درصد است كه اگر با استفاده از تکنولوژیهای جدید
قادر باشیم این ضریب را افزایش دهیم هریک درصد،
 5/5میلیارد بشکه یعنی معادل تولید مصرف و صادرات
 4سال ایران را تأمین میکند.
اتفاق��ات اخی��ر در ژاپن گرایش به توس��عه انرژی
اتمیجهت تأمین الکتریس��یته مورد نیاز را به شدت
مورد تردید قرار داده است و احتماالً سهم  6درصدی
انرژی اتمیدر سبد انرژی دنیا نه تنها به زودی افزایش
نخواهد یافت بلکه ممکن است بسیاری از برنامههای
توسعه در اين زمينه محقق نشود.
عامل تأثیرگذار دیگر مسائل سیاسی میباشد که
گاه در جهت افزایش قیمت و بعضا باعث کاهش قیمت
شده اس��ت .به طور مثال جنگ کویت باعث افزایش
ش��دید قیمتها ش��د در حالی که در جنگ عراق ما
ش��اهد تثبیت و حتی کاهش قیمت نفت بودیم و در
اتفاقات اخیر ،جنگ در لیبی باعث التهاب در بازار نفت
و افزایش قیمت نفت شده است .بر همين سياق کنترل
بحران در بحرین و عربس��تان و تسلط حاکمان فعلی
میتواند باعث کاهش قیمت نفت ش��ود و عربستان با
عرضه س��ه میلیون بشکه ظرفیت اضافی تولید ،عدم
توازن در بازار نفت را موجب شود.
از طرف دیگر نقش قدرتهای سیاسی در بازار نفت نیز
با ابهام مواجه است .در حالیکه آمریکا بزرگترین مصرف
کننده نفت اس��ت ( 20میلیون بش��که در روز حدود
یک چهارم نفت خام تولیدی دنیا) آیا درصدد است با
افزایش قیمت نفت مانع توسعه کشورهایی مانند چین
و هند شود و آیا آمریکا حاضر است جهت جلوگیری از
توسعه سریع کشورهای  brixبریکس (برزیل ،روسیه،
هند وچین) و نوظهور(مکزیک ،اندونزی ،ترکیه و کره)
درآمد کشورهای متخاصم خود نظیر ایران ،ونزوئال و
روس��یه را افزایش دهد؟ واقعیت این اس��ت که نقش
عوامل سیاسی و ابرقدرتها در بازار نفت با ابهام مواجه
اس��ت و آمریکا اکنون بزرگتری��ن تولیدکننده گاز و
س��ومین تولیدکننده نفت در دنیا است و تأثیرپذیری
منفی اقتصاد آمریکا از افزایش قیمت نفت کمتر از اروپا
و چین و هند به نظر میرسد.
مسلما آمریکا از پولهای نفتی که به حساب ونزوئال
و ایران ریخته میشود دل خوشی ندارد ولی ابزاری که
مس��تقیما و سریعا تأثیر داشته باشد در اختیار ندارد.
آمریکا انتظار داش��ت با اشغال عراق منابع نفتی را در
اختی��ار بگیرد که توفیقی به دس��ت نیاورد ولی نفوذ

آمریکا بر عربستان مسلما ابزاری است که برای کنترل
نفت میتواند به کار گرفته شود ولی هیچ کدام از این
موارد نمیتواند نش��ان دهد چگونه اس��ت که قیمت
باال میرود و چرا س��قوط میکند .در شرایط کنونی
تمامیکشورهای پیشرفته تالش میکنند مصرف نفت
خود را پایین بیاورند و در این مورد تا حدودی موفق
بوده اند ولی ب��ا این وجود تقاضای نفت همچنان در
حال باال رفتن اس��ت و این اولین بار در تاریخ معاصر
است که سرنوشت فرآیندی به این اهمیت نه به خاطر
تحوالت کش��ورهای پیشرفته بلکه به خاطر تحوالت
اقتصادی در کش��ورهای رو به رش��د از قبیل چین و
هندوس��تان و كش��ورهايي با اقتصادی نوظهور نظیر
مکزیک ،اندونزی ،کره و ترکیه میباشد و تقریبا نصف
مصرف اضافی آینده برای نیاز این کشورها تخمین زده
میشود.
گ��زارش آژانس بینالملل��ی انرژی حاک��ی از آن
اس��ت که تولید خارج از اپک اکنون در اوج بازدهی و
کارآمدی است و از اواسط دهه آینده به مرحله کاهش
میرس��د .مطابق نظر آژانس بینالمللی انرژی تا سال
 2030مصرف دنیا با سی میلیون بشکه افزایش به صد
و پانزده میلیون بشکه در روز میرسد که برای رسیدن
به این سطح تولید باید حدود  25تریلیون دالر تا سال
 2030س��رمایه گذاری شود و این رقم چیزی بیش از
یک تریلیون دالر در سال است و آژانس اعتقاد دارد اگر
به ظرفیت جدیدی معادل  30میلیون بش��که در روز
دس��ت نیابیم دنیا با کمبود انرژی روبه رو خواهد شد.
یعنی ظرف سالهای آینده باید معادل تولید روسیه،
آمریکا و عربستان ظرفیت جدید تولید نفت ایجاد شود
و به بهره برداری برس��د که بخشی از این ظرفیت در
عربستان ،س��ودان ،آنگوال و برزیل ایجاد شده است و
عراق تالش میكند که ظرفیت خود را در س��ه سال
آینده به هفت میلیون بش��که ارتقا دهد ولی رسیدن
به رقم فوق تقریبا غیرممکن اس��ت زیرا آژانس عنوان
میکند که با در نظر گرفتن تمام پروژههای جاری هنوز
برای هفت میلیون بشکه ( از  30میلیون بشکه) هیچ
برنامهای وجود ندارد .به عبارت دیگر احتمال رسیدن
به مرحلهای که بازار جهانی با کمبود واقعی نفت روبهرو
ش��ود به طور جدی مطرح است .برای همین به نظر
میرس��د با توجه به واقعیته��ای فوق قیمت نفت با
سرعتی بیش از دوره قبل افزایش خواهد یافت .اما در
هر صورت دوران نفت ارزان تمام ش��ده است و در این
راستا پیشبینی کارشناسان در سه رقمیشدن قیمت
نفت در س��ال  2011يا همان س��ال  1390خودمان،
تاییدی بر ادعای فوق است.
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پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

پرونده ویژه
فصلهفتم
کشاورزی

مشکل ،نداشتن سرمایه است
پيشبيني آينده كشاورزي در سال  90در گفتوگو با عيسي كالنتري
 اعظم ويسمه

عیسی کالنتری وزیر پيشين کشاورزی نسبت به
وضعیت بخش کشاورزی و آینده آن در سال  90نگران
است و هشدار میدهد که «این بیمار در بستر مرگ
قرار دارد .با ادامه این وضعیت از بخش کشاورزی کشور
توگو با آیندهنگر
هیچ باقی نمیماند ».کالنتری در گف 
مهمترین دغدغههای خود که موجب به وجود آمدن
شرایط بحرانی در بخش کشاورزی شده را شرح
میدهد و معتقد است كه راهکار ممكن ،سرمایهگذاری
ساالنه حدود  14 – 13هزار میلیارد تومان در بخش
کشاورزی و نوسازی تجهیزات این صنعت است.
توگوی آیندهنگر با وزیر اسبق کشاورزی در پی
گف 
میآید.

بخش کشاورزی در سال گذشته با چه چالشها و
معضالتی مواجه بود؟

نگر
آینده
شماره ششم  /فروردین و اردیبهشت 90
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مهمترین مش��کل بخش کش��اورزی در سال 89
کمبود س��رمایه در ای��ن بخش بود .تقریبا انباش��ت
سرمایه در بخش کش��اورزی کمتر از استهالک است
و این یکی از دالیل اصلی قیمتهای باالی تمام شده
کاالهای مصرفی در داخل کش��ور است .به طوری که
دیگر در محصوالت كشاورزي (به غیر از چند محصول
کم اهمیت) هیچ مزیت بینالمللی نداریم .تحمل این
قیمت باال را مصرفکنندگان در داخل هم نمیتوانند
داشته باشند .قیمتهای تمام ش��ده (بدون توجه به
قیمت نهایی مصرفکننده) در سطح واحدهای تولیدی
دربسیاری از محصوالت دوبرابر قیمت تمام شده جهانی
است .اینها عمدتا از کمبود و نبود سرمایه ناشی میشود
که خود سرمایه عامل ورود تکنولوژی ،بهبود وضعیت
تولید و زیر بنای کشاورزی و تولیدی است .البته دالیل

دیگری مانند کمبود آگاهیکش��اورزان نیز وجود دارد
اما کال مشکل بخش کشاورزی نداشتن سرمایه است
و این معضل تقریبا از پس از انقالب شروع شده و در
س��الهای اخیر و خصوصا در سال گذشته همزمان با
هدفمندي يارانهها تشدید شده است.
عل�ت اصل�ی کمب�ود س�رمایهگذاری در بخش
کش�اورزی به چه دلیل اس�ت؟ دولت توجه ویژه
ندارد و یا بخش خصوصی تمایلی برای مشارکت
در این بخش ندارد؟

دالیل مختلف��ی دارد .بی��ش از  95درصد بخش
کش��اورزی در دست بخش خصوصی است و دولت از
ی را ندارد .صنعتهای وابسته به
نظر تولید جایگاه مهم 
دولت در بخش کشاورزی کمتر از دو درصد در زمینه
تولیدات است .علت اصلی عدم رقابت در سودآوری در
داخل کشور و سایر بخشها است .به طور مثال چرخه
پول در بخش تجارت بیش از 5تا  6تومان اگر باشد و

بین  15تا  20درصد س��ود باش��د ،باالی  100درصد
بدون ریس��ک س��ود آوری دارد .در بخش کشاورزی
ریسک طبیعت بسیار باال است .سودآوری عمدتا با در
نظ��ر گرفتن زراعت و دام بین  1/5بار اس��ت  .اگر 15
درصد هم س��ود در نظر بگیریم ،در نهایت بین  20تا
 25درصد سود آن هم با ریسک باال از قبیل بیماریها،
عدم امنیت ،سیل و طوفان و  . . .به همراه دارد .سرمایه
در دش��ت و کوه پخش اس��ت و امنیت فیزیکی برای
این بخش قابل تصور نیس��ت .به همین دلیل امنیت
س��رمایهگذاری انجام شده ،بسیار ضربه پذیر است .به
طور کلی ریسک س��رمایهگذاری در بخش کشاورزی
بس��یار باالست و در مقابل سودآوری در این بخش به
خصوص در مقایسه با سایر بخشها و به ویژه تجارت و
صنعت به شدت پایین است .همه اینها دست به دست
هم داده که س��رمایهگذاری در بخش کشاورزی رونق
نگیرد و س��رمایه به سوی سایر بخشها برود .از سوی

دیگر در مقایسه با کش��اورزی جهانی که بیش از 90
درصد محصوالت از طریق دیم عمل میآید و آبیاری
ندارند ،در کشاورزی ما بیش از  90درصد محصوالت
آبی است که حداقل  20درصد هزینه اختالف قیمت
تمام شده دارد .همچنين سودهای بانک جهانی برای
بخش کشارزی  4درصد است حال آنكه در ایران باالی
 10درصد اس��ت .اینها موجب شده که نهایتا جذب
ورودی سرمایه بخش کشاورزی به شدت محدود شود.
ضمن آنکه استهالک هم باالست .در نتیجه ما عالوه
بر اینکه سرمایهگذاری نکردیم از سرمایهها هم کاسته
ش��ده اس��ت .البته این روند پس از انقالب به ش��دت
افزایش پیدا کرده است .زمانی رشد سرمایهگذاری ما
منفی بود اما اكنون رش��د کل بخش کشاورزی منفی
است .زماني مثال رشد س��رمایهگذاری از  4درصد به
 3درصد میرس��د اما در حال حاضر اين رشد ،منفی
شده بدین معنا که مطلق سرمایهگذاری منفی است.
در این ش��رایط ما حتی در شرایط مساعد اقلیمیهم
نمیتوانیم رش��د چندانی داشته باشیم  .کما اینکه در
طول برنامه چهارم پیش بینی رشد بخش کشاورزی
باالی  6درصد بود در حالیکه عملکرد بخش به اعتقاد
م��ن زیر دو درصد بود .در س��ال  87ما نزدیک به 20
درصد رشد منفی در بخش تولید داشتیم  .این مساله
نشان میدهد که چون سرمایهگذاری نیست ،وابستگی
به اقلیم بسیار باالست.

منفی است .عمال جائیکه سرمایهگذاری اتفاق نیفتد،
تولی��د رقابتی نخواهیم داش��ت و قیمت تمام ش��ده
محص��والت باال خواه��د بود .در نتیج��ه حتی اگر به
اندازه نیاز کش��ور تولید شود ،قیمت تمام شده آنقدر
باال خواهد بود ک��ه قاچاق مواد غذایی اجتناب ناپذیر
اس��ت .به طورمثال در حال حاضر قیمت تمام ش��ده
گوشت باالی  10هزار تومان در داخل کشور است ،در
صورتیکه قیمت جهانی آن زیر  5دالر است  .در بخش
ش��کر ،ش��یر و  . . .هم به همین صورت است .بخش
عمدهای از واردات که نخواهند توانس��ت جلوی آن را
هم بگیرند ،به دلیل سود آوری آن است .خوشبختانه
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در یک س��ال اخیر
به کنترل واردات کمک کرده اس��ت .در واقع به دلیل
دهن باز کردن چین ،هند و رشد اقتصادی که در آسیا
اتفاق افتاده و س��وء تغذیه که س��الهای سال در این
کشورها وجود داشته ،هر چه مازاد مواد غذایی باشد به
این کشورها سرازیر میشود .از سوی دیگر قیمت انرژی
هم باال رفته که در نتیجه بخشی از غالت مسیرش را
تغییر داده و بجای مصرف غذایی تبدیل به سوخت و
انرژی ش��ده و عرضه را کم کرده اس��ت .بدين ترتيب
عرضه مواد غذایی از تقاضا کمتر است و پيشبيني من
اين است كه قیمت مواد غذایی هم به این زودی پایین
نخواهد آمد .این موضوع موجب شده باالنسی در مساله
ایجاد شود و قیمتهای داخلی متعادلتر باشد .شاید
این موضوع کمک کند تا قاچاق مواد غذایی به ايران در
سال  90کمتر باشد.

این تصمیمگیریها تاثیر گذار است اما مساله اصلی
این نیس��ت .دولت پول به بخش کش��اورزی میآورد
اما درس��ت و صحیح هزینه نمیکن��د .مثال در قبال
یک میلیارد هزینه عمران��ی ،دولت  3میلیارد هزینه
جاری برای پروژهه��ا دارد .وامهای بانکی هم که داده
میشود عمدتا برای استمهال وامهای گذشته هزینه
میش��ود .مثال اگر اعالم میکنند که  5هزار میلیارد
تومان وام بانکی در بخش کش��اورزی پرداخت ش��ده
از نظر حس��ابداری درس��ت میگویند اما از این مبلغ
چهار و نیم هزار میلیارد به استمهال وامهای گذشته
بر میگردد .ورودی به بخش کشاورزی کمتر از 500
 600میلیارد تومان اس��ت در حالیک��ه برای احیا وبازسازی این بخش حداقل ساالنه  13-12هزار میلیارد
تومان س��رمایهگذاری برای  10سال آینده نیاز است.
بیش از  130هزار میلیارد تومان نیازمند سرمایهگذاری
برای نوسازی و رقابتی شدن تولید در بخش کشاورزی
هستیم .امروز ما از نظر قیمت تمام شده تولیدات حتی
با افغانستان ،ویتنام و بنگالدش هم نمیتوانیم رقابت
کنیم چه برسد به آمریکا و استرالیا و فرانسه .بنابراين
معضل عمده بخش کشاورزی عدم سرمایهگذاری است.
بقیه مشکالت منبعث از این مساله است .

حدود  55درصد از آبهای کش��اورزی ما از طریق
چاهها تامین میش��ود .قبل از هدفمندس��ازی حدود

در بودجه س�ال  90که در مجلس در حال بررسی
بود ،پیشنهاداتی مانند بیمه کشاورزی و حمایت
از تولیدکننده محصوالت کشاورزی مطرح شد اما
رای نیاورد .این تصمیمات چقدر میتواند در آينده
اقتصاد كشاورزي در سال  90تاثیر گذار باشد؟

پس معتقدي�د كه آثار منفی هدفمندس�ازی در
بخش کش�اورزی در س�ال  90خودش را نش�ان
میدهد؟

بله همي��ن االن تولیدکنندگان به ش��دت ضرر و
زی��ان دیده اند و قیمتهای تضمینی در مقابل تغییر
نیافته اما هزینههای تولید ح��دود  30درصد افزایش
داش��ته اس��ت .ادامه این روند بخش کشاورزی کشور
را تعطیل میکند .کس��ی مخالف هدفمندسازی نبود
اما هدفمندس��ازی زمانی میتوانست مثبت باشد که
زیر بناها را بازس��ازی و نوسازی کنند .بهرهوری تولید
را باال میبردند وهزینه تولی��د را کاهش میدادند .در
چنین ش��رایطی اگر یارانهها حذف میش��د مشکلی
پیش نمیآمد .در س��ال  90با چنین شرایطی بخش
کشاورزی به سمت مرگ حرکت میکند.
مهمترین راهکار برای خروج از این شرایط را چه
میدانید؟

از نظر قیمت تمام
شده تولیدات حتی
با افغانستان هم
نمیتوانیمرقابت
کنیم چه برسد به
آمریکا و استرالیا
و فرانسه .بنابراين
معضل عمده بخش
کشاورزی عدم
سرمایهگذاری
است

با افزایش بهرهوری ،توجه به سرمایهگذاری و اصالح
ساختار در این بخش میتوان تا حدودی به حل بحران

كشاورزي و سهم آن در كاهش بيكاري

صادق خليليان /وزير جهاد كش�اورزي :انتقال يافته هاي تحقيقاتي به مزارع و واحدهاي توليدي ،بهينه س�ازي
مصرف انرژي و آب ،توسعه مكانيزاسيون و افزايش بهره وري سياست هاي محوري وزارت جهاد كشاورزي در سال
 90هستند و در چارچوب هدفمندي يارانه ها 9 ،پروژه براي بهينه سازي مصرف انرژي و آب تدوين شده است .با
اجراي اين طرح ها ،توليد كننده با ايمني بيشتر و اطمينان الزم به توليد مي پردازد و در عين حال مصرف انرژي
و آب نيز كاهش خواهد يافت .بهره وري در بخش آب را بايد به گونه اي باال ببريم كه هدفمندي به يك فرصت در
بخش كشاورزي تبديل شود .بخش كشاورزي از نظر ايجاد ارزش افزوده نقش موثري در توليد ناخالص ملي دارد و به
دليل توانايي ها و پتانسيل هاي ذاتي منابع آب و خاك كشور ،با حداقل سرمايه ،ارزش افزوده بااليي ايجاد مي شود.
از مزيت ها و پتانسيل هاي بخش كشاورزي بايد در راستاي رشد و توسعه اقتصادي كشور بهره برد .اگر در سال 90
فقط  10درصد از منابع سرمايه اي بخش خدمات به بخش هاي توليدي منتقل شود و ميزان سهم بخش كشاورزي
به  9-10درصد افزايش يابد ،تحولي عظيم در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد .اگر سهم بخش صنعت و كشاورزي در
جذب سرمايه گذاري افزايش يابد ،توليد ناخالص ملي در بخش كشاورزي  3درصد رشد خواهد يافت و با افزايش
توليد ناخالص ملي ،یک ميليون شغل جديد نيز در كشور ايجاد خواهد شد.
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 3/5درصد هرینه جاری تولید را قیمت انرژی تشکیل
میداد .در حال حاضراین قیمتها ده برابر شده است.
ب��رق از  2توم��ان به  16تومان و گازوئی��ل از 17-16
تومان به  150تومان رس��یده اس��ت .این  3/5درصد
تامین هزینهها در صورت ثابت بودن س��ایر هزینهها
قیمت تمام شده را حدود  30درصد افزایش میدهد.
در چنین ش��رایطی بخش کشاورزی به مثابه بیماری
اس��ت که در آستانه مرگ قرار گرفته است .به همین
دلیل اس��ت که کشاورزان امروز دیگر تمایلی به تولید

در بخش کشاورزی کمک کرد .البته دولت ممکن است
که س��اختار خود را اصالح کند اما ساختار کشاورزان
تغییر نکرده است .بخش کشاورزی ساالنه حداقل 13
–  14هزارمیلیارد تومان سرمایه میخواهد که بصورت
وامهای بدون بهره و ارزان قیمت میتواند در قالب برنامه
و با برنامهریزی دقیق برای نوس��ازی بخش کشاورزی
پرداخت شود .نه اینکه پول را بدون هدف به این بخش
تزریق کنند .بخش کشاورزی کشور باید نوسازی شود و
این اقدام سرمایهگذاری و هزینه میخواهد.

نگر
آینده

علت اصلی عدم سرمایهگذاری کجاست؟

ریشه آن در عدم سود آوری ،تخطئه مالکیت پس
از انقالب و عدم امنیت و ریسک باالی سرمایهگذاری،
ضع��ف کش��اورزان در عدم تامی��ن س��رمایه و . . . .
اس��ت  .همه اینها دست به دس��ت هم داده تا رشد
سرمایهگذاری منفی شود و االن مطلق سرمایهگذاری

از اواخر سال  89هدفمندسازی یارانهها اجرا شد.
تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر بخش کشاورزی در
سال  90چگونه خواهد بود؟

ندارند .دامدارن واحدهای تولیدی شان را کاهش دادند.
مسئله بعدی که وضعیت کشاورزان را بدتر کرده ،كم
كاري دولت اس��ت .دولت در حال حاضر وظایف خود
را انجام نمیدهد .به طور مثال در حال حاضر بیماری
تنفسی دام و طیور ،مرغهای کشور را قتل عام میکند.
گرچه گرم ش��دن هوا تا حدودی به کمتر ش��دن این
مساله کمک میکند تا ویروس در اثر گرما ظرف 4-3
ماه آینده نابود شود اما در  6-5ماه گذشته مرغداریها
نابود شدند .در چنین شرایطی شما مشاهده میکنید
که دولت اص�لا در قالب حمايتي حضور ندارد .دولت
حضورش را فقط در خرید و فروش ساختمان متمرکز
ک��رده اس��ت .اینکه کاخ شیش��های و گل��ی بخرد و
بفروشد.
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پرونده ویژه

بخش کشاورزي به کجا میرود؟
هرگاه به سرمایهگذاری بخش کشاورزی توجه شده ،پاسخ درخوری نیز دریافت شده است
 علی فریدونی
استاد دانشگاه و رئیس پيشين سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان

م��وج واردات (به ويژه محصوالت كش��اورزي)
طي چند سال اخير ،در پي اعتراضات گسترده
توليدكنندگان و تذكر مسووالن ارشد كشور به دولت
و متعاقب اظهارات مسووالن دولتي بخش كشاورزي
مبني بر ممانعت از اين اقدام ضد توليدي (به استناد
قانون بهرهوري بخش كش��اورزي) طي  9ماهه سال
 89تا حدودي فروكش كرد .اما متاسفانه بعد از اشتباه
خواندن برداشت مسووالن وزارت كشاورزي از قانون
توسط معاون اول رییسجمهور و ارجاع اين موضوع
به كميته تنظيم بازار ،مجددا اوج گرفت.
با اجراي قانون هدفمندي يارانهها ،بيش��ترين
آس��يب به توليد عموما و به بخش كش��اورزي
خصوصا وارد ش��د؛ بخش��ي كه طبق قان��ون برنامه
چهارم قرار بود از اين قاعده مستثنا شود يا حداقل با
حمايت بيشتر و شيب كمتر همراه باشد (هدفمندي
يارانههاي بخش كشاورزي ،شرق)89/12/8 ،
اين آسيب فعال متوجه مرغداران و گلخانهداران
ش��ده اما با ش��روع كش��ت و كار و فعال شدن
ماشينهاي كشاورزي و چاه موتورها (برق و گازوييلي)
خدا ميداند كه چه بر سر كشاورزان خواهد آمد .آيا
با اعمال به اصطالح بستههاي حمايتي و اختصاص
تس��هيالت  500هزار توماني مشكل كشاورزاني كه
مجبورند برق و گازوييل بسيارگران قيمت را مصرف
كنند حل ميشود يا بايد از  30درصد اعتبارات سهم
توليد به آنها كمك شود؛ اعتباراتي كه از قرار مسموع
س��هم این بخش كاهش قابل توجهي داشته است.
(فرهمند ،نايبرئیس كميسيون كشاورزي ،رسانهها،
دهه آخر بهمن )89
توليدكنندگان(بهويژهمرغداران)وقتيدريافتند
كسي اعتنايي به اعتراضاتشان نميكند و توان
تامين و پرداخت هزين ه سرسامآور را ندارند يا به دليل
سرماخوردگي و آنفلوآنزاي ناشي از كاهش سوخت
ميزان توليدشان كاهش يافته ،ناگزير به افزايش قيمت
مرغ و تخممرغ ش��دند .تخممرغي كه قبل از اجراي
طرح ،هزينه س��وخت در هر كيلو  50ريال و اينك
4000ريال شده است( .مصاحبه عضو هيات مديره
اتحاديه مرغ��داران تخمگ��ذار ،روزگار)89/12/15 ،
دولت ب��ه جاي تعامل با توليدكنن��دگان به منظور
حل مشكالتشان سادهترين راه حل را انتخاب كرد
(واردات) ،راه حلي كه صرفا مشكل مصرفكنندگان
را حل ميكند ،هرچند به دليل عدم بررس��ي دقيق
وضعيت بهداشتي كشورهاي صادركننده نگرانيهايي
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2
مسووالني كه
بهجاي حل
ت
مسايل و مشكال 
بخش کشاورزی
به صفر كردن
تعرفه واردات می
پردازند ،بدانند كه
اين بخش با ساير
بخش تفاوت دارد.
بخش كشاورزي
با موجودات زنده
سروكار دارد و
بيتوجهي به آن
معادل نابودي همه
سرمايهگذاريهاي
پيشيناست

نگر
آینده
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4

درخصوص سالمت تخممرغهاي وارداتي وجود دارد.
اينك��ه دول��ت از مصرفكنن��دگان تولي��دات
كشاورزي حمايت ميكند ،امري پسنديده است
ولي آيا از اس��تفادهكنندههاي خودروهاي نامطمئن
داخلي (كه به اعتراف مسووالن ذيربط يكي از عوامل
جان باختن كثيري از هموطنان عزيزمان هستند) و
با چند برابر قيمت خودروهاي مطمئن خارجي كه
به مردم تحميل ميكنند نيز حمايت ميكند يا همه
س��اله و به بهانه حمايت از توليدات داخلي با تثبيت
يا افزايش تعرف��ه واردات خودرو ،مصرفكنندگان را
فراموش ميكند؟! (اظهارات س��خنگوي كميسيون
صنايع مجلس ،رس��انهها ،)89/12/15 ،آيا اين اقدام
دولت مصداق عيني يك بام و دو هوا نيست؟
و باالخره پرده آخر ف��رو افتاد و دولت (كميته
تنظي��م ب��ازار) در يك اق��دام م��اده  16قانون
بهرهوري كش��اورزي را تا اطالع ثان��وي متوقف و از
وزارت كش��اورزي ب��راي واردات س��لب اختيار كرد
و به تعبيري از اس��ب تا كش��ك آزاد ش��د (روزگار،
 .)89/12/17نكته جالب اين اس��ت كه دولت با اين
اقدام خود ،قانون مصوب مجلس را با تصويب مقررات
متوقف كرد.
همه اين اقدام��ات در حالي صورت گرفته كه
متوليان دولتي بخش كش��اورزي در س��كوت
راديويي به س��ر برده و دلشان را به آمارهاي آبياري
تحت فش��ار ،تجهيز و نوس��ازي اراض��ي و ...خوش
كردهاند؛ اقدامات زيربنايي بايستهاي كه نتيجه آنها
توليد اينچنين به نفس نفس افتاده و نهايتا رشد ده
درصدی بخش كشاورزي شده است (سوال نماينده
يزد از وزير كشاورزي ،رسانهها .)89/12/19 ،به راستي
ماموريت وزارت كشاورزي چيست؟ آيا بهجز حمايت
و هدايت توليدكنندگان و دفاع از جايگاه بخش ،كار
ديگري هم دارد؟ به نظر ميرسد به رغم حمايتهاي
مكرر رئیس دولت و مجلس��يان از بخش كشاورزي،
متوليان دولتي اين بخش نتوانستهاند بهطور مقتضي
از كيان بخش دفاع كنند.
هم��ه اي��ن ضعف و فت��ور در حال��ي بر بخش
كشاورزي مستولي شده كه گذشتگان خون دل
فراواني خوردند تا نگاه مس��ووالن عاليرتبه كشور را
نسبت به بخش عوض كرده و آن را به عنوان بخشي
علمي -صنعتي معرفي كنند و از جايگاه معيشتي به
اقتصادي ارتقا دهند .بخشنده استاد تمام دانشگاه اهواز
و معاون برنامهريزي وقت وزارت جهاد كشاورزي نقل

5

6

7

8

ميكرد كه وقتي پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل بخش
كشاورزي را در مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه
كرديم رئیس و اكثر اعضاي اين مجمع اظهار داشتند
اگر  50درصد اين آمارها صحيح باشد ،نظام در حق
بخش كشاورزي جفا كرده و بايد آن را به نحو مقتضي
جبران كند .كاهش سرمايهگذاري در بخش نسبت به
قب��ل از انقالب به رغم افزايش ارزش افزوده آن مويد
اين اظهارات است.
بهرغم اينكه بنيانگذار وزارت جهاد كش��اورزي
واردات را خط قرمز خود براي ماندن دانس��ته
و همه سعي و همتش را معطوف به فرآيند پس از
توليد و حمايت از توليدات داخلي كرده بود (رنسانس
در بخش كشاورزي ،شرق )84/9/16 ،و در حاليكه
بخش كشاورزي (اعم از دولتي و غيردولتي) سرشار از
منابع انساني متعهد و متخصص است آيا سزاوار است
كه اين بخش تا اين حد دچار كاستي و نقصان شده و
منفعل عمل كند؟ آيا بخشي كه تامين امنيت غذايي
كش��ور را بهعهده دارد شايسته اين نوع برخوردهاي
ويرانكننده اس��ت؟ مسووالني كه با توليدكنندگان
صب��ور و نجيب بخش كش��اورزي اينچنين برخورد
ميكنند و بهجاي حل مس��ايل و مشكالتش��ان با
صفر ك��ردن تعرفه واردات پاسخش��ان را ميدهند،
بدانن��د كه اين بخش با س��اير بخش تفاوت ماهوي
دارد .چه ،بخش كشاورزي با موجودات زنده سروكار
دارد و ه��ر نوع بيتوجهي به آن معادل نابودي همه
سرمايهگذاريهاي پيشين است .اين بخش ،بخشي
رش��يد است و هر وقت به آن توجه شده ،پاسخهاي
درخوري را داده است .نمونه بارز آن ،خودكفايي گندم
در سال  82است؛ خودكفايي كه برخي ناجوانمردانه
آن را ب��ه نام خود كردند و از پلههايش باال رفتند .به
راستي بخش كشاورزي در سال  90به كجا ميرود؟
مطلبام را با نقل س��خنان يكي از بزرگان محترم
نظ��ام ك��ه از مدافع��ان آگاه ،تاثيرگ��ذار و ثابتقدم
كش��اورزي اس��ت به پايان ميبرم .با اين اميد كه با
اين موضوع سياسي برخورد نشود ،هرچند در كشور
ما برخ�لاف همه دنيا كه همه چي��زش در خدمت
اقتصاد است؛ همه چيزمان در خدمت سياست است:
س��رمايهگذاري نامناسب در بخش كشاورزي به اين
بخش صدمه ميزند .اگر در اجراي هدفمندي يارانهها
براي بخشهاي مولد (كش��اورزي) فكري اساس��ي
نشود ،هدف اصلي آنكه همانا شكوفا شدن اقتصاد
است محقق نميشود.
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فصلهشتم
بورس و
بازار سرمایه

سرمايههايي كه به بورس سرازير ميشوند
پاسخ به پرسشهاي آيندهنگر درباره پيشبيني بازار بورس در سال 90
ارزیابی ش�ما از بازار
س�رمایه و ب�ورس و
اوراق به�ادار در س�ال
گذشتهچیست؟

1

برخي معتقدند كه در بخ�ش بورس و اوراق
بهادار قوانین و مقررات س�خت و دس�ت و
پاگی�ری وجود دارد و تداوم اين مس�اله ميتواند
موجب بیرونقی بازار بورس در سال  90شود؟ آيا
شما با اين ادعا موافقيد؟

2

در بازار بورس در بخشی که مربوط به شرکتهای
غیر دولتی و ش��رکتهایی که به طور تمام و کمال
متعلق به بخش خصوصی هستند همین بي ميلي
موجود است .یعنی شما کمتر شرکتی را میتوانید در
بخش بورس بیابید که به طور کامل خصوصی باشد.
اگر مقایسهای داشته باشیم میان تعداد شرکتهای
دولت��ی یا ش��رکتهایی که به هر ح��ال متعلق به
حوزه عمومی هستند از سویی و تعداد شرکتهای
صددرصد خصوصی از سوی دیگر ،به راحتی متوجه
میش��ویم که شرکتهای کامال خصوصی استقبال

ب�ا توجه به اینکه چند ماهی از اجرای طرح
هدفمن�دی یارانهها گذش�ته اس�ت ،فکر
میکنید اجرای این طرح چه نتیجهای را میتواند
برای بخ�ش بورس در ماههای آینده س�ال  90به
ارمغ�ان آورد؟ فرصتها و تهديدهاي بازار بورس
در سال  90را چگونه برميشماريد؟

3

در واقع من قدرت پیشبینی و آینده نگری در این
مس��اله را ندارم .اما به هرحال جذب سرمایه فرصتي

سال بورس

محمد غفارپور /مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملت :اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها
بهطور میانگین  20درصد بر میزان س�ود آوری ش�رکتهای بورس تاثیر گذاشت و این همه
فش�اری بود که از اجرای این طرح روی صنایع بورس وارد آمد و تصور نمیش�ود که اجرای
این طرح تاثیر بیش از این داش�ته باش�د .بورس تهران در سال  90بازار پرطرفداری خواهد
بود و ایجاد شرایط جدید ازجمله کاهش نرخ سود بانکی و محدود بودن سود و انتشار اوراق
مشارکت باعث میشود مردم و سرمایهگذاران به سمت بورس تهران بیایند و پساندازهای
خود را در بورس سرمایهگذاری کنند.

نگر
آینده

زی��ادی از ب��ورس نمیکنند .این مس��اله به خاطر
وجود سختگیریهای زیادی است که در این بخش
اقتصادی وجود دارد .در نتيجه افزایش شدید خرید
س��هام نیز معموال به همین ش��رکتهای دولتی یا
شرکتهای وابس��ته به دولت مربوط میشود .برای
نمون��ه در این خصوص میتوان به س��ازمان تامین
اجتماعی به عن��وان بزرگترین نق��ش آفرین بازار
بورس اش��اره کرد .صندوق بازنشستگی کشوری و
صندوقهای نفت ،صندوقهای وابس��ته به ارتش یا

اس��تثنايي را در بخش بورس به وجود آورده است كه
نبايد اين فرصت را ناديده گرفت .برای شرکتهایی که
در بورس هستند تامین نقدینگی به شکل اوراق بهادار
میتواند يك فرصت تلقی ش��ود .تنها تهدیدی که در
س��ال  90وجود دارد از دست دادن همین زمینههای
فعلی اس��ت .یعنی اگر همين وضعیت��ی که در حال
حاض��ر در بورس ما وجود دارد ،دچار تزلزل ش��ود آن
را میتوان به بزرگترین تهدید بازار بورس کش��ور در
سال  90تعبیر کرد.

شماره ششم  /فروردین و اردیبهشت 90

م��ا در س��ال گذش��ته در
بخ��ش بورس ش��اهد صعود
محمدرضا جابر انصاری استثنایی و رشد بسیار باال و
عضوپیشیناتاق بیسابقهای بودیم .این رشد
بازرگاني و صنايع و اس��تثنایی بیش��تر ناشی از
معادنتهران خصوصیس��ازیها بود .البته
همینجا این را هم اشاره کنم
که به نظر من با توجه به دیگر شاخصهای اقتصادی
در سال گذشته رش��د عجیب بورس تا حدودی غیر
منتظره بود؛ یعنی با در نظر گرفتن رشد جی.ان.پی و
رشد سرمایهگذاری خالص ،رشد باالی بورس ما در سال
گذشته به نظر عجیب میرسد .افزایش حجم نقدینگی
و فقدان محل دیگری که مناسب برای سرمایهگذاری
باشد ،موجب شد که نقدینگی کشور به سمت بورس
هدایت ش��ود و باعث رشد بس��یار باالی آن شود .به
هر حال میدانیم مدتی اس��ت که سرمایهگذاری در
بخش ملک و ساختمانسازی به شدت کاهش یافته
یا به تعبیر دیگر تقاضای سرمایهگذاری در آن بخش
کاهش چشمگیری داشته است .برای همین این مساله
موجب جذب سرمایه توسط بازار بورس شده است .از
طرف دیگر کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی کشور
هم که در س��ال گذشته از رش��د مناسبی برخوردار
نبودهان��د .بنابراین مجموعه عواملی که تا حدودی به
آن اش��اره ش��د باعث رونق بازار بورس و اوراق بهادار
در س��ال  1389و احتماال در سال  1390شده است
و خواهد ش��د .البته اينکه رونق گرفتن آن با ش��دتی
که اش��اره ش��د تا چه میزان میتواند به سود اقتصاد
کش��ور باشد ،بحث مفصل و مستقلی را میطلبد که
باید توسط کارشناسان اقتصادی مورد ارزیابی و مداقه
قرار بگیرد .چراكه به هرحال به دلیل رشد غیر منطقی
که در این بخش شاهد بودهایم باید منتظر آثار آن در
بخشهای دیگر اقتصاد باشیم .مهمترین اتفاق حوزه
بورس در س��ال گذشته ورود حجم وسیع پول به این
بخش اقتصاد کشور بود .البته این خبری بود که گاهی
به طور غیر رس��می از کارگزاران بورس میشنیدیم و
برخی صحبتها حاکی از تزریق حجم گستردهای از
نقدینگی به بازار بورس بود که ما هیچ اطالعی از محل
تزریق آن نداشتیم .یعنی نمیدانستیم که این حجم

نقدینگی از کجا آمده بود و چطور در سال گذشته وارد
بورس کشور شد.

موسساتی که پر پرسنل هستند از دیگر نمونههای
شرکتهای بزرگ بازار بورس هستند .البته حضور
برجسته برخی از ش��رکتها مانند بیمه و سازمان
تامین اجتماعی در بورس ،در دیگر کشورهای دنیا
نیز دیده میشود .حال آنكه در بحث خصوصيسازي،
تنها شرکتهایی متعلق به بخش خصوصی هستند
که مدیریت آنها هم به بخش خصوصی تعلق داشته
باش��د وتنها جابهجایی مالکی��ت نمیتواند ماهیت
شرکتی را از دولتی به خصوصی تغییر دهد.
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همه چیز به ش��رایط هفته اول فروردین باز میگردد
و ب��ازده س��رمایهگذاری از 14درصد به 6درصد تنزل
میکند .آیا روند کاهشی بازار ادامه پیدا خواهد کرد؟
چه زمانی حبابهای قیمت از بین میروند؟ و اصوال
چرا بازار ناگهان تغییر مس��یر داد و روند کاهشی در
پیش گرفت؟ این دسته از پرسشها از سوی بسیاری
از سرمایهگذاران و کارشناسان و فعاالن در بازار سرمایه
مطرح شده و میشود .ظاهرا پاسخهای آسانی میتوان
به ای��ن س��واالت داد نظیر نقش بس��ته پولی بانک
مرکزی ،رکود در س��ایر بازارهایی که به طور طبیعی
با بازار سرمایه در تعامل هستند مثل بازار مسکن ،ارز
و حتی طال که این آخری خود موجد نوساناتی شدید
در بازار بورس شد .در این میان حجم نقدینگی 270
هزار میلیارد تومانی نیز باید در برآوردها دیده شود که
همراه با بسته پولی جدید هجومی محاسبه نشده را
به بازار تحمیل کرده و میکند و شاخصها را فعال با
ریزش دستهجمعی مواجه کرده است .برای توقف روند
کاهشی ش��اخص کل هم میشود توصیههایی نظیر
افزایش سهام شناور ،افزایش تعداد شرکتهای پذیرفته

فریبرز پرنا /مدیرعامل کارگزاری امید س�هام :معموال ش��اخص بورس یک روند فصلی دارد و عموما اوضاع
بورس در نیمه نخست سال صعودی است اما عموما در نیمه دوم سال زمان تصحیح قیمتها در بورس آغاز
میشود .شاخص بورس بیانگر شرایط و متغیرهای مختلف اقتصادی است .به اعتقاد من شرایط برای صعود
شاخص در سال  90فراهم است و مسائلی ازجمله اجرای طرح جهاد اقتصادی و همچنین اهداف کلی نظام
برای توسعه بازار سرمایه کمک زیادی به بازار سرمایه خواهد کرد .اگر شرایط براساس برنامهریزیهای اعالم
شده پیش برود شرکتهای پیمانکاری و نفتی سال خوبی را در سال  90خواهند داشت .بدين ترتيب همه
شرایط برای رشد شاخص فراهم است و به اعتقاد من ،شاخص بورس تهران در فصل مجامع از مرز  30هزار
واحد نیز عبور خواهد کرد.

ارقام جدول به درصد است

رون��د نرخ رش��د بورس
را میت��وان از طری��ق
شاخصهایی نظیر حجم حجممعامالت
معام�لات ،ارزش جاری ،ارزش جاری
ارزش اس��می ،شاخص ارزش اسمی
کل و ش��اخصهای شاخص کل
صنع��ت مال��ی و 50
شاخصصنعت
ش��رکت فعال ت��ر در 5
شاخص مالی
سال گذشته ارزیابی کرد.
شاخص  50شرکت
(ب��ه جدول ن��گاه کنید)
بررس��ی نرخهای رش��د به خوبی نش��انگر وضعیت
اس��تثنایی س��الهای  1388و  1389است .شاخص
کل در س��ال  1389از افزایشی به میزان 85/8درصد
بهرهمند ش��ده و ش��اخصهای صنع��ت ،مالی و 50
ش��رکت فعال تر در س��ال  89نیز نشان میدهد که
همگی افزایش داش��تهاند .بورس ته��ران را میتوان
بازاری شفاف دانست که ساعات معامالت ،تعداد سهام
معامله شده ،دفعات معامله و نهایتا نرخهای معامالت
انجام ش��ده قابل دسترسی و بررس��ی است و فارغ از
عواملی که بعضا منجر به تش��کیل قیمت یک سهم
میشود با بررسیهای آماری میتوان تصویری از روند
بازار ترسیم کرد .در فروردین ماه سال جاری رشدهای
استثنایی  2سال قبل با شدت تمام در ماه مذکور که
عمال نیمی از آن تعطیل بود دنبال شده است .پرسش
اصلی آن اس��ت که در اقتص��اد ایران چه اتفاقی روی
داده و آیا رشدهای قبلی در تمامی ماههای سال جاری
میتواند ادامه یابد یا مانند سقوط شاخص در ده روزه
اول اردیبهش��ت ماه امسال ،همه دستاوردهای بازار و
افزایش ارزشها دستخوش تغییر و تعدیل میشود و
سال

1385

1386

1387

ش��ده و معرفی ابزارهای
1389
1388
جدید مالی را عنوان نمود.
اما یک پرسش مقدر باقی
18
34
میماند که پاسخ آن نیاز
71/3
45/1
به تحلیل بیشتری دارد و
15/1
16/5
آن این اس��ت که افزایش
85/8
57/4
ش��اخصهای اشاره شده
87/9
56
در سال  88و  89و تحقق
77/9
63/7
آن در سال جاری با کدام
99/2
88/7
یک از شاخصهای کالن
اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی گرفته تا سطح
اشتغال ،نرخ بیکاری ،میزان سرمایهگذاریها و فضای
کسب و کار . . . . .همخوانی و هماهنگی دارد .لذا به نظر
میرسد در سمت گیری بازار سرمایه در سال جاری به
روال  2سال قبل باید تامل بیشتری کرد .نگاهی کوتاه
به برخی نکات حائز اهمیت است:
هدفمندی یارانهها :نمیشود اجرای این سیاست
اقتصادی مهم را در اثرگذاری بر شرکتهای پذیرفته
ش��ده در ب��ورس نادی��ده گرفت و قدر مس��لم آنکه
ش��رکتهایی که وابس��تگی آنها به حاملهای انرژی
باال هس��ت ،هزینههای آنها افزایش مییابد و همراه
با افزای��ش اجتناب ناپذیر هزینههای غیرمس��تقیم،
حاشیه س��ود کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت
س��هام آنها میش��ود .البته دولت میگوید که به این
دسته از شرکتها تس��هیالت میدهد که با نوسازی
مصرف انرژی خود را بهینه کنند ولی باید توجه کرد
که تس��هیالت دریافتی باید بازپرداخت ش��ود و خود
هزینهه��ای مالی را در بر دارد که بر افزایش س��طح
هزینهها و کاهش سود اثر گذار است.
افزایش سرمایه شرکتها :شرکتهای پذیرفته شده
در بورس به علت افزایش سطح فعالیتهای عملیاتی
جهت تامین بودجه نیازمند به تسهیالت بانکی هستند.
اما سیستم بانکی خود گرفتار بوده و با توجه به مطالبات
معوق بانکها توان وام دهی آنها فعال تقلیل یافته است،
لذا اگر ش��رکتها در اجرای برنامههای مصوب خود
پافش��اری دارند باید روی به افزایش سرمایه بیاورند.
بورس تهران در توجیه افزایش س��رمایه اگر منجر به
تغییر مثبت در بازده شود موافقت اصولی دارد و این
سیاس��ت در جهت حفظ منافع سهامداران میباشد.
البته این اصرار مطلق نیست و بورس تا حد تورم باید
اجازه افزایش سرمایه را بدهد .مشکل از این جا شروع
میشود که نرخ تورم چقدر است .بانک مرکزی برای
سال  89رقم 12درصد را اعالم کرده ولی صندوق بین
المللی پول 19\9درصد را نرخ تورم میداند .در این جا

اصرار به قبول نرخ اعالم شده صندوق نیست ولی در
مورد نحوه محاسبه تورم توسط بانک مرکزی اختالف
دیدگاه بین صاحب نظران وجود دارد.
بودجه کل کشور برای سال جاری :این بودجه در
مجلس شورای اسالمی روند نهایی بررسی و تصویب را
طی میکند ولی در یک نگاه میتوان گفت بودجهای
انبساطی است و از منظر علم اقتصاد عملکردی تورمی
دارد .هرچند تصمیم جدید مجلس در زمینه محدود
کردن افزایش قیمتها تا حد 20درصد نکته مثبتی
است اما این نگرانی که بودجه عمرانی به علت کسری
بودجه جاری صرف هزینههای جاری شود دغدغهای
است که همواره وجود داشته و دارد .کاهش و افزایش
بودجههای عمرانی در تمامی سالهای گذشته روی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر داشته و امسال
نیز استثنایی از این بابت وجود ندارد.
نرخ ارز :دیدگاههای متفاوتی در مورد تغیر نرخ ارز
و افزای��ش آن وجود دارد ول��ی باید قبول کرد که در
ش��رایط فعلی اقتصاد ایران افزایش نرخ تسعیر ضرر
و زیان زیادی برای آحاد مردم خواهد داش��ت چراکه
س��اختار اقتصاد ایران مبتنی بر واردات اس��ت .نکته
دلگرمکننده افزایش قیمت نفت و فزونی درآمدهای
ناش��ی از آن اس��ت که دولت میتواند ن��رخ ارز را در
س��طح فعلی کنترل نماید .به هرحال افزایش نرخ ارز
از مواردی اس��ت که سطح هزینهها را در شرکتهای
بورسی باال برده و حاشیه سود را تقلیل میدهد.
خصوصیس��ازی :از آنجا اهمیت خصوصیسازی
معلوم میشود که نیازهای بازار را از طرف عرضه پاسخ
میدهد .فارغ از آنکه خود خصوصیس��ازی مواجه با
نگاههای تردید آمیز اس��ت ولی به نظر میرسد دیگر
شرکتی سودده و دولتی در فهرست واگذاریها نیست
و این بدین مفهوم اس��ت که در عرضه سهام از طریق
خصوصیسازی نمیتوان خیلی حساب باز کرد.

نگاهي به وضعيت بازار بورس در سال 1389
و پيشبيني روندهاي آينده در سال 1390
 مهدي شباني
كارشناس بازار بورس و معاون کارگزاری مفید

در صورت عدم
کنترلافزایش
سطح قیمتها در
پی اجرای طرح
هدفمندییارانهها،
میل به پس انداز
در جامعه کاهش
خواهد یافت و
جریان ورودی
نقدینگی به بازار
سرمایه با کاهش
مواجه خواهد شد
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شاخص کل بورس در سال  1389رشدی 85/8
درصدی داشته اس��ت .این در حالی است که رشد
ش��اخص در س��ال  1388معادل  57/4درصد بوده
است .این امر نشاندهنده روند رو به رشد بازار در دو
سال گذشته میباشد .نمودار شماره  1روند تغییرات
شاخص در سال  1389را نشان میدهد.
در س��ال  1389حجم دادوس��تد اوراق بهادار –
سهام ،حق تقدم سهام و قراردادهای آتی سهام – در
ب��ورس اوراق بهادار تهران ب��ه  913 \101میلیون
برگه به ارزش  250 \218میلیارد ریال رس��ید که
در مقایسه با سال قبل رشدی معادل  19درصد در
حجم و  18/5درصدی در ارزش معامالت را نش��ان
میدهد .جدول شماره یک حجم و ارزش دادوستد
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در سه سال
گذشته را مورد مقایسه قرار میدهد .ارقام جدول فوق
نشاندهنده ادامه روند رو به رشد در حجم و ارزش
معامالت بازار در سال  1389البته با شتابی کمتر از
رش��د مربوطه در سال  1388نسبت به سال قبل از
آن میباشد .حجم معامالت در سال  1388نسبت به
 1387رشدی  78/5درصدی و ارزش دادوستد اوراق
بهادار در بورس رش��دی  34درصدی داشته است.
جدول شماره  ،2حجم و ارزش معامالت روزانه بورس
در سه سال گذشته را نشان میدهد .ارزش بازار در
پایان س��ال  1389به  636 \115 \1میلیارد ریال
(معادل  101/4میلیارد دالر با فرض قیمت 11000
ریال برای هر دالر) رسید که نسبت به سال 1388
رشدی  71/3درصدی را نشان میدهد .این در حالی
است که ارزش اسمی بازار در سال  1389نسبت به

سال قبل رش��دی  15/1درصدی داشته است .این
امر ناشی از افزایش قیمت سهام در بازار میباشد که
منجر به رش��د ارزش بازار به ارزش اسمی بازار و نیز
رشد متوسط نسبت قیمت به درآمد بازار شده است.
جدول شماره  3نشاندهنده تغییرات ارزش بازار در
سه سال گذشته میباشد .ارزش اسمی جمع سرمایه
کلیه ش��رکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد.
گردش معام�لات نیز مع��ادل ارزش کل معامالت
س��ال تقسیم بر ارزش بازار در انتهای سال میباشد
که کاهش آن در سال  1389عمدتا بهدلیل افزایش
ارزش بازار در این س��ال میباش��د .بیشترین ارزش
بازار در بورس مربوط به گروه فلزات اساس��ی است.
 24شرکت از ش��رکتهای پذیرفته شده در بورس
در این گروه طبقه بندی ش��ده اند و ارزش بازار آنها
در انتهای س��ال  1389بالغ ب��ر  428 .188میلیارد
ریال معادل  16/9درصد کل ارزش بازار بوده اس��ت.
جدول شماره  4پنج صنعت برتر بازار بر اساس ارزش
بازار صنعت در انتهای سال  1389را نشان میدهد.
جدول شماره  4نش��ان میدهد که  62/9درصد از
ارزش بازار متعلق به  72ش��رکت فعال ( 21درصد
از ش��رکتهای فعال در بورس) در پنج صنعت برتر
اس��ت .این امر نش��اندهنده وزن باالی این گروهها
بهویژه مخابرات (با تنها یک شرکت مخابرات ایران)
در کل بازار و نیز در محاسبه شاخص میباشد .این
امر موجب اثرگذاری زیاد این گروه از ش��رکتها در
نوسانات ش��اخص است .س��تون آخر درصد تغییر
ارزش بازار هر صنعت در انتهای سال  1389نسبت
به انتهای سال  1388را نشان میدهد .افزایش قابل
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س��خن آخر آنکه شرایط دش��وار رکود تورمی در
ی استمرار رکود اقتصاد جهانی
اقتصاد ایران و پیشبین 
بر دش��واری شرایط فعلی میافزاید .در چنین وضعی
حاش��یه س��ود بنگاههای اقتصادی کاهش مییابد و
پیامد طبیعی آن کاهش انباشت سرمایه است .راه کار
متف��اوت گذر از رکود اقتصادی ،تامین منابع مالی به
منظور جبران خالهای س��رمایهگذاری بنگاهها است.
بنابراین از س��ویی برای عبور از رکود و سرمایهگذاری
به منابع مالی نیاز است و از سوی دیگر شرایط تورمی
دسترسی موسسات به منابع مالی را دشوار میسازد.
در چنین ش��رایطی راه کار بدیل ب��رای تامین مالی
فعالیتهای اقتصادی امکانات بازار س��رمایه است .اما
اتکا به بازار س��رمایه پیش نیازه��ا و الزاماتی دارد که
نخس��تین آن اعتماد به این بازار است .طی سالهای
اخی��ر بارها و بارها با موجهای صعودی در قیمتها و
شاخصهای بازار مواجه بوده ایم .اما این موجها عموما
بسترهای سوداگری و شکل گیری حبابهای قیمت
بوده اند و همین اعتماد س��هام داران را از بازار سلب
میکند و جلب و حفظ اعتماد مهمترین راه کار پیش
روی متصدیان بازار میباشد .هرگونه داوری در مورد
سمت و سوی بازار سرمایه در سال جاری باید حداقل
در برگیرنده همه مالحظات گفته شده باشد.

سبدها را چگونه پر كنيم؟
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پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

توجه ارزش بازار این گروهها در سال  1389به خوبی
میتواند روند افزایشی شاخص کل در سال  1389را
توضیح دهد .در سال  1389جمعا تعداد  47شرکت
از  342شرکت پذیرفته شده در بورس اقدام به تامین
مالی از طریق انتشار سهام جدید (افزایش سرمایه)
نمودند که از این محل  255 \38میلیارد ریال تامین
منابع مالی برای این شرکتها صورت گرفت .از این
مق��دار  276 \29میلیارد ری��ال از محل مطالبات و
آورده نقدی س��هامداران تامین شده است و 8979
میلیارد ریال نیز از محل س��ود انباش��ته شرکتها
تامین ش��ده است .سود خالص ش��رکتها در سال
 1389بالغ ب��ر  468 \124میلیارد ریال بوده که از
این مقدار  836 \99میلیارد ریال آن بین سهامداران
تقس��یم شده اس��ت که معادل  80/2درصد از سود
شرکتهای میباشد .در مورد سود شرکتها دو نکته
ی سود ارائه
قابل تامل است .نکته اول اینکه پیشبین 
شده توسط ش��رکتها به بورس معادل 939\137
میلیارد ریال بوده در حالیکه سود واقعی 468 \124
میلیارد ریال بوده که نشاندهنده تحقق  90/1درصد
ی شده شرکت در این سال میباشد.
از سود پیشبین 
حاکم بودن رکود نکته دیگر اینکه درصد تقسیم سود  80/2درصدی
نس��بت به مقدار تقسیم سود شرکتها در بازارهای
در بخشهایی
بین المللی بسیار باال میباشد .این نسبت در بازارهای

پرونده ویژه

بورس کشورهای مختلف بین  8تا  20درصد است
و ش��رکتها تالش میکنند با انباشتهس��ازی سود
نسبت به گس��ترش فعالیت و بهبود وضعیت مالی
اقدام نمایند .همچنين تعداد سهامداران شرکتهای
بورسی در انتهای سال  1389بالغ بر 558 \342 \3
سهامدار بوده است که نسبت به سال  1388رشدی
 3/8درصدی داشته است.

همچونساختمان
که معموال رقیب
بورس به حساب
میآیند را نیز
میتوان از جمله
دالیلی دانست
که موجب ورود
نقدینگی از طرف
سرمایهگذاران
جدید به بازار
سرمایه شده است

فرابورس ایران

ارزش معامالت فرابورس در س��ال  1389بالغ بر
 448\61میلیارد ریال بوده اس��ت .با توجه به اینکه
ش��رکتهای درج ش��ده در تابلوهای فرابورس از 3
شرکت در سال  1388به  13شرکت در سال 1389
افزایش یافته و با پذیرش شرکت ارتباطات سیار در
س��ال  1389حجم معامالت در این سال نسبت به
س��ال قبل افزایش قابل توجه یافته اس��ت ،مقایسه
آمار سال  1389فرابورس با سال قبل از آن چندان
معنادار نیست .در حال حاضر در فرابورس ایران عالوه
بر سهام شرکتهای پذیرفته شده ،گواهی سپردههای
بانکی ،اوراق مشارکت و حق تقدم تسهیالت مسکن
بانک مسکن مورد دادوستد قرار میگیرد .با توجه به
تعداد کم ش��رکتهای حاضر در فرابورس ،در حال
حاضر ش��اخص قیمت برای این بازار مورد محاسبه

جدول شماره  – 1حجم و ارزش دادوستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
1387
ارزش بازار

(میلیاردریال)

137455

1388
ارزش بازار

(میلیاردریال)

47975

ارزش بازار

(میلیاردریال)

184170

1389
ارزش بازار

(میلیاردریال)

85625

ارزش بازار

(میلیاردریال)

218250

سهم از کل
(درصد)

101913

جدول شماره  – 2حجم و ارزش متوسط معامالت روزانه بورس در سال سال گذشته
سال

1388

1387

238
201
577

تعداد روزهای معامالتی

متوسط حجم معامالت روزانه (میلیون سهم  /برگه)
متوسط ارزش معامالت روزانه (میلیارد ریال)

244
351
755

1389

243
419
898

جدول شماره  – 3ارزش بازار در سه سال گذشته
1387

سال

448955
246790
1/8
3/84
23/25

ارزش بازار (میلیارد ریال)

ارزش اسمی (میلیارد ریال)

ارزش بازار به ارزش اسمی (مرتبه)

متوسط نسبت  P/Eبازار
گردش معامالت (درصد)

1388

651428
287502
2/3
5/81
25/01

1389

1115636
330804
3/4
7/7
15/89

جدول شماره  – 4پنج صنعت برتر بورس براساس ارزش بازار

نگر
آینده
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صنعت

فلزات اساسی

بانکها ،موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی
مخابرات

استخراج کانههای فلزی
خودرو و ساخت قطعات

تعداد شرکت

24
8
1
8
31

ارزش بازار

(میلیاردریال)

188428
167040
165742
91632
88971

سهم از کل
(درصد)

16/89
14/97
14/86
8/21
7/97

درصدتغییر
ارزش بازار صنعت
نسبت به 88

78/3
80/5
94/7
104/2
106/1

قرار نمیگیرد.
رخدادهای مهم بازار سرمایه

بازار مالی کشور در حال حاضر یک بازار بانک پایه
است و شرکتها منابع مالی مورد نیاز خود را عمدتا
از طریق مراجعه به سیستم بانکی و اخذ تسهیالت
بانکی تامین میکنند .با تصویب قانون توسعه ابزارها
و نهادهای مالی در اواخر سال  1388و در نظر گرفتن
معافیتهای مالیاتی ب��رای اوراق بهادار جدید و نیز
صندوقهای سرمایهگذاری ،گام مهمی در راه توسعه
ابزارهای مالی برداش��ته شد .بدین ترتیب شرکتها
میتوانند تامین منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق
بازار سرمایه و انتش��ار اوراق با درآمد ثابت (Fixed
 )Incomeانجام دهند .همچنین در راس��تای این
مساله ،بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ،بانکها
را از ضمانت اوراق مش��ارکت منع کرده است و این
اوراق باید در بازار بورس یا فرابورس مورد معامله قرار
گیرند.
انتش��ار اولین اوراق صکوک اجاره توسط شرکت
هواپیمایی ماهان برای خرید یک فروند هواپیما اولین
مورد از تامین مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه
در قال��ب انتش��ار اوراق با درآمد ثابت اس��ت که در
ی میشود
اس��فند ماه  1389انجام گرفت .پیشبین 
که ش��رکتهای بیش��تری در س��ال  1390تامین
مالی از طریق انتش��ار اوراق اجاره یا اوراق مشارکت
را مدنظ��ر قرار دهند .البته ابهامی نیز در این زمینه
در بس��ته سیاستی نظارتی وجود دارد بدین ترتیب
که با کاهش سقف نرخ عقود مشارکتی به  17درصد،
در صورت عدم کاهش نرخ اوراق مش��ارکت در سال
 ،1390اخذ تسهیالت بانکی هزینه کمتری نسبت
به تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای شرکتها
خواهد داش��ت و این امر میتواند مشوقهای قانون
توسعه ابزارها و نهادهای مالی را بی اثر سازد.
عرضه اولیه سهام شرکت ارتباطات سیار مهم ترین
رویداد بازار سرمایه در سال  1389بود که با استقبال
شایان توجه فعاالن بازار مواجه شد .با توجه به کشف
قیمت صورت گرفته و رشد قیمت پس از آن ،ارزش
شرکت در حال حاضر حدود  10میلیارد دالر است.
آغاز دادوس��تد قراردادهای آتی ( )Futuresسهام
از م��رداد ماه  1389رخداد مهم دیگ��ر بازار در این
سال بود .همچنین به نظر میرسد دادوستد اختیار
معامله س��هام ( )Optionsنیز در سال  1390در
بورس تهران آغاز ش��ود .توجه به این نکته ضروری
است که ابزارهای مش��تقه ( )Derivativesامکان
مناسبی برای سرمایهگذاران در بازار فراهم میآورند
تا بتوانند ریس��ک خود را در بازار کاهش دهند .لذا
به نظر میرسد استقبال سرمایهگذاران از این ابزارها
در سالهای آتی افزایش قابل توجهی داشته باشد.
ارائ��ه مجوز دادوس��تد برخ��(ط( dOnline Tra
 )ingسهام از س��وی سازمان بورس به شرکتهای
کارگزاری ،رخداد مهم دیگر سال  1389بازار سرمایه
کش��ور بود كه در تعيين مسير آينده و پيشبيني
روندها بايد بدان توجه كرد .بدین ترتیب از دی ماه
سال گذشته ،سرمایهگذاران بازار قادر شدند ضمن
دسترسی مستقیم به سامانه معامالت ،از هر نقطه از
جهان اقدام به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در

بورس و فرابورس كنند .این امر موجب میشود که
رقابت شرکتهای کارگزاری ،متمرکز بر ارائه خدمات
جدید ب��ا ارزش افزوده باالتر برای س��رمایهگذاران،
مشاوره سرمایهگذاری و ارائه خدمات تحلیلی شود
و به رش��د سطح تحلیل و سرعت و حجم معامالت
خواهدانجامید.
دالیل رشد قیمتها

چشمانداز سال 90

با توجه به تداوم عوامل موثر بر افزایش قیمتها
در سال  1390به نظر میرسد روند افزایشی قیمت
سهام در بورس و فرابورس ادامه داشته باشد .اما توجه
به چند نکته در این مورد ضروری است:
ی میشود که روند افزایشی قیمت کاالها
پیشبین 
در سطح جهان کند ش��ده و از سال آینده میالدی
بازارها ب��ا کاهش قیمت کاالها مواجه ش��وند .این
ام��ر میتواند موجب کاهش درآمدها و س��ودآوری
ش��رکتهای تولیدکننده مواد اولیه شده و کاهش
قیمت این بخش از سهام را در پی داشته باشد.
افزای��ش قیم��ت دالر میتواند موج��ب افزایش
بهای تمام شده محصوالت آن دسته از شرکتهایی
ش��ود که در تامین مواد اولیه خود متکی به واردات
میباش��ند .این امر موجب کاهش س��ودآوری این
شرکتها و کاهش قیمت سهام آنها خواهد شد.
در ص��ورت عدم کنترل افزایش س��طح عمومی
قیمتها در پی اجرای طرح هدفمندی یارانهها ،میل
به پس انداز در جامعه کاهش خواهد یافت و در پی
آن جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه با کاهش
مواجه خواهد شد .این امر میتواند موجب کند شدن
روند رو به رشد بازار گردد.
نزدیک بودن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
میتواند موجب رشد فضای انتخاباتی گردد .در چنین

یمیشود
پیشبین 
که روند افزایشی
قیمت کاالها در
سطح جهان کند
شده و از سال
آینده میالدی
بازارها با کاهش
قیمتکاالها
مواجه شوند

پیشروهای بورس 90

محمد حسن نژاد /مدیرعامل کارگزاری رضوی :اوضاع بورس در سال  90مثبت خواهد بود .در
واقع کاهش نرخ سود بانکی باعث میشود تا نقدینگی موجود در جامعه که حجم آن افزایش
زیادی داش�ته است به سمت بورس س�رازیر شود .در حال حاضر نقدینگی زیادی در دست
مردم است که فرصت سرمایهگذاری برای آن وجود ندارد .همچنین حذف  3صفر از پول ملی
میتواند تاثیر روانی به سزایی در بازار سرمایه داشته باشد و باعث افزایش معامالت در بورس
تهران شود .شرکتهای خودروساز ،فوالدیها و شرکتهای پتروشیمی میتوانند از جمله
صنایع پیشرو بورس در سال  90باشند.

نگر
آینده

تعداد سرمایهگذاران این صندوقها بیش از  30هزار
نفر بوده و ارزش داراییهای آنها حدود  950میلیارد
تومان میباشد .تنوع صندوقها از بعد نوع و استراتژی
سرمایهگذاری میتواند موجب جذب تعداد بیشتری
از سرمایهگذاران به بازار سرمایه شود.
عامل دیگری که موجب افزایش قیمت س��هام
برخی از شرکتها بهویژه تولیدکنندگان مواد اولیه
ی افزایش قیمت دالر است .از
شده اس��ت ،پیشبین 
آنجاییکه قیمت محصوالت تولیدی این ش��رکتها
در بازار برمبنای قیمتهای جهانی تعیین میشود،

شرایطی معموال سرمایهگذاران تالش میکنند سهم
داراییهای ریسکی را در سبد داراییهای خود کاهش
دهند که این امر میتواند موجب خروج سرمایهها از
بازار بورس و انتقال آنها به بازار پول یا اوراق با درآمد
ثابت گردد.
در مورد فرآیند تامین مالی ش��رکتها از طریق
بازار س��رمایه به نظر میرسد با توجه به مشوقهای
موجود شاهد افزایش توجه شرکت به این بخش بوده
و س��هم اوراق بدهی و اوراق با درآمد ثابت در سبد
بورس و فرابورس افزایش یابد.
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اجرای ط��رح هدفمندی یارانهها دیگ��ر رویداد
مهمی بود که اثرات قابل توجهی در اقتصاد کش��ور
و نیز بازار سرمایه داشت .افزایش هزینههای برخی
از ش��رکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
بدنبال آن کاهش سودآوری آنها اثر مستقیم اجرای
این طرح بود .اما نکته قابل توجه اینکه برخی از فعاالن
بازار این امر را ش��روع مسیری میدانند که میتواند
منجر به واقعی شدن قیمتها در اقتصاد کشور شود.
بدین ترتیب با پیش رفتن اقتصاد به سمت وضعیت
رقابتی از طریق خصوصیسازی ،واقعی شدن فضای
اقتصادی ناشی از واقعی شدن قیمتها و نیز کاهش
نرخ سود بانکی ،شرایط بازار سرمایه نیز تغییر قابل
توجهی خواهد نمود .مجم��وع عوامل فوق موجب
خواهد ش��د که نقدینگی بیشتری جذب بازار شود
و ای��ن امر موجب افزایش نس��بت قیمت به درآمد
متوس��ط بازار خواهد شد .برخی از فعاالن بازار روند
افزایش��ی قیمتها در بازار سهام در ماههای انتهای
سال – پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها – را
ناشی از همین امر میدانند.
شرایط حاکم بر بازارهای جهانی بهویژه بازارهای
کاالی��ی نیز یکی از عوامل رش��د ب��ازار بورس بوده
اس��ت .عدم اطمینان در مورد وضعیت اقتصادی در
سطح جهان بهویژه بهدلیل بروز مشکالت اعتباری
در کشورهای یونان ،ایرلند ،اسپانیا ،پرتقال و ایتالیا و
روند نامطلوب برخی از متغیرهای اقتصادی در ایاالت
متح��ده که از پیشبینیهای تحلیل گران عقب تر
بوده ،موجب شده است که سرمایهگذاری در کاالها
مورد توجه بس��یاری از صندوقهای سرمایهگذاری
در س��طح جهان قرار گیرد .ب��روز ناآرامی در برخی
از کش��ورهای منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا و
تداوم کاهش ارزش دالر امریکا در برابر س��ایر ارزها
نیز به این مساله دامن زده است .در چنین شرایطی
سرمایهگذاران در بازارهای جهانی سهم بیشتری از
س��رمایهگذاری خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت
و کاالها بهویژه فل��زات گرانبها اختصاص میدهند
که رشد قابل توجه قیمت طال و نقره شکستن دائم
رکوردهای قیمتی توس��ط این دو فلز نیز موید این
مساله است.
مس��ائل فوق در کنار رشد تقاضای هند و چین
برای کاالها موجب ش��ده اس��ت که از انتهای سال
 2010می�لادی در پن��ج ماه متوالی رش��د قیمت
ش��اخصهای کاالی��ی از جمله ش��اخص GSCI
استاندارد و پورز از رشد سهام پیشی بگیرد .این امر
اثر مثبتی بر بازار س��هام کشور ما داشته است چرا
که بسیاری از شرکتهای بزرگ و تاثیرگذار در بازار
بورس کش��ور ما تولیدکننده مواد اولیه نظیر فوالد،
مس و محصوالت پتروش��یمی هستند که افزایش
قیمتهای جهانی موجب رشد سودآوری آنها و در

پی آن رشد قیمت سهام آنها شده است .رشد 104/2
درصدی ارزش بازار گروه اس��تخراج کانههای فلزی
و رش��د  78/3درصدی ارزش بازار فلزات اساسی در
بورس تهران موید اثرپذیری بازار از روند قیمتها در
بازارهای جهانی کاالها بوده است .البته بهبود وضعیت
اقتص��ادی در نقاط مختلف دنی��ا میتواند موجب
کاهش توجه س��رمایهگذاران به بازارهای کاالیی و
افزایش س��رمایهگذاری در س��هام گردد که این امر
موجب کاهش قیمت کاالهای مختلف خواهد شد،
ی میکنند از سال
روندی که تحلیلگران پیشبین 
 2012شروع خواهد شد.
حاک��م ب��ودن رک��ود در بخشهای��ی همچون
ساختمان که معموال رقیب بورس به حساب میآیند
را نیز میتوان از جمله دالیلی دانست که موجب ورود
نقدینگی از طرف سرمایهگذاران جدید به بازار سرمایه
شده است .افزایش تعداد صندوقهای سرمایهگذاری
نیز روند ورود س��رمایههای جدید به بازار را تسریع
کرده اس��ت چرا که در سالهای گذشته و در غیاب
این نهاد مال��ی مهم ،افراد جامعه بهدلیل ریس��ک
حاکم بر بازار س��هام و هزینههای باالی دسترس��ی
ب��ه اطالعات تحلیل��ی ترجیح میدادند ت��ا در بازار
س��رمایه حضور پیدا نکنند ولی تشکیل و گسترش
صندوقهای سرمایهگذاری در  3سال گذشته موجب
شده است تا افراد عادی سرمایهگذاری در بازار سهام
را بطور غیرمس��تقیم و از طریق این صندوقها که
توسط مدیران حرفهای اداره میشوند ،را تجربه کنند.
عملکرد نسبتا موفق این صندوقها نیز عامل دیگری
است که موجب جلب اعتماد سرمایهگذاران و رشد
صندوقها شده است به طوریکه در حال حاضر بیش
از  50صندوق سرمایهگذاری در کشور فعال هستند.

افزای��ش قیم��ت دالر میتوان��د موج��ب افزایش
درآمده��ای این ش��رکتها به ریال و نی��ز افزایش
ی افزایش درآمد
سودآوری آنها شده که این پیشبین 
برای این گونه از شرکتها موجب توجه فعاالن بازار
و افزایش قیمت سهام آنها شده است.
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پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

پرونده ویژه

چشمها به بانكها دوخته شده است
چشمانداز سيستم بانكي در سال  90در گفتوگو با ابوالقاسم جمشیدی
 عظیم محمودآبادی

فصل نهم
ک و بانکداری
بان

عالوه بر اجرایی شدن طرح حذف یارانهها و یا هدفمند
کردن آنها ،مواردی مانند انقباضی شدن سیاست بانکها
و نیز وضعیت سرمایهگذاری از مواردی هستند که
میتوانند تاثیر قابل مالحظهای بر آینده اقتصاد کشور
در سال جاری داشته باشند .بررسي آينده سيستم
بانكي ايران در سال  90موضوع گفتگوي آيندهنگر با
دكتر ابوالقاسم جمشيدي است .او كه اکنون مشاور
مدیر عامل بانک پاسارگاد است ،دكتراي خود را با تمركز
روی سیستمهای مالی از كشور هلند گرفته و در دولت
رجايي سرپرست وزارت بازرگانی و معاون بازرگانی داخلی
بوده است .او پس از شهادت رجایی به وزارت صنایع میرود
و برای دو دوره معاون وزیر صنایع و معادن در اقتصاد و
امور بینالملل میشود و بعد از آن هم به شورای صنایع
ملی ایران میرود .جمشیدی در دوره ریاست جمهوری
آیت اهللهاشمی رفسنجانی مدیر بانک سپه بوده است و در
اواخر دولت سازندگی شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت
ایران را با انگیزه تحریک بازار سرمایه تاسیس میکند و 10
سال در آنجا به فعالیتهای اقتصادی میپردازد .گفتوگوي
آیندهنگر با او را در ادامه ميخوانيد.
ارزیابی ش�ما از نظام مالي و فعالیتهای بانکی در س�ال
گذشته چیست؟ به بیان دیگر در یک نگاه کلی نظرتان
نسبت به عموم سیاستهای بانکی و فعالیتهای آن در
سال گذشته چیست؟

نگر
آینده
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برای ورود به بحث بهتر است كه در ابتدا مروری بر نحوه
سیاس��تگذاری پولی در کشور داش��ته باشیم .همانطور که
میدانید بحث سیس��تمهای مالی دارای دو بخش است؛ یک
بخش مربوط به سیاس��تگذاری پولی است که در واقع بازار
پول را پوشش میدهد .دیگری هم سیاستگذاری مبتنی بر
بازار سرمایه است .این دو بخش در واقع همان بازار اولیه و بازار
ثانوی ه هستند .بازار اولیه که مشخص است و به سیاستگذاری
سرمایه مربوط میش��ود و بازار ثانویه هم در واقع همان بازار
بورس و اوراق بهادار است .پرسش شما معطوف به بازار اولیه و
سیاستگذاری پولی است .این در حالی است که ما تا سالها
از نقش واقعی بورس و بازار س��رمایه در کش��ور بهره زیادی
نداش��تهایم .به بیان دیگر به دلیل اینکه آنطور که باید بورس
در کشور ما فعال نبود تمامی بار اقتصادی کشور بر دوش بازار
پول میافتاد .یعنی بازار پول جبرانکننده نقش کم رنگ بازار
بورس بود .نتیجه طبیعی این مساله افزایش تورم است .از اين
نكته كه بگذريم از مهمترين اهداف بانکهای مرکزی در اکثر
کشورها ثبات قیمتها است .ثبات قیمتها به کنترل حجم
پول و اس��کناس در جامعه برمیگردد .به همین دلیل است
که در قانون مسوولیت چاپ و نشر پول بر عهده بانک مرکزی
گذاشته شده اس��ت .به تعبیر دقیقتر بانک مرکزی مسوول
کنترل تمامی جریان اقتصادی در کشور است .مهمترین عامل
تعیینکننده در این میان بحث قیمتها است كه مساله تولید،
به اضافه واردات منهای صادرات که البته بحث خدمات نیز در

درون آن جای دارد ،به طور طبیعی با یک نرخی که س��طح
عمومی قیمتها مینامی��م تعریفکننده طرف دیگر معادله
اس��ت .بر اين اس��اس حجم اسکناس و مسکوکات در جامعه
ما تعیین میشود .برخی کشورها برای ایجاد چنین تعادلی که
بتواند منجر به ثبات قیمتها شود ،از روشی استفاده میکنند
که موسوم به «روش قاعدهمند» است .روش قاعدهمند یعنی
دس��تورالعملهایی که از یک ثبات نس��بی برخوردار باش��د.
طبیعی اس��ت که وقتی روش��ی وجود داشته باشد که دارای
ثباتی نسبی باشد ،تولیدکننده ،واردکننده ،صادرکننده یا حتی
نیروهای خدماتی میتوانند به خوبی وضعیت اقتصادی را درک
کنند و متناسب با آن نقش خود را به درستی تشخیص دهند.
این همان وظیفهای است که در بسیاری از کشورها بر عهده
بانک مرکزی قرار گرفته است .بنابراین قاعدهمند کردن میزان
حج��م پول از مهمترین وظایف بانک مرکزی در بس��یاری از
کش��ورها اس��ت .اما برخی دیگر از کشورها که معموال از آنها
به کش��ورهای در حال توسعه تعبیر میشود ،از سیاستهای
اقتضائ��ی پیروی میکنن��د .یعنی در زمانه��ای مختلف بر
اساس مقتضیات آن زمان اقدام به تصمیمگیریهای متفاوت
میکنند .در کشور ما به طور عمده سیاستگذاری شورای پول
و اعتبار بر اساس سیاستگذاری اقتضائی بوده است .متاسفانه
هیچ وقت روش قاعدهمند در کش��ور ما تعقیب نش��ده است.
حتی قبل از انقالب در دهه پنجاه نیز سیاستگذاری اقتصادی
ما فاقد روش قاعدهمند بوده که در دهههای پس از انقالب نیز
این روند تداوم داش��ته است .البته عوامل مختلفی این مساله
را به ما تحمیل کردن��د .از مهمترین آنها میتوان به جنگ و
ش��رایط آن اشاره کرد .پس از جنگ نیز بحث بازسازی کشور
مطرح ش��د که آن هم به هر ح��ال نیازمند منابعی بود .برای

همین طبیعی بود که طی این س��الها شورای پول و اعتبار
به سمت سیاست اقتضائی حرکت کند .البته روش اقتضائی
به هیچ وجه به معنای بیثباتی نیست .اینطور نیست که هر
ماه یک سیاس��تی تعیین شود .بلکه معموال در این روش نیز
سیاستهای بلندمدت تعیین و مطابق با آن عمل میشود مگر
در مواقع استثنا که آن هم شرایط خاص خود را دارد .نکتهای
که اینجا نباید فراموش شود این است که در اقتصاد ما در دهه
اول انقالب و حتی دهه دوم آن بورس دارای جایگاه مشخصی
نبود و منش��ا اثر تلقی نمیش��د .این نکته از آن جهت دارای
اهمیت است که بازار سرمایه و بازار پول دو بال پرواز هر نظام
اقتصادی است .بانک مرکزی از سویی مسوولیت کنترل حجم
پول نشر شده را دارد و از سوی دیگر وظیفه نظارت بر گردش
مبادالت مالی را بر عهده دارد .بنابراین بانک مرکزی مسوول
رسمی نرخ رشد تورم است و همچنین تعادل تراز پرداختها
از دیگر وظائف بانک مرکزی است .با اين توضيح مقدماتي بايد
بگويم كه بانکها در س��ال گذشته با کمبود نقدینگی مواجه
ش��دند .برای همین بانک مرکزی ،بانکهای کشور را مجبور
کرد تا مطالبات خودشان را بازپس گیرند.
یعن�ی بانکها به نوعی سیاس�ت انقباض�ی را در پیش
گرفتند؟

بله درس��ت است .سیاس��ت انقباضی در واقع باز ستاندن
اعتبارهای��ی بود که پیش از این بانکها در اختیار متقاضیان
ق��رار داده بودند .درس��ت در زمانی بانکه��ا اقدام به بازپس
گیری مطالبات خود کردند که صنعت کشور ما در حال رکود
کمسابقهای بود .در این میان مسائل سیاسی را هم نمیتوان
نادیده گرفت .به هرحال سیس��تم پولی و مالی هر کشوری تا
حدود زیادی متاثر از وضعیت سیاس��ی آن کشور است .طبق

آمار بیش از  47هزار میلیارد تومان معوق سیستم بانکی کشور
در س��ال گذشته بوده اس��ت .معنای این سخن آن است که
بیش از  20درصد از نقدینگی کش��ور در س��ال گذشته قفل
شده است .همچنین اتخاذ سیاست به شدت انقباضی در مورد
مسکن توس��ط دولت از عوامل موثر در اقتصاد سال گذشته
بود .فراموش نشود که مسکن یکی از مهمترین شاخصهای
تحریک اقتصادی در کش��ور ما اس��ت .بنابراین در ادامه روند
س��ال گذش��ته هم اکنون نیز بانکها دارای منابع به شدت
محدودی هس��تند .به تعبیر دیگر منابع بانکها قفل شده و
ت اقتصاد امروز کشور ما است
گیر کرده است .این مساله واقعی 
که قابل انکار و کتمان نیس��ت .ضمن اینکه بانک مرکزی به
دلیل جلوگیری از افزایش تورم از دادن تس��هیالت خودداری
میکند .چراکه این مساله به تشدید تورم خواهد انجامید .در
س��ال گذشته به موازات مس��ائلی که به آن اشاره شد ،بحث
اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیز توس��ط دولت مطرح
ی س��اله
ش��د .همانط��ور که میدانید این بحث طوالنی س�� 
و روی زمین ماندهای اس��ت که در نهایت در چنین ش��رایط
مطرح ش��د .به هر حال جامعه ما مدتها است که به مصرف
ارزان عادت داش��ته است و البته میزان حقوقها و دستمزدها
نیز بر همان مبانی قیمتی مبتنی بوده است .اینکه میگویم
جامعه عادت به ارزان مصرف کردن داش��ته است ،به معنای
تائید و درستی آن نیست بلکه این مساله به هر حال خوب یا
بد واقعیت جامعه اقتصادی ما در طی سالهای گذشته بوده
است .بنابراین وقتی که قیمت انرژی و برخی کاالهای مصرفی
افزایش مییابد طبیعی اس��ت که تورم قابل مالحظهای را به
اقتصاد کش��ور تحمیل میکند .دولت برای جلوگیری از تورم
ناشی از هدفمند کردن یارانهها دو سیاست را در پیش گرفت؛
اول اینک��ه به دلیل کافی بودن منابع ارزی اقدام به تش��دید
واردات کرد .دومین اقدامی که دولت در این راس��تا انجام داد
تزریق مقداری نقدینگی به بازار بود و این سیاستی است که
استمرار آن را اعالم کرده است .یعنی پرداخت مبالغی که هر
دو ماه یک بار به حساب مردم ریخته میشود در واقع همان
تزریق نقدینگی به بازار اس��ت .این مساله از آن جهت دارای
اهمیت است که شاید میزان دریافتی هر فرد ،رقم قابلتوجهی
نباشد اما وقتی که این رقم در تعداد افرادی که آن را دریافت
کردهاند ضرب میشود ،عدد قابلتوجهی میشود و بیتردید در
جریان اقتصادی کشور آثار قابل مالحظهای را خواهد داشت.
نکته دیگری که اینجا الزم میدانم اشارهای به آن داشته باشم،
اینکه تزریق نقدینگی موجب باال رفتن تقاضا شده است .البته
برخی نس��بت به وقوع آن ابراز تردی��د میکنند و میگویند
مساله ما و بانک

افزایش نقدینگی لزوما به باال رفتن تورم منجر نخواهد شد .این
مسائل و روشن شدن آن برای ترسیم چشم انداز اقتصاد کشور
در سال  90بسیار حائز اهمیت است .مسالهای که اینجا مطرح
است نقش وجه پرداختی دولت برای خانوادههای کم درآمد
است .واقعیت این است مبلغی که دولت به صورت ماهانه و یا
دوماه یکبار پرداخت میکند برای خانوارهایی که در دهکهای
پایین قرار دارند ،نق��ش موثری دارد .به بیان دقیقتر گرفتن
مبلغ هشتاد و اندی هزار تومان برای دهکهای ششم به باال
تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت .اما به نظر میرسد پرداخت
این مبلغ برای خانوارهای کم درآمد در دهکهای پایین ،دارای
نقش اساسی بوده است .ضمن اینکه سرانه جمعیت دهکهای
پائینی نیز نس��بت به دهکهای باالی جامعه بیش��تر است.
یعنی بس��یاری از خانوارهایی ک��ه در این دهکها قرار دارند،
دارای تعدادی بیش از چهار نفر هستند .نکت ه بسیار مهمی که
اینجا وجود دارد ورود گسترده دهکهای پایین به بازار است.
یعنی به دلیل وجود تقاضاهای خفتهای که مدتها دهکهای
پایینی جامعه با آن درگیر بودند ولی امکان تامین تقاضاهای
خود را نداشتند اکنون با به دس��ت آوردن درآمدی تصادفی
فرصتی یافتهاند تا به جبران آن بپردازند .بنابراین طبیعی است
ک��ه تقاضای کل باال برود .وقتی ک��ه تقاضای کل باال رفت و
تولید داخلی هم نتوانس��ت متناسب با تقاضای افزایش یافته
عرضه را افزایش دهد ،طبیعی است که حجم کاالهای وارداتی
تشدید میشود .این مساله موجب شد که تولید داخلی نتواند
حرکت کند و کشور مملو از واردات شود .در نتیجه ارزی که
میتوانست در بخش سرمایهگذاری مورد استفاده قرار بگیرد،
برای وارد کردن کالهای خارجی هزینه شد .این مساله از آن
جهت دارای اهمیت است که بازار سرمایه در قوت بخشیدن به
اقتصاد نقش بیبدیلی دارد؛ یعنی بازار سرمایه ميتواند به بازار
پولی کمک کند و موجب رونق اقتصادی شود.
منظور از بازار سرمایه ،همان بورس است؟

بورس البته یکی از مهمترین بخشهای بازار سرمایه است
که البته در کشور ما مسائل خاص خودش را دارد .ببینید ما
در بازار بورس و اوراق بهادار شاهد آن هستیم که بیش از 96
درصد آن فقط سهام است .جای بررسی دارد ببینیم با توجه
به اینکه امروز تازه حجم بازار س��رمایه ما به یکصد و بیس��ت
و ش��ش هزار میلیارد تومان (126میلیارد دالر) رسیده چند
درصد این مبلغ در ب��ازار جریان دارد و حرکت میکند؟ چه
میزان از این مبلغ وارد بخش تولید و صنعت کشور شده است؟
اگر میانگین عمده سهامی که معامله میشود را یکصد میلیارد
تومان به ص��ورت روزانه در نظر بگیریم و اگر  200روز کاری

آنقدر واحدهای
صنعتی به
سیستمبانکی
بدهکارهستند
کهنتوانستهاند
بخشتوسعهای
و سرمایهگذاری
در صنعت کشور
را جبران کنند
بدي�ن ترتيب نتيج�ه اين ميش�ود كه هرچه بيش�تر
و حتی از تامین
واحدهاي صنعتي ما مقروض سيس�تم بانكي شوند و با
شرايطي كه توضيح داديد احتماال در سال  90اين مساله ظرفیتهایخالی
صنعت کشور هم
حادتر هم ميشود؟
بله ،همينطور است .آنقدر واحدهای صنعتی ما به سیستم ناتوانماندهاند

بانکی بدهکارهس��تند که نتوانس��تهاند بخش توس��عهای و
سرمایهگذاری در صنعت کشور را جبران کنند و حتی از تامین
ظرفیتهای خالی صنعت کشور هم ناتوان ماندهاند .واقعیت
این است که نگاه صنایع ما به طور عمده به بانک است .حتی
برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگرا ن خود چشم به بانکها
دوختهاند .ما بانکیها مجاز به تامین سرمایه در گردش هستیم
اما اجازه تامین حقوق و دستمزد کارگران واحدهای صنعتی را
نداریم .حقوق کارگر در آخر ماه پرداخت میشود .یعنی کارگر

نگر
آینده

بازرگاني ،نهادهاي نظارتي در استانها انجام گيرد تا صورت مساله روشن شود.
 -2كليه جرايم مرتبط با بنگاههاي كارآفرين بخشوده گردد .منابع جديد الزم براي
واحدهايي كه توجيه اقتصادي دارند به كار گرفته تا امكان تامين ديون فراهم شود.
 -3نرخهاي بهره بانكي با ابزارهاي كارشناسي به سطح منطقه كاهش يابد؛ زيرا
نرخهاي موجود جز توس�عه معوقات و به بنبس�ت رساندن اقتصاد كشور تاثير
ديگري ندارد.
 -4حمايت از توليد داخلي توس�ط افزايش تدريجي نرخ ارز يا افزايش تعرفهها
براي سال  90امكانپذير گردد.
 -5اعتبارسنجي مشتريان توسط شركتهاي معتبر انجام پذيرد.
اميد است با رفع عوامل اصلي ايجادكننده مطالبات معوق و توجه به هدف اصلي
كه همانا حفظ توسعه اشتغال كشور است ،شاهد رشد و شكوفايي بيشتر اقتصاد
ميهن اسالمي عزيزمان در سال  1390باشيم.

شماره ششم  /فروردین و اردیبهشت 90

محمود اسالميان /نايبرئیس اتاق اصفهان :سوابق موجود نشان ميدهد كه 33
هزار ميليارد تومان معوقات بانكي كه در تاريخ شهريورماه 89اعالم شد ،بيسابقه
است .طي سالهاي گذشته حجم معوقات بسيار پايينتر بوده و روند صعودي ذكر
شده طي  4سال گذشته شدت گرفته است؛ بنابراين معضل حادث شده در چنين
ابعادي يك مس�اله جديد در س�ال  1390است .اما در بحث معوقات بانكي ،عدم
تفكيك فيمابين كارآفريناني كه منابع را مستندا صرف توسعه اشتغال كرده با
معدود كساني كه فرصتطلبي كردهاند يك تهديد براي اشتغال كشور است .اما
چه میتوان کرد؟
 -1در مرحله اول بايستي در هر مورد معوقات رديابي شود .مرز فيمابين صرف توليد
و اشتغال و غير از آن مشخص گردد .دادن يك حكم كلي و سوزاندن تر و خشك
با هم كاري س�اده و غيرعقالني است .چنانچه اشتغال كشور هدف باشد ،بايستي
اين تفكيك توسط كميتههايي با حضور س�ازمانهايي از دولت ،بانكها ،اتاقهاي

برای بورس ما در سال در نظر داشته باشیم ،نتیجه آن بیست
هزار میلیارد تومان در برابر یکصد و بیست و شش هزار میلیارد
تومان خواهد ش��د .به نظر من این محاسبه نشان دهنده این
است که بورس ما از عمق زیادی برخوردار نیست .واقعا مابقی
 126هزار میلیارد تومان کجا میگردد در حالی كه این رقم به
صنعت هم تزریق نشده است؟ در واقع بخش وسیعی از حجم
بازار سرمایه ما وارد بازار سهام شده است و میان صاحبان سهام
در گردش است .بنابراین از این مبلغ ،واحدهای صنعتی سهمی
نداشتهاند .بخش وسیعی از این حجم سرمایه در میان کمتر از
چهل شرکت بزرگ در حال گردش است و مابقی آنها حرکتی
ندارند و در نوعی رکود به س��ر میبرند .نگاهی به س��هامهای
دارویی ،سهام سیمان ،سهامهای عمده صنایع غذایی و پوشاک
میتواند شاهدی بر س��خنان من باشد .در عوض سهامهایی
مانند همراه اول و موارد معدودی از این دست که این اواخر در
غالب خصوصی سازی وارد بازار شدند توانستهاند بخش قابل
توجهی از بازار بورس و اوراق بهادار را به خود اختصاص دهند.
س��هام عدالت بخش دیگر این بازار بود که در حال حاضر آن
هم قفل شده و بدون حرکت مانده است .چراکه اصال مالکیتی
برای آن وجود ندارد و در واقع متعلق به سازمانی است که در
اختیار دولت قرار دارد .بخشی از حجم این سرمایه ممکن است
در بازار در حال گردش باش��د که بعید میدانم بیش از حدود
پانزده درصد از کل حجم آن باشد .البته این میزان هم به طور
مستقیم به صنعت تزریق نمیشود .بلکه در جاهایی که بتواند
به افزایش س��رمایه منجر شود ،از محل سود حاصل از سهام
ممکن است که بخشی از آن به واحد صنعتی برگردد .با توجه
به اینکه اکثر صنایع ما این مبالغ را پیشخور کردهاند ،پس در
عمل باز هم چیزی به دست نخواهند آورد.

57

ی که گرچه ممکن است دارای حساب
بله .بازار غیر رسم 
بانکی باشد ولی دارای وضعیت مشخصی نیست .حتی بانک
مرکزی هم از کنترل این بازار غیر متشکل ناتوان است.

یکی از مباحثی که این روزها مطرح اس�ت ،حذف چهار
صفر از اس�کناسها است .به نظر میرسد این مساله به
شدت سیستمهای بانکی کشور را در سال  90تحت تاثیر
قرار خواهد داد .به نظر ش�ما انگیزه مسووالن اجرایی از
چنینتصمیمیچیست؟

نگر
آینده
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تا جایی که من اطالع دارم با توجه به اخبار ضد و نقیضی
که گاهی میش��نوم ،ظاهرا این مساله در حال حاضر به طور
موقت از دستور کار بانک مرکزی خارج شده است .اما در مورد
انگیزه چنین تصمیماتی باید بگویم که به نظر میرسد انگیزه
سیاسی چنین تصمیمی نسبت به انگیزه اقتصادی آن اولویت
داشته باش��د .به هر حال در کشور ما سیاستهای اقتصادی
به نوعی متاثر از اقتصاد سیاسی است .برای همین هم من از
انگی��زه اصلی طراحان حذف صفرها اطالع چندانی ندارم .آن
بزرگوارانی که چنین طرحی را مطرح کردهاند خودشان باید
در مورد ضرورتی که در این مورد احس��اس کردهاند توضیح
بدهند .اما اگر بخواهم احتمالی را که من تصور میکنم برای
شما بگویم این است که اقتصاد ما در برابر واقعیتی قرار دارد که
اگر بخواهد از واردات بیرویه رهایی یابد ،رشد سرمایهگذاری،
پیشرفت صنعتی و مسائلی از این دست در کشور اتفاق بیفتد،
ی را واقعی کنیم.
ناچاریم که نرخ ارز خارج 
به نظر من آزاد سازی تمامی ارکان اقتصاد کشور میتواند
سیاست منطقی و درس��تی برای واقعی کردن نرخ ارز باشد.
البته این مس��اله به تورم س��ه رقمی منجر خواهد شد .اما در
این صورت دس��تمزدها افزایش خواهند یافت و قدرت خرید
مردم هم باال میرود.
البته برخی مسووالن اجرایی شاید تصور کنند که حذف
صفرها میتواند به واقعی کردن نرخ ارز بیانجامد که به گمان
من اقدام درستی نیست .من نتیجه حذف صفرها را برای آینده
اقتصاد کشور چیزی جز افزایش واردات و تورم بیشتر نمیدانم.
البته همانطور که اشاره کردم ظاهرا این مساله فعال به تعلیق
درآمده که البته کار درستی است .آزادسازی اقتصاد در آینده
با احیای سازمان برنامه و بودجه و همچنین کمک دولت برای
سرمایهگذاری میتواند امکانپذیر باشد.

پیشبینی اقتصاد ایران در سال90

منظور از بازار غیرمتشکل در واقع بازار غیررسمی است
که در سیستم بانکی هم جای مشخصی ندارد؟

پرونده ویژه

کار خود را انجام داده ،کاال تولید شده و به فروش رسیده است.
بنابراین دس��تمزد کارگر روی قیمت تمام شده کاال محاسبه
ش��ده است .پس وقتی که کاال فروخته شد ،تولیدکننده باید
بتواند دس��تمزد کارگر خود را پرداخت کند .حاال چرا تولید
کنندگان ما از پرداخت حقوق کارگران خود ناتوان هس��تند؟
ب��ه این دلیل که این کاالها به صورت امانی به فروش رفتهاند
و در عمل صنعتگر ما در ازای کاالی فروخته ش��ده نتوانسته
پول آن را به واحد صنعتی خود برگرداند .حاال تا این محصول
چند دست بچرخد و به دست مصرفکننده نهایی برسد ،زمان
زیادی طول خواهد کش��ید .درس��ت است که مصرفکننده
نهایی به صورت نقدی خریداری میکند اما در این فرایند تا به
دست مصرفکننده نهایی برسد ،کاال به صورت امانی فروخته
میشود .برای همین میبینیم که وقتی این پول میخواهد به
دست صنعت برسد ،در غالب چک برگشتی قرار دارد .فراموش
نشود که ما دارای یک بازار غیرمتشکل نیز هستیم که سهم
قابلتوجهی در اقتصاد کش��ور ما دارد و روز به روز به س��مت
فربهتر شدن ميرود.

فصل دهم
ههای عمومی
هزین
و شهری

هزينههايي كه
پرداختکننده ندارد
تاملی در روند هزینههای شهری در سال90

همکاری دولتها با شهرداریها
در اغل��ب کش��ورهای جه��ان،
هم��کاری از جن��س همدلی و
مبتنی بر قانون است .در بسیاری
از موارد فعالیت میان این دو نهاد
درهم میآمیزد و اگر س��ازوکار
معصومه ابتکار منطقی بر رواب��ط دو جانبه این
رئیس کمیتهمحیط نهادها حاکم نباشد ،انرژی و زمان
زیست شورای شهر زیادی بر س��ر دعواها و مس��ائل
تهران حاش��یه ای ه��در خواهد رفت.
هزینههای عمومیشهرداریها
به ویژه به دنبال هدفمندس��ازی یارانهه��ا افزایش یافته و
همین مساله خود اهمیت تعریف منابع مستقل مالی برای
شهرداری را موکد میکند .در کالن شهرهای ایران و به ویژه

در تهران  75تا  80درصد درآمدهای شهرداری از راه فروش
پروانه و ساخت و ساز تامین میشود و در سالهای اخیر به
دلیل فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی،
بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش تراکم به دست
آمده که این مساله در بخشهایی آسیبهای محیط زیستی
را نیز به همراه داشته است .اما تراکم فروشی منبع پایداری
برای درآمد ش��هرداری نبوده و اگر مدیریت شهری در سال
 90بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند باید
متکیبهدرآمدهایپایدارباشد.چنانچهمیبینیمدرسالهای
اخیر نگاه بخش دولتی به جای اجرای برنامههای اصل 44
قانون اساسی و خصوصی س��ازی به سمت تمرکزگرایی و
کاستن از دایره مسوولیت نهادهایی چون شورا و شهرداریها
است .اگرچه قانون روابط و ضوابط میان دولت و شهرداریها
به ویژه در مس��اله تامین منابع مالی را شفاف سازی نکرده

افزايش عوارض و كاهش حمايت
مديري��ت مال��ي و اقتص��ادي
ش��هرداري در چارچ��وب بودجه
عمومیب��ا کس��ب درآم��د از
عوارض ،وام و س��رمايهگذاري به
منظور تأمین هزینههای شهري،
س��رمايهگذاريها و مشارکت با
حسين محمد بخش خصوصي ،و ارائه کاالهاي
پورزرندي عموم��یو ديگ��ر م��وارد انجام
معاون مالي و اداري میشود.یکی از دغدغههای اصلی
شهرداريتهران ش��هرداری تهران در س��الهای
گذشته دسترسی به منابع مالی
ی این نهاد اس��ت.
پای��دار برای پرداخ��ت هزینههایی عموم 
سیاستهای مختلفی برای رس��یدن به این منظور از سوی
شهرداری دنبال شده که اخذ عوارض شهری از مردم و رایزنی
برای دریافت منابع مالی از دولت از جمله این مس��ائل است.
در تعریف عوارض به عنوان مهمترين منابع بهينه شهرداري
باید اش��اره كرد که عوارض ش��هری به درآمد حاصل از اداره
ش��هر گفته میش��ود که از اموال ،دارايي و مصرف اشخاص
حقيقي و حقوقي دريافت میش��ود و صرف خدمات شهري
مانند احداث ،و بازس��ازي بلواره��ا ،خيابانها ،کوچهها ،پل و
پل س��وارهها ،ميدانها و ايس��تگاههاي آتش نشاني ،مجاري
آب ،نهاد کتابخانههاي عمومي ،پارکها ،بوس��تان و باغهاي

عمومیو بسیاری موارد دیگر میشود .خوشبختانه در بخش
اول همکاری خوبی از س��وی مردم ب��رای پرداخت عوارض
ش��هری صورت گرفته كه روند آن در س��ال  90نيز به نظر
میرس��د در مسير رو به جلويي قرار داشته باشد .اين امر به
پرداخت پايدار شهروندان قانون مدار ياري میرساند و موجب
خواهد شد تا عوارض شهری به عنوان پشتوانه مالی مشروع
ش��هرداریها در کنار نظارت شوراي منتخب مردم به شکل
اخالقی و عادالنه دريافت شود .اما در بخش دوم که هدف ما
تالش برای تأمین بودجه از دولت است در سال  89با برخی
مشکالت و موانع مواجه شدیم كه به نظر میرسد در سال 90
اين مساله حادتر شود .عدم همکاری دولت در بخش تامین
هزینههای ش��هری در شرایطی اتفاق میافتد که مسووليت
شهرداري تهران براي پيشرفت شهر ،به عنوان نهادي مدني،
محلي ،عمومیو غير انتفاعي روز به روز گستردهتر میشود و
میبینیم که شهرداری حتي وظايف و تکاليفي که بر دوش
دولت قرار گرفته از حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي
گرفته تا آموزش دفاع غير نظامیو ارائه تحصيالت دانشگاهي
را نيز عهده دار اس��ت و با این ح��ال براي هر اقدام کوچکي
ملزم به اخذ مجوز از نهادهاي دولتي است .واقعیت این است
ک��ه دولتها اغلب رقمیدر ح��دود  15درصد از هزینههای
شهرداری و شهری را تقبل میکنند اما این رقم در کشور ما
به یک س��وم میزان جهانی آن کاهش یافته است .در همين

اما دست کم در قوانین مربوط به هدفمندشدن یارانهها بر
اساس قانون تاکید شده که دولت ملزم است تا  20درصد از
محل درآمدهای خود از اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها
را در بخش خدمات عمومیهزینه کند .اكنون اما در ابتداي
سال  90شاهديم كه نه تنها این اصل قانونی رعایت نشده
بلكه دولت در بسیاری از پرداختهای خود به بخش حمل و
نقل کوتاهی کرده و به همین خاطر پیشرفت متروی تهران
و یا توس��عه حمل و نقل عمومیپایتخت با دشواریهایی
مواجه شده است .اين روزها که قيمت سوخت افزايش يافته
شهرداري تهران در بخش هزينههاي عمومیدر حمل ونقل
جور دولت را میکش��د و براي رفاه حال مردم و جلوگيري
از افزاي��ش نرخ کرايه اتوبوسها ،ب��ا صرف هزينهای روزانه
نزدي��ک به  140ميليون تومان به 3ه��زار و  500اتوبوس
بخش خصوصي سوخت رايگان ارائه میدهد .با توجه به این
که طرح هدفمند کردن یارانهها ،درآمد زیادی برای دولت
به دنبال دارد ،اگر در سال  90بخواهيم منطقی و هدفمند
عمل كنيم مابه تف��اوت یارانهها برای خدمات عمومیبايد
هزینه ش��ود ک��ه در نتيجه هم ترافیک کم میش��ود ،هم
هزینههای زیس��ت محیطی و هم هزینههای مردم پایین
میآید و عالوه بر آن مصرف عمومیبنزین در کش��ور نیز
کم خواهد شد .اما اگر روند حمایتی دولت از شهرداری به
همین ش��کل ادامه یابد در آینده شهرداری بر سر تعیین
قیمت حمل و نقل عمومیخواهد ماند .چنانچه همین حاال
هم میان شورا و فرمانداری درباره تصویب افزایش نرخ کرایه
تاکس��یها ناهماهنگیها و مشکالتی به وجود آمده است.
به نظر میرس��د كه از اين حيث ما در س��ال  90به لحاظ
هزينههاي عمومیو تامين آن در شرايط نامساعدتري قرار
خواهيم گرفت.

تعریف منابعی ب��رای درآمد
پایدار شهري یکی از مسائل
عمده ای است که ردپایش در
دعواهای زرگری میان دولت و
شهرداری به چشم میخورد.
ش��هرداری اگر مناب��ع مالی
علی نوذرپور مس��تقلی در اختیار داشت،
كارشناسشهرسازي مس��ائلی چ��ون حملونقل
و رئیس هيات مديره عمومیش��هری و ورود
جامعهمهندسان اتوبوسها به سطح شهر و یا
شهرسازكشور توسعه خطوط مترو آنچنانكه
چندي است بحث آن جدي
ش��ده ،با مشکل مواجه نمیش��د .در واقع هزینههای
ی که شهرداری باید نسبت به پرداخت آن اقدام
عموم 
کند ،یکی دوتا نیست .اما تنها منبع درآمدی شهرداری
که اغلب از مس��یر پروژههای عمرانی ،ساخت و ساز
و فروش تراکم در ش��هرها بوده ،این روزها در شرایط
رکود قرار گرفته است .به واقع ميان جایگاه شهرداری
در قانون و واقعیت ام��ر تفاوتي جدي وجود دارد و با
افزايش فعاليتهاي ش��هرداري اين مس��اله به مرور
خود را بيش از پيش نشان میدهد .در سال  62برای
اولین بار وزارت کشور الیحه خودکفایی شهرداری را
تهی��ه و آن را به مجلس ارایه کرد .این الیحه هیچگاه
به تصویب مجلس نرس��ید اما در عم��ل دولت از آن
پس ،رفته رفته س��هم خود در پرداخت به شهرداری
را کاهش داد .نس��بت کمک و حمایت مالی دولت از
شهرداری در سالهای پیش از ارایه چنین طرحی تا
مرز  65درصد میرس��ید اما رفته رفته این رقم به ده
درصد کاهش یافت .در همه جای دنیا دولتها دست
کم  30تا  35درصد از هزینههای عمومیشهرداریها
را تامین میکنند اما در ایران این رقم بین ده تا بیست
درصد متغیر است .به نظر میرسد ضروري است كه
در سال  90دولت برای یک بار هم که شده جایگاهش

را در بودجه ش��هرداریها تعیین کند .فروش تراکم و
تعریف کاربری از جمله روشهایی بود که سابق بر اين
براي حل اين مشكل و تامین منابع مالی شهرداری از
آن اس��تفاده شد .روش پیشنهادی شهرداري در دوره
رياست غالمحس��ين کرباسچی اگرچه مرهم موقتی
برای دردهای ش��هرداری شد اما در واقع باعث شد تا
نظام شهرس��ازی در ایران دچار تغییرات جدی شود.
چرا که تغییرات مبتنی بر فروش تراکم رفته رفته از
پایتخت در قالب بسته پیشنهادی روانه دیگر شهرهای
ایران شد .اكنون اما با ركود ساخت و ساز و بازار مسكن،
شهرداریها چه در بخش عوارض ساختمانی و چه در
بخش فروش تراکم با مش��کل مالی مواجه ش��دهاند.
چراكه درآمد ش��هرداری در تهران تا مرز  80درصد،
در دیگر کالنش��هرها تا  65و در کل کشور در حدود
 55درصد به ساخت و ساز و دریافت عوارض شهری
و مواردی چون فروش تراکم وابس��ته است .ارقامیکه
در باال آمد دغدغهای جدی در س��ال  90پیش روی
مدیران و مس��ووالن ش��هری و کش��وری قرار داده تا
نسبت به مس��ائل پیش رو با دقت نظر بیشتری وارد
عمل شوند و به فکر جایگزینی قانونی برای درآمدهای
کنونی ش��هرداری باش��ند .افزايش رك��ود تورمیدر
كش��ور و تاثير آن بر بازار ساخت و ساز بدين ترتيب
معضلهای اساسي در س��ال  90براي شهرداريها در
تامين هزينههاي عمومیاست .وقتی هزینه شهرداری
تهران به س��اخت و س��از مسکن وابسته باشد به تبع
رکود در مس��کن موجب خواهد تا این نهاد در تامین
بودجه و هزینههای جاری خود دچار مشکالت اساسی
شود .عوارض نوسازی عوارضی بر مصرف است .نخست
باید تولید ش��کل بگیرد و برای آن تولید عوارضی از
سوی شهرداریها وضع ش��ود .درسال  90سالي كه
شتاب توليد در آن چندان اميدبخش پيشبيني نشده
ی ش��هري
چگونه میتوان به تاكين هزينههاي عموم 
خوشبينتر از سال گذشته بود؟

وقتیهزینه
شهرداری تهران
به ساخت و ساز
مسکنوابسته
باشد به تبع رکود
در مسکن موجب
خواهد تا این نهاد
در تامین بودجه
و هزینههای
جاری خود دچار
مشکالتاساسی
شود

هزينه عمومي و سال 90

نگر
آینده

بررسی روند رشد بودجه عمومی دولت که به نوعی بازتاب سهم دولت در اقتصاد کشور است نشان میدهد
که طی سالهای  80تا  90این بودجه  10برابر شده در حالی که تولید ناخالص ملی در این دوره نصف این رقم
رشد داشته و حدود  5برابر شده است .این رشد در حجم بودجه عمومی دولت از سال  83به بعد بیسابقه
بوده است و در عمل مقایسه بودجه عمومی پیشنهادی دولت با حجم تولید ناخالص ایران که برای سال آتی
توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است نشان می دهد بودجه عمومی یا اندازه بخش عمومی
در کش�ور به  42درصد از کل اقتصادملی خواهد رس�ید در حالی که این نسبت در سال جاری معادل 35
درصد بوده و در س�ال  80شمس�ی نیز در حدود  24درصد بوده است .نگاهی به این شاخص ها گویای آن
است که در عمل دولت مجبور است برای به اجرا گذاشتن سیاستهای هدفمندسازی یارانه ها سهم خود را
در اقتصاد ملی افزایش دهد و در اولین سال اجرای برنامه پنجم در مسیری درست مخالف برنامه چهارم
حرکت کند یعنی در حالی که دربرنامه پنج ساله قبلی کوچک سازی دولت هدف بوده دولت در برنامه پنجم
ناچار به بزرگتر شدن است.
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راستا میتوان به تعلل دولت در پرداخت هزینههای مورد نظر
در بخش حمل و نقل عمومیاشاره كرد .هم اکنون شهرداري
تهران براي ارائه س��وخت رايگان ب��ه اتوبوسهاي خصوصي
روزان��ه ب��ه ازاي هراتوبوس 40هزارتوم��ان پرداخت میکند
که در مجموع اين مبلغ ب��راي 3هزار و  500اتوبوس بخش
خصوصي روزانه هزينهای بالغ بر  140ميليون تومان میشود.
با هدفمندي يارانهها اين فشار بر شهرداري تهران در تامين
هزينههاي عمومیبيشتر شده است و در سال  90بيشتر هم
خواهد شد .براساس طرح جامع موارد متعددي برای افزایش
توان مالی شهرداریها در نظر گرفته شده است که از جمله
آن میتوان به سیاست کاهش قيمت زمين اشاره کرد که در
آن تقاضاي موثر براي خريد و طبعا امکان ساخت و ساز (کار
مولد) افزايش يافته تا تعادل ميان شمار واحدهاي مسکوني
ب��ا تعداد خانوار حاصل ش��ود .اما به هر ش��کل برخی از این
برنامهها هنوز تحقق نیافته و شهرداری تهران در تأمین منابع
مالی و هزینههای عمومیشهری خود با مشکل مواجه است.
ش��هرداري تهران نهادي غير دولتي و عمومیاست و مطابق
مصوبات بايد خودکفا باشد و از بودجه دولت استفاده نمیکند
و حت��ي محروم از صندوق ذخيره ارزي اس��ت .حال آنکه در
بيش��تر کالن ش��هرهاي جهان و حتي آسيا که نه وسعت و
نه جمعيت و نه چالشهای ش��هر تهران را دارند ،توانستهاند
حدود بخش عمده ای از هزینههای ش��ان را از طريق بودجه
دولت تأمین کنند .بنابراين درحالي كه به نظر نمیرسد توجه
ويژهای در سال  90به اين معضله شده باشد ،با وجود پيدايش
روندهايي همچون هدفمندي يارانهها سال سختتري از منظر
هزينههاي عمومیو تامين آن پيش روي ماست.

ركود شهري و افزايش هزينهها
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آینده نفت و منطقه

پرونده خارجی

ت نفت
کاهش قیم 
باعث میشود
رقیب اصلی
عربستان در
منطقه – یعنی
ایران – نتواند
مانندگذشته
صندوق ذخیره
ارزیاش را پر کند

نگر
ه شماره ششم  /فروردین و اردیبهشت 90
آیند
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قیمتنفت
تا کجا
باال میرود؟
اضطراب بازار
روی کشورهایی خواهد بود که
بیشترین تولید نفت را دارند
مثل الجزایر ،ایران و عمان

در ح��ال حاض��ر فاکتورهای
سیاسی گوناگونی وجود دارند
که باعث گرانتر ش��دن نفت
میشوند .لیبی ،سومین تولید
کننده نفت در قاره آفریقا وارد
یک جنگ داخلی شده است.
گرگ پریدی به عالوه قولهای عربس��تان
متخصصانرژیجهانی س��عودی برای افزایش تولید
در موسسه اوراسیا آنچنان دقیق و جدی نبوده و
غربیها را راضی نکرده است.
مهمت��ر از همه این نگرانی وجود دارد که با آغاز تنش
جدی در دومین کش��ور نفت خیز خاورمیانه و شمال
آفریق��ا – بعد از لیبی  -و قط��ع صادرات آن ،ظرفیت
اضافی* ناگهان به ش��دت پایین بیاید .البته در حال
حاضر این نگرانیها زیادی به نظر میرسند .ترسهای
بازار را به آس��انی نمیتوان از بین برد و تاثیر ریس��ک
سیاس��ی بر قیمتها طوالنی مدت خواهد بود ،اما اگر
مش��کالت لیبی چند هفته دیگر هم ادامه پیدا کند،
عربستان سعودی بهانه خوبی به دست خواهد آورد که
باالخره به حداکثر تولید خود برسد .به عالوه ،احتمال
اینکه دیگر تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه با بحرانی
ش��بیه بحران لیبی مواجه شوند اندک خواهد بود .به
احتمال زیاد ص��ادرات نفت لیبی برای چند ماه ،و نه
چند هفت��ه ،در کمترین میزان ممک��ن باقی خواهد
ماند .عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس میتوانند جای لیبی را پر کنند.
اضط��راب بازار روی کش��ورهایی خواه��د بود که
بیش��ترین تولید نف��ت را دارند مثل الجزای��ر ،ایران و
عمان .اوضاع بحرین هم آرام نیس��ت و معلوم نیست
ماجرا به کجا ختم میشود .حتی عربستان هم تنش
داخلی را تجربه میکند و واقعا نمیتوان به آینده آرام
تولیدکنندگان نفت امید بست.
اعتراضات در این کشورهای عربی ادامه خواهد یافت
اما احتماال در هیچ کدام از آنها ش��اهد جنگ داخلی
نخواهیم بود .بدون تردید احتمال قطع صادرات نفت
در دیگر کشورهای منطقه وجود خواهد داشت؛ یکی از
این کشورها یمن است که البته تولیدکنندهای کوچک
به حساب میآید.
عربستان به شدت عالقمند است که بهای نفت را در
کنترل داشته باشد و مهار کند .قیمتهای مناسب باعث
افزایش نشاط اقتصادی بهترین مشتریان عربستان در
آمریکا ،اروپا و آسیا میشود .به عالوه کاهش قیمتها
باعث میشود رقیب اصلی عربستان در منطقه – یعنی
ایران – نتواند مانند گذشته صندوق ذخیره ارزی اش
را پر کند .نفت ارزانتر باعث میش��ود که فشار برای
یافتن انرژیهای جایگزین کاهش یابد .و همه اینها به
نفع عربستان است.
*ظرفیت اضافی :حداکثر ظرفیت تولید که به مدت 30
روز به آن دس�ت پیدا کنند و دس�ت کم برای  90روز
تداوم داشته باشد.
منبع :فارن پالسی

به سمت نفت
بشکهای  150دالر
ماجرای بیل گیتسهای نفتی و بشکههای دیجیتال
ترجمه :کاوه شجاعي

در دنیای نفت گران قیمت شاهد چه وقایعی
خواهیم بود؟

نفت در پایان سال
 2011از بشکهای
 147دالر – رکورد
تابستان2008
– عبور خواهد
کرد .چرا؟ چون
اقتصادهایجهان
به احیای خود
ادامه میدهند و
تقاضا برای نفت
از تابستان 2008
بیشتر خواهد بود

نگر
آینده

میتوانی��د مطمئن باش��ید که جماعت همیش��ه
هش��دار دهنده – با هشدارهای سردس��تی – دوباره
ظهور خواهند کرد و دوباره از پایان نفت و حتی پایان
اقتصاد غ��رب حرف خواهند زد .اصوال با آنها نمیتوان
بحث کرد اما باید گفت با در نظر گرفتن بازههای زمانی
معنادار در بحث انرژی – یعنی دههها و س��دهها – ما
در حال حاضر نفت کم نداریم .برای مثال میتوانید به
گزارش اخیر آژانس بینالملل��ی انرژی با نام «منابعی
ب��رای ذخیره» نگاه کنید .ما نفت کم نداریم اما بخش
زیادی از نفتی که ذخیره داریم گران است .اما جماعت
هشداری به این چیزها توجه نمیکند و هشدار میدهد
که سیاس��تمداران این ثروت بادآورده را بیهوده خرج
میکنند و تا چند س��ال دیگر از سرما خواهیم مرد و
ماشینهایمان هم بنزین نخواهند داشت .ضمنا میتوان
به راحتی پیشبینی کرد – همان طور که تعداد زیادی
از س��رمایه گذاران ای��ن کار را کردهاند – همچنان که
قیمت نفت باال میرود وضعیت سهام شرکتهای نفتی
در بازارهای بورس بهبود خواهد یافت .این بهبود وضعیت
هم شامل حال شرکتهای عظیم چند ملیتی میشود و
هم شرکتهای کوچک محلی .تردیدی نیست که این
بازی برندگان زیادی خواهد داشت .اسم شرکت خاصی
را میخواهید بدانید تا بروید س��هامش را بخرید؟ زیاد
زحمت نکشید .در طول ماههای آینده اکثر شرکتهای
نفتی و پتروشیمیاوضاع خوبی خواهند داشت .ارزش
بازار این ش��رکتها در حال حاضر ب��ه دوران اوج خود

امروز و 1986

ب��ه عالوه به راحتی میتوان پیشبینی کرد
که با افزایش بهای نف��ت بحث انرژیهای
جایگزین دوباره رون��ق خواهد گرفت؛ این
رونق در س��رمایهگذاری هم شامل حال بازارهای
سوخت مایع میشود (مثل اتانول که از ذرت گرفته
میش��ود یا خودروهای گاز سوز) و هم دربازارهای
کامال مجزا از تقاضای نفت دیده خواهد ش��د (مثل
انرژی بادی یا مزارع خورشیدی ).باید پذیرفت که اکثر
مدافعان انرژیهای س��بز در خفا از افزایش بهای نفت
رضایت دارند .پس پیشبینی این وقایع زیاد هم سخت
نیست؛ چون خیلی چیزها مثل گذشته است.
پس چه چیزی در مقایس��ه وضعیت امروز با مثال
سال  1986تغییر کرده است :این سالی است که در آن
پایگاه اینترنتی  AOLبنیان گذاشته شد و هم چنین
شیخ یمنی در یک خانه تکانی نفتی توسط فهد ،پادشاه
وقت عربستان ،از کار برکنار شد .ممکن است عدهای
از کارشناسان حوزه تکنولوژی بگویند دنیا از آن زمان
تغییر کرده است؛ اینترنت قدرت گرفته و علم پیشرفت
ک��رده و حاال همیش��ه همراه با کلم��ه انرژی کلمات
دیگری هم ب��ر زبان میآیند« :پ��اک»« ،تکنولوژی»
و «س��بز» .اما مسال ه این است که دنیای مولکولها و
ماشینها با دنیای کیلوبایتها و یوتیوب تفاوت دارد.
آنها نفت محور هستند و برای مدت طوالنی نفت محور
باقی خواهند ماند.
اما دو چیز اساسی از  1986تا حاال واقعا تغییر کرده
اس��ت .یکی اینکه جهان دیگر نتوانس��ته از حوزههای
عظیم نفت ارزانی پیدا کند که پادش��اهان سعودی در
حال حاضر روی یکی از آنها نشسته اند .جهان امروز با
هزینه فراوان نفت پیدا میکند ،باید چاههای عمیق تری
زد یا اصال باید وارد دریا ش��د .تفاوت اساسی دوم امروز
با دهه  80این اس��ت که به تکنولوژیهای پیشرفتهای
برای کشف و استخراج نفت دست پیدا کردهایم و مساله
فناوری اطالعات را اصال نباید نادیده گرفت .تعدادی از
روزنامه نگاران و تحلیلگران طوری برخورد میکنند که
انگار صنعت نفت در دنیایی ج��دا از دنیای کنونی که
شاهد انقالب فناوری اطالعات است فعالیت میکند .آنها
میپذیرند که صنعت نفت و گاز در حوزه تکنولوژیهای
جدید اطالعاتی س��رمایهگذاری کرده ت��ا بهره وری را
باالتر ببرد و این اهمیت دارد ،اما این گروه معتقدند که
این روند باعث تغییر اساس��ی این صنعت نشده است.
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چن��د وقت پیش ش��یخ یمنی ،وزیر نفت س��ابق
عربستان س��عودی – که حاال  80ساله است – اعالم
کرد که اگر «چیزی» در عربستان اتفاق بیفتد احتمال
اینکه بهای نفت به بش��کهای  200تا  300دالر برسد
وجود دارد .ارقامیهراس آور از مردی جدی .منظور او از
«چیزی» همان شورشهای ضد دولتی است که چهره
خاورمیان��ه را در طول ماههای اخیر تغییر دادهاس��ت.
تنشهایی که از تونس ش��روع ش��د ،حسنی مبارک
مصری را سرنگون کرد و حاال در لیبی و سوریه قربانی
میگی��رد .نگرانی یمنی از احتم��ال اختالل در تولید
شرکت س��عودی آرامکو است که روزانه چیزی حدود
 10براب��ر تولید لیبی نفت تولید میکند( .البته تولید
لیب��ی پیش از آغاز درگیریها ،نه حاال ).در خاورمیانه
آنقدر وقایع غیرقابل پیشبینی رخ میدهد که با آغاز
یک بحران ،پیشبینی به��ای نفت تقریبا غیرممکن
میش��ود .اما اگر بحران رخ نداده بود چه؟ نفت بدون
بحران چه روندی را طی میکرد؟ همین سه سال پیش
(چقدر زود یادمان میرود!) قیمتهای نفت تقریبا در
سطح کنونی بود .بعد قیمتها به شدت باال رفت و به
رکورد بشکهای  150دالر رسید .کمیبعد حباب بازار
مسکن در آمریکا ترکید ،اقتصاد آمریکا و کمیبعد دنیا
وارد رکود بزرگ شد و بهای نفت به بشکهای  60دالر
کاهش یافت.
یک سال پیش در چنین روزهایی که نفت به حدود
بشکهای  80دالر رسیده بود ما پیشبینی کردیم که تا
پایان سال  2010نفت به بشکهای  100دالر باز خواهد
گشت .خب با یک ماه تاخیر پیشبینی ما به حقیقت
پیوست و نفت در اواخر ژانویه  2010به بشکهای 100
دالر رسید .ما مغرور نیستیم ،چون این پیشبینی به
اندازه پیشبینی طلوع دوباره خورش��ید تا صبح فردا
آسان بوده است .در حاضر قیمت جهانی نفت به حدود
 120دالر برای هر بشکه رسیدهاست .البته کمیباال و
پایین دارد .مرگ بن الدن مثال قیمتها را کمیپایین
آورد.
قیمتهای نفت در پایان سال  2011به کجا خواهد
رسید؟ آنهم در زمانی که مبارزات انتخاباتی ریاست
جمهوری بعدی جدی شده و ایاالت متحده در مراحل
حساس احیای اقتصادی خود به سر میبرد.
ح��اال که ما دوباره وارد عصر نفت گران ش��ده ایم
پیشبینی مثل تاس انداختن ش��ده است .اما ما خطر
میکنیم و باز دست به پیشبینی میزنیم .به نظر ما،
نفت در پایان س��ال  2011از بش��کهای  147دالر –
رکورد تابستان  – 2008عبور خواهد کرد .چرا؟ چون

اقتصادهای جهان به احیای خود ادامه میدهند
و تقاضا برای نفت از تابستان  2008بیشتر
خواهد بود .به عالوه قرار نیس��ت ظرفیت
تولید جهانی نفت تا چند ماه آینده افزایش
یابد .پس قیمت نفت باال خواهد رفت.
سهام نفتیها را بخریم یا نه؟
تردیدی نیس��ت که دنیا در ماههای آینده به
دنبال نفت بیشتر کف دریاها را بیشتر از گذشته
سوراخ خواهد کرد ،بهخصوص در بخشهای ساحلی
برزی��ل در کامپوس باس��ین و بخشهای��ی از دریای
کارائیب در قطب ش��مال .اما این نفت آسان به دست
نمیآید و مخارج سخت افزاری اش باالست :کشتیها و
خط لولهها ارزان نیستند .پس قرار نیست میزان عرضه
همزمان با تقاضا رشد کند ،مگر اینکه وارد یک رکود
جهانی دیگر شویم که باعث کاهش تقاضا شود .به هر
حال مثل همیشه ،مصرف آسانتر از تولید است.

در س��ال  2008رسیده است .پس عجله
کنید!
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پرونده خارجی

میگویند اس��تفاده از تکنولوژیهای جدید اطالعاتی
در همه کس��ب و کارها دیده میشود و این روند شبیه
استفاده از میزها و ماشین تحریرهای دهه  1960است.
اما از دید ما مساله به کوچکیها هم نیست.
ورود به دوران سوم صنعت نفت و گاز

نگر
آینده

دو دوران ب��زرگ اول تکنولوژیهای نفت و گاز در
ح��ال حاضر دوران پختگی خود را میگذرانند .دوران
اول یک قرن پیش با ماشینهایی ابتدایی متهزنی آغاز
شد که دستاورد انقالب صنعتی بودند؛ این ماشینها
البت��ه با اس��تانداردهای امروز تقریبا اس��باب بازی به
حس��اب میآیند .عصر دوم پس از جنگ جهانی دوم
شروع شد و در آن از ابزارهای الکترو مکانیکی پیشرفته
بهره گرفتند .در عصر سوم ،که اواخر قرن بیستم شروع
شد ،با سختتر شدن رقابت ،آنچه بیشتر اهمیت یافت
کشف ذخایر نفت بود نه اکتشاف آن .حاال دستیابی به
اطالعات در حوزه نفتی حرف اصلی را میزند.
انق�لاب اطالعاتی در صنعت نف��ت و گاز البته در
دو دوره اول ریش��ه دارد؛ مثل در سال  1914رجینالد
فسندن کشف کرد که میتوان برای یافتن نفت از امواج
لرزهای استفاده کرد( .در  1924برای اولین بار به کمک
این ش��یوه در مقیاس تجاری نفت کش��ف شد ).حاال
مهندسان نفت به کمک کامپیوتر چشمها و گوشهایی
دارند که حتی در تصور غولهای نفتی دهههای پیش
نمیگنجید .امروز صنعت نفت بدون اینترنت بی سیم،
سیس��تم  GPSو ماهواره فلج میشود .میتوان گفت
در صنعت نفت کنونی زبان و ابزار شرکتهای اکسان
موبیل و  IBMدر هم ادغام ش��ده است .حاال میتوان
ما وارد عصر گف��ت در ش��رکتهای نفتی به ازای هر بش��که نفت
سوم صنعت نفت چندین مگابایت اطالعات پردازش میشود.
پس عجیب نیس��ت که غول کامپیوتری دنیا IBM
شدهایم.بازیگران
اهمی��ت این روند را درک میکن��د و در یکی از بازارهای
قبلی حضور دارند هدف بیست و هفت گانه اش در برنامه «سیاره هوشمند»
و بازیگران تازه در صنعت نفت و گاز س��رمایهگذاری میکند IBM .در
هم به جمع آنها گزارش��ی داخلی خاطرنش��ان کرده« :یک حوزه نفتی یا
گازی هر روز چندین ترابایت اطالعات تولید میکند .یک
پیوسته اند .اما
مهندس نفت و گاز حدود یک سوم یا  60درصد وقتاش
نفت ارزان خیال را صرف کند وکاو در اطالعات میکند ».شبیه  IBMکم
خامیاست نیس��تند .مثال ش��رکت «ویپرو تکنولوژیز» با درآمدی 7
میلیارد دالری و  66هزار کارمند و حضور در  46کش��ور
به یکی از غولهای این حوزه تبدیل ش��ده .نام این حوزه
را چه بگذاریم؟ وقتی که این شرکتها ،اصال شرکت نفت
به حساب نمیآید؟ ش��اید بتوان گفت «حوزههای نفتی
دیجیتال» .شرکت ترادیتا کورپریش��ن هم در این حوزه
فعال است و درآمد آن حدود  2میلیارد دالر برآورد شده.
این بازار آرام آرام پر میش��ود از ش��رکتهای هوش��مند
کامپیوتری که بوی دالر و نفت را سریعتر از بقیه احساس
کرده اند .در میان شرکتهای کوچکتر میتوان به پارادایم
(تاسیس  ،)2002ژئولوژیک (تاسیس  ،)1983نئورالوگ
(تاس��یس  ،)1991پتروس��یس (تاس��یس در  1984در
استرالیا) و باالخره شرکت انگلیسی لینکس اینفورمیشن
سیستم (تاسیس  )1989اش��اره کرد .ما وارد عصر سوم
صنعت نفت شدهایم .بازیگران قبلی حضور دارند و بازیگران
تازه هم به جمع آنها پیوسته اند .اما نفت ارزان خیال خامی
اس��ت .هم بای��د حرف یمنی را ج��دی گرفت و هم بیل
گیتس را .به عصر جدید نفت گران خوش آمدید.
اردیبهشت 90
فروردین واسفند 89
پنجم / /بهمن و
شمارهششم
شماره
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منبع:فوربس

تشنگی بزرگ
یک متخصص نفت جهانی در بانک  UBSمیگوید:
“انگار که بهای نفت دیگر به اتفاقات خاورمیانه ارتباط ندارد،
این بازار مشکل دارد و نمیتوان به اندازه تقاضا نفت عرضه کرد
و این روز به روز دشوارتر میشود

قیمت نفت باالس��ت اگر چه ب��ا وجود تنشهای
خاورمیان��ه هیچ صادرکننده بزرگی ص��ادرات خود را
قطع نکرده است .دالر ضعیف است ،نگرانی از تروریسم
وجود دارد و در عین حال میزان تقاضا باالست .سیستم
کنونی حدود یک قرن با نفت ارزان چرخیده اس��ت؛
ح��اال چه میش��ود؟ جان اس��توارت ،متخصص نفت
جهانی در بانک  UBSمیگوید“ :انگار که بهای نفت
دیگر به اتفاقات خاورمیانه ارتباط ندارد .این بازار مشکل
دارد .نمیتوان ب��ه اندازه تقاضا نفت عرضه کرد و این
روز به روز دشوارتر میشود ”.مشکالت هم یکی دو تا
نیست و شاید قابل حل هم نباشند :جمعیت زمین تا
اواس��ط قرن کنونی با  50درصد افزایش به  9میلیارد
نفر خواهد رس��ید .روند مدرنیزاس��یون کشورهای در
حال توسعه س��رعت گرفته و انتظار میرود که تعداد
ماشینها تا سی سال آینده دو برابر شود :یعنی چیزی
حدود  2میلیارد وسیله .تعداد جتهای مسافربری هم
در طول  20س��ال آینده دو برابر خواهد ش��د ،یعنی
چیزی حدود  36هزار تا.
و همه اینها نفت بیشتری میخواهند ،آنقدر بیشتر
که میزان مصرف جهانی نفت تا سال  2030حدود 35
درصد افزایش خواهد داشت.
متاسفانه نفت که سوخت غالب قرن بیستم بوده،
دست کم تا چند دهه آینده هم سوخت اصلی خواهد
بود .بیش از یک سوم نیاز دنیا به انرژی را نفت تامین
میکن��د و زغال س��نگ و گاز در ردههای بعدی قرار
دارند .بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی در دو

دهه آینده میزان نیاز جهان به انرژی حدود  65درصد
افزایش خواهد داشت.
در ای��ن میان وضعیت غیرقاب��ل پیشبینی چین
را نبای��د نادیده گرفت .تعداد اتومبیلها در چین بین
س��الهای  1990تا  2006هفت برابر ش��ده و به 37
میلیون دستگاه رس��یده .چین اخیرا آلمان و ژاپن را
پشت سر گذاشته و به دومین بازار بزرگ اتومبیل در
دنیا مبدل شده و به نظر میرسد که آمریکا را هم در
س��ال  2015پشت سر خواهد گذاشت .انتظار میرود
که در س��ال  2030حدود  300اتومبیل در جادههای
چین تردد داشته باشند.
ویلیام چندلر ،متخصص ان��رژی در بنیاد کارنگی
میگوید :اگر چینیها بخواهند مثل آمریکاییها انرژی
مصرف کنند مصرف انرژی دنیا دو برابر خواهد شد و
برای پاسخ به نیاز نفتی جهان به  5عربستان سعودی
دیگر احتیاج خواهیم داش��ت .هند هم خیلی از چین
عقب نیس��ت .طب��ق برآوردها تا س��ال  2030میزان
واردات نفت چین و هند به اندازه میزان واردات کنونی
آمریکا و ژاپن خواهد بود.
واس�لاو اسمیل ،متخصص برجسته امور انرژی در
دانش��گاه مانیتوبا میگوید« :اوضاع تیره و تار است .ما
باالخره مجبور میشویم دست به فداکاری بزنیم و در
زندگی خود تغییراتی عمده بدهیم .اما حاال مردم این
را نمیفهمند .آنها واقعا نمیدانند جهان در چه وضعیت
بدی قرار دارد».
منبع:نیویورکتایمز

پیشبینی تحلیلگران موسسه بلومبرگ

عربستان تولید خود را افزایش نمیدهد
نتایج نظرس��نجی موسس��ه خب��ری بلومبرگ از
تحلیلگ��ران نفتی نش��ان میدهد ک��ه آنها معتقدند
آشوبهای خاورمیانه باعث کاهش صادرات نفتی این
منطقه میشود و در این میان عربستان هم تولید خود
را کاهش خواهد داد.
 15نف��ر از  33تحلیلگ��ر – ح��دود  45درصد –
پیشبینی کردهاند که قیمت نفت خام افزایش خواهد
یافت 9 .تحلیلگر – یا  27درصد – پیشبینی کردهاند
که قیمتها کاهش مییابد و  9نفر دیگر تغییر بهای
نفت را اندک ارزیابی کردهاند .در نظرس��نجی پیشین
این موسسه  49درصد پاسخ دهندگان گفته بودند که
بهای نفت افزایش خواهد یافت.

با گسترش ناآرامیها در تونس ،مصر ،لیبی ،یمن،
بحرین و سوریه بهای نسبت به سال گذشته  18درصد
افزایش یافته است .بیل او گریدی ،استراتژیست ارشد
بازار در موسسه مدیریت سرمایهگذاری «کانفلوئنس»
در سنت لوئیس میگوید« :هیچ نشانهای وجود ندارد
که ما را به این نتیجه برس��اند که اوضاع خاورمیانه در
کوتاه مدت آرامتر خواهد شد .اوضاع سوریه مثال اصال
خوب نیست».
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  36درصد تولید
جهانی نفت را بر عهده دارند و بر اساس گزارش شرکت
بریتیش پترولیوم  61درصد ذخایر اثبات شده دنیا تا
سال  2009در همین منطقه قرار دارد.

عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت عضو
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
جان اسفاکیاناکیس ،اقتصاددان ارشد «بانک سعودی
فرانس��وی» که در ریاض واقع است میگوید« :در ماه
آوریل میزان تولید نفت عربس��تان ح��دود  300هزار
بشکه در روز کاهش پیدا کرد ».او گریدی هم میگوید:
«اوضاع خاورمیانه آرام نیست .عربستان هم آرام نیست.
ناگهان خبر مرگ بن الدن اعالم میشود و قیمت نفت
پایین میآید .بعد ش��ورش در یکی از کشورهای نفت
خیز قیمت را باال میبرد .اوضاع غیرقابل پیشبینیتر
از آن است که فکر میکنیم».
منبع:بلومبرگ

منفعالن و فعاالن آينده

تاملي در پيامدهاي رویدادهای کشورهای عربی:آمریكای فعال ،چین و روسیه منفعل
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در ش��رایطی كه دركشورهای
عرب شعلههای بحران گسترده
شده اس��ت و مردم به تضعیف
س��اختارهای سیاس��ی مستقر
اقدام كرده ان��د آنچه به وضوح
مش��خص اس��ت حضور وسیع
حسین دهشیار بازیگران غربی و در كنار آن عدم
استادروابطبينالملل رویت دو كش��ور روسیه و چین
در محی��ط عملیاتی میباش��د.
اینگونه به نظر میرس��د كه قدرتهای بزرگ غربی امروزه
حضور وسیع تری در جهان عرب را به نمایش گذاشته اند.
آنچ��ه به این حضور جلب توجه فزون تری را اعطا میكند
این واقعیت اس��ت كه در شرایطی كه شعله بحران قریب
به اتفاق كش��ورهای عربی را در برگرفته ،نقش قدرتهای
غربی نه تنها كاهش نیافته است بلكه فزونتر نیز شده است.
در گذش��ته بسیار نزدیك هرگونه حضور مستقیم و یا غیر
مستقیم و هرگونه دخالتی حداقل در بعضی از كشورهای
عربی تعدادی از مردم را به خیابانها میآورد كه مخالفت
خود را ابراز كنند .در عین حال حداقل بعضی از قدرتهای
بزرگ غربی مخالفت مس��تقیم خود را ابراز میكردند و آن
را ب��ه چالش میگرفتند .این به معن��ای آن بود كه اجماع
نظر در بین كش��ورهای غربی برای دخالت وجود نداشت.
نمونه بارز و كام ً
ال مش��خص آن مخالفت گسترده فرانسه
با حمله آمریكا به عراق بود .این كش��ور از طریق نخس��ت
وزیر خود در سازمان ملل تالش آمریكا برای گرفتن مجوز
ش��ورای امنیت برای حمله به عراق را بی ثمر گذاش��ت و
در چارچوب یك اس��تدالل به شدت اخالقی كه در صحن
سازمان ملل مطرح شد هر گونه توجیه اخالقی برای اقدام
به وس��یله امریكا را عم ً
ال غیر ممكن ساخت .در شرایطی
كه در بسیاری از كشورهای عرب شعلههای بحران گسترده
شده است و مردم به تضعیف ساختارهای سیاسی مستقر
اقدام كردهاند آنچه به وضوح مش��خص است حضور وسیع

بازیگران بزرگ غربی بطور مستقیم و یا در پشت صحنه و
در كنار آن عدم رویت دو كش��ور روسیه و چین در محیط
عملیاتی میباش��د .روس��یه و چین از اتخاذ سیاستهای
كنش گرایانه اجتناب نموده اند و صحنه را كام ً
ال در اختیار
سه قدرت بزرگ غربی نهاده اند .قدرتهای غربی به تاثیر
گذاری در شكل دادن به معادالت سیاسی مشغول هستند
و جریانها در حال س��وق دادن به سوی دیگری هستند كه
از نقطه نظر آنان قابل پذیرش اس��ت .س��وال این است كه
چرا چین و روس��یه این چنین منفعالنه اقدام میكنند و
این اجازه را به سه كشور غربی و مخصوصاً آمریكا داده اند
كه چنین بیمحابا و بدون احس��اس خطر به ایفای نقش
بپردازند .رهبران حزب كمونیست چین تمامیمنابع خود
را متمركز به دو هدف س��اخته اند و به همین روی سعی
فراوان را بكار گرفتهاند كه از خط مشی تعیین شده تحت
هیچ شرایطی عدول نكنند و به همین علت است كه اینان
ه��ر چند كه حوادث جهان عرب را با دقت دنبال میكنند
ولیكن در کنار نظارهگری خواهان دخالت در امور هستند.
رهبران چین هدف اولیه خود را تبدیل شدن به یك قدرت
اقتصادی همتراز آمریكا در ش��كل حداقلی و دستیابی به
جایگاه اقتصادی بالمنازع در ش��كل حداكثری آن تا سال
 2025تعری��ف کردهاند .به همین روی اس��ت كه تمامی
منابع مدیریتی ،مالی ،انسانی و تكنولوژیك چین معطوف
به تحقق این هدف شده است .اینان نمیخواهند كه هیچ
حادثهای دستیابی به این هدف را خدشه دار سازد .با وجود
اینكه حوادث جهان عرب فرصتهای فزایندهای برای ایجاد،
بس��ط و گس��ترش نفوذ چین در این منطقه بوجود آورده
است اما رهبران چین نمیخواهند چشمان خود را از هدف
اصلی بردارند .آنان بر این اعتقاد هس��تند زمانیكه چین به
مطرح ترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل ش��ود نفوذ آنان
در منطقه گسترش یافته و نهادینه خواهد شد .هدف دیگر
رهبران چین این است كه در غرب اقیانوس آرام به قدرت
بالمنازع نظامیتبدیل شوند .به همین جهت است كه تمام

تالش خود را معطوف به این هدف نظامیكرده اند .اعتقاد بر
این است كه در ابتدا باید در حوزه حیاتی به هژمون تبدیل
ش��د و بعد در حوزههای دیگر به چالش با آمریكا پرداخت.
تا زمانی كه چین به كشور هژمون در منطقه امنیتی خود
تبدیل نشوند این اعتقاد برای رهبران چین وجود دارد كه
نبای��د به ماجراجویی و چالش با بازیگران برتر در منطقه و
هژمونی آنها پرداخت .در چارچوب این منطق بود كه چین
به هیچ اقدام مستقیم دست نزد تا از دخالت نظامیآمریكا
در شمال آفریقا جلوگیری كند با اینكه چین به این نكته
وقوف داشت که این امر به منزله هموار كردن تاثیر گذاری
گستردهتر غرب در شكل دادن به منظومههای جدید قدرت
در كشورهای منطقه میباشد .كشور روسیه هم به شدت به
سیاستهای انفعالی در رابطه با حوادث منطقه دست زده
اس��ت و به هیچ اقدام قاطع در رابطه با مخالفت با دخالت
نظامیغرب در بخشی از منطقه نپرداخته است .روسها كه
در طول دوران جنگ سرد ،نفت و گاز مجانی و یا با قیمت
ک��م در اختیار هم پیمانان خود ق��رار میدادند بعد از فرو
پاشی نظام كمونیس��تی و خالص شدن از بخشش منابع
كش��ور خود به دیگران متوجه شده اند كه چگونه میتوان
كشوری مرفه ایجاد كرد بدون اینكه تولیدی صورت گیرد.
روس��یه امروزه یكی از بزرگترین صادركنندگان نفت و گاز
است ،این سبب شده است كه منابع مالی روسها به شدت
افزایش یابد و به همین روی رهبران روسیه ترجیح داده اند
به ایفای نقش قارهای كه در قرن نوزدهم داشته بپردازد و با
خیال راحت به استفاده از منابع مالی كسب شده از استخراج
بپردازند .در قرن نوزدهم روسیه یك قدرت قارهای ولیكن
به ش��دت ناتوان از نظر مالی در مقایس��ه با دیگر قدرتهای
اروپایی بود،امروزه روسیه یك قدرت قارهای با منابع وسیع
مالی است،حال روسها میخواهند از این موقعیت جدید
حداكث��ر بهره را ببرند و میلی ب��ه این ندارند كه طعم این
ثروت فزاینده را با چالش؛ غرب در منطقه خاورمیانه عربی
بر خود تلخ كنند.

رهبران چین
هدف اولیه خود را
تبدیل شدن به یك
قدرت اقتصادی
همتراز آمریكا در
شكل حداقلی و
دستیابی به جایگاه
اقتصادیبالمنازع
در شكل حداكثری
آن تا سال 2025
تعریفکردهاند
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آینده نفت و منطقه

پرونده خارجی

پیشبینی آینده نفت به کمک فیلسوف رومی

به این سادگیها هم نیست!
ج��واب س��اده و بی دردس��ر به
این س��وال ک��ه به��ای نفت به
کدام س��مت حرکت میکند را
میت��وان در دو کلم��ه «باال» و
«رو ب��ه افزای��ش» خالصه کرد.
آژانس بینالمللی انرژی ()IAE
جاناتان استوری پیشبین��ی ک��رده ک��ه میزان
استاداقتصادسیاسی تقاضای جهانی برای انرژی بین
بینالمللیدردانشگاه سالهای  2009تا  2035حدود
اینسیدفرانسه  36درصد افزایش خواهد داشت؛
مصرف کنندگان اصلی انرژی بر
اساس این پیشبینی چین ،هند و جهان عرب خواهند بود.
انتظار میرود که چین به تنهایی مسئول  25تا  40درصد این
افزایش تقاضای جهانی باشد .به عالوه به نظر میرسد که بعد
از یک رکود طوالنی فعالیتهای اقتصادی در قلب صنعتی
اتحادی��ه اروپا – یعنی آلمان – و همچنین ایاالت متحده از
سر گرفته شده است.

همچنان که جمعیت جهان به رقم  7میلیارد نفر میرسد
منابع و ذخایر نفت و تولیدات مشتق از آن با همان سرعت
تقاضا برای این محصوالت گسترش نمییابد .تعداد زیادی از
بزرگترین حوزههای نفتی در ح��ال حاضر دوران اوج تولید
خود را پش��ت سر گذاش��ته اند و سرعت کاهش تولید آنها
ش��دت میگیرد .به عالوه تحلیلگران اقتصادی از یک روند
مزمن خطرناک در تعدادی از کشورهای تولید کننده نگرانند:
روند س��رمایهگذاریهای ناکافی در بخش نفت .همه اینها
یعنی چ��ه؟ باال و باالتر رفتن بهای نفت .اما مس��اله به این
سادگیها هم نیست.
این نگاه ک��ه جهان را به عنوان ب��ازار ،نفت را به عنوان
کاال و آینده را پیشبینی پذیر ببینیم ایراداتی دارد .پلینیوس
رومی* در یک پند ارزش��مند میگوید «تنها امر مسلم این
اس��ت که هیچ چیز قطعی نیس��ت ».حاال با در نظر داشتن
اندرز پلینیوس سعی میکنیم وضعیت نفت را کمیدقیقتر
بررسیکنیم.
به نظر میرس��د که مسیر بهای نفت با وضعیت جهانی

ش��دن گره خورده است .جهانی شدن باعث گسترش رفاه و
البته عدم توازن عمیقتر در توسعههای اقتصادی میشود .در
این روند قرار نیس��ت ثروت و قدرت به تناسب توزیع شود،
ساختار قدرت جهانی هم آرام آرام در حال تغییر است و دیگر
ش��اهد تمرکز آن در آمریکا و اروپا نخواهیم بود .شبکههای
اجتماعی به کمک اینترنت باعث میشوند مردم دنیا با وجود
فاصلههای مذهبی ،زبانی و فرهنگی به گونهای به هم نزدیک
شوند که در طول تاریخ سابقه نداشتهاست.
جهانی شدن یک خیابان یک طرفه به سمت رفاه و آزادی
همگان نیست .قدرت بازار تعداد اندکی از تولیدکنندگان نفت
که بخش اعظم ذخایر را در اختیار دارند – کشورهای حوزه
خاورمیانه و شمال آفریقا – در حال حاضر به شدت باالست؛
آنه��ا در حال حاضر حدود  40درصد بازار جهانی نفت را در
اختیار دارند.
همراه با محاسبه منطقی عرضه و تقاضا باید طور دیگری
هم به ماجرا نگاه کنیم :رفتارهای انسانی همه عاقالنه نیست،
نوع بشر توسط خالقیت ،شور و احساسات جمعیاش رهنمون

نقش ایران و آينده تحوالت جهان عرب

پازل عربی

کیهان برزگر
معاونبینالمللمرکز
مطالعاتاستراتژیک
خاورمیانه

تحوالت جهان عرب ،هم از بعد «مناف��ع» ()interests
و ه��م از بع��د «ارزشه��ا» ( ،)valuesب��رای ایران حائز
اهمیت اس��ت .از لحاظ منافع ،مس��ائل عمدت��اً بر محور
جابجایی حکومتها و تأثیرات آن بر روابط دوجانبه و ثبات
منطقهای ،معادالت مربوط به توازن قدرت و نقش بازیگران
منطقهای و فرامنطقهای و به طور کلی منافع اقتصادی و
سیاس��ی قرار دارد .از لح��اظ ارزشها هم این تحوالت به
لحاظ پیروی از شعارهای انقالب اسالمی ،عمدتاً بر محور
حمایت از جنبشهای مردمی ،مبارزه با نقش بیگانگان در
منطقه و تحقق «وحدت اسالمی» ،حائز اهمیت است .از
آغاز بروز این تحوالت ،تالش اصلی سیاست خارجی ایران،
چگونگ��ی برقراری تعادل بین تأمین «منافع» و پیگیری
خواستههای «ارزشی» بوده است .تحوالت جهان عرب از
لحاظ تأثیرگذاری بر منافع و ارزشهای ایران ،به سه دسته
تقسیممیشود:
مصر ،لیبی ،تونس و یمن

نگر
آینده
اردیبهشت9090
فروردینوواردیبهشت
ششم/ /فروردین
شمارهششم
شماره
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در اینجا نگاه ایران بیش��تر مبتنی بر تأمین «منافع»
بوده است ،البته مورد مصر با بقیه فرق میکند و از اهمیت
بیشتری برای ایران برخوردار است .مصر کشوری با اهمیت
ژئواس��تراتژیک ،جمعیت زیاد ،برخ��ورداری از فرهنگ،
تاری��خ و هویت قوی ،جامع��ه پویا و در نتیجه یک بازیگر
مهم در جهان عرب و جهان اس�لام است .ایران خواهان
تقویت روابط با حکومت آینده مصر ،اعم از حکومت ملی

یا اسالمگرا است .مهمترین مساله برای ایران ،خروج مصر
از رهبری ائتالف ضد ایرانی در جهان عرب ،همانند رژیم
مبارک که تحت اس��تراتژی آمریکا و اسرائیل بود ،است.
بیتردید توسعه روابط ایران با یک مصر قدرتمند ،تأثیرات
زیادی بر معادالت سیاسی – امنیتی منطقهای به نفع ایران
خواهد داشت .تقویت روابط دو جانبه با مصر ،به نوع نگاه
حکومت آینده آن کشور به نقش منطقهای ایران بستگی
دارد .بی تردید برای حکومت جدید مصر ،برقراری روابط
متع��ادل و نزدیک با ایران ،یعنی یک��ی از قدرتمندترین
کشورهای غیرعرب منطقه و مهمترین بازیگر حوزه خلیج
فارس ،از لحاظ توازن قدرت منطقهای و معادالت جهانی
حائز اهمیت زیادی است .این تحول میتواند موضع مصر
را در روابط با رژیم اسرائیل ،در دو جهت روند صلح اعراب
و اس��رائیل و خلع سالح عمومیهس��تهای در خاورمیانه
تقویت کند .در مورد لیبی ،نگاه ایران متفاوت است .ایران
و لیبی در گذشته روابط محتاط و واقعگرایانهای را تنظیم
ک��رده بودند .قذافی به ایران در جنگ با عراق کمک کرد.
اما موضوع ناپدید شدن امام موسی صدر ،یکی از رهبران
برجس��ته ش��یعی در  ،1978همچنان از لحاظ ارزش��ی
برای ایران مهم اس��ت؛ اما سیاس��ت کلی ایران حمایت
از جنبشه��ای مردمیدر لیبی اس��ت .البته یک چالش
مهم برای ایران ،دخال��ت نیروهای ناتو و غربی در بحران
لیبی اس��ت .از نظر ایران ،اتصال امنیت منطقه به امنیت
بینالمللی و توجیه حمله پیشگیرانه برای حفظ ارزشهای
دموکراتیک همچون دموکراس��ی یا مبارزه با تروریس��م

و غیره ،دس��ت قدرتهای غربی را برای تفسیر گسترده
در اس��تفاده از زور و در بعضی موارد جهت تأمین منافع
خ��ود در بدبینانهترین حالت و حفظ ارزشهای غربی در
خوشبینانهترین حالت ،باز میگذارد .تحوالت تونس و یمن
هم با توجه به درجه اهمیت این کش��ورها از لحاظ منافع
و ارزشها ،در همین راستا قرار دارند که ایران سعی کرده
اس��ت تا با احتیاط ،یک راهحل بینابینی را در چهارچوب
حفظ روابط متقابل ،برقراری ثبات منطقهای و حمایت از
جنبشهای مردمی ،البته خارج از مسائل فرقهای شیعه و
سنی ،دنبال کند.
سوریه و اردن

در اینجا هم سیاست ایران
عمدتاً مبتن��ی بر حفظ
منافع استراتژیک و تحت تأثیر اهمیت نقش این کشورها
در معادالت سیاسی – امنیتی منطقه بهخصوص در حوزه
رواب��ط با حزباهلل و حماس و همچنین روند صلح اعراب
– اس��رائیل ب��وده که ایران در آن دارای نقش حس��اس و
مهمیاست .سوریه نقش حیاتی در اتصال استراتژیک ایران
به منطقه مدیتران��ه و خاور نزدیک دارد .به همین دلیل،
برخالف س��ایر نقاط جهان عرب ،ایران با نگاهی متفاوت
و مبتنی بر منافع تحوالت س��وریه را دنبال کرده اس��ت.
ب��ه عبارت دیگر ،ایران از یک س��و با نگاهی محتاطانه به
این تحوالت نگریسته که عناصر خارجی (آمریکا ،اسرائیل
و عربس��تان) بر ش��دت آن میافزایند و از سوی دیگر ،با
درخواس��تهای اصالح��ات در س��وریه و در چهارچوب

میشود .احساسات بهخصوص در مساله نفت تاثیرگذار است:
وابس��تگی رو به افزایش جهان به یک منطقه باعث تقویت
«عامل ترس» میشود که این عامل گاهی اوقات بهای نفت
را بشکهای  15تا  20دالر افزایش میدهد.
تکیه بیش از حد دنیا بر نفت منطقه خاورمیانه باعث شده
هراس از قطع صادرات یا بی نظمیدر تولید به دخالت و توجه
بیش از اندازه غرب به مس��ائل داخلی کشورهای خاورمیانه
منجر شود :مناقشه اتمیایران ،آغاز تغییرات عمیق اجتماعی
و دیکتاتوریهای خاورمیانه مورد توجه شدید غربیهاست.
از طرف��ی مردم و سیاس��تمداران منطقه ه��م هدف پنهان
اکثر سیاس��تهای کش��ورهای غربی را دستیابی به ذخایر
نفتی خاورمیانه میدانند .مثال قطعنامه اخیر  1973شورای
امنیت که منطقه پرواز ممنوع را بر آسمان لیبی اعمال کرد
تا جلوی سرکوب بیشتر مخالفان معمر قذافی را بگیرد از دید
مخالفان آمریکا ،هدفی جز دستیابی به نفت لیبی نداشت .این
تحلیلگران این واقعیت را نادیده میگیرند که اتحادیه اروپا اگر
اجازه میداد قذافی شورشیان را بمباران کند همه مشروعیت
خود را در برابر شهروندانش از دست میداد.
اما غرب را هم نباید یک موجودیت واحد دید“ .بهار اعراب”
که در طول چند ماه اخیر دیکتاتوریهای منطقه را به چالش
کش��یده به نفع اروپاییهاست چرا که فکر میکنند نابودی
دیکتاتورها به تقویت اسالم میانه رو ،آرامش واقعی منطقه و
باالخره کاهش حضور آمریکاییها منجر خواهد شد.
حکومت حاکم و ت��ا جایی که منجر به تضعیف قدرت و
امنیت ملی سوریه در مبارزه با رژیم اسرائیل نشود ،حمایت
کرده است .این امر حتی میتواند بر مشروعیت حکومت
بشار اسد بیافزاید و در نهایت منجر به حفظ اتحاد سنتی
ایران و س��وریه ش��ود .بر همین مبنا ،ایران تحوالت اردن
را هم به دلیل اهمیت نقش این کش��ور در مسائل جهان
ع��رب و بهخصوص صلح اعراب و اس��رائیل ،با احتیاط و
مبتنی بر اولویت در تقویت روابط مبتنی بر منافع متقابل
دنبال کرده است .به عنوان مثال ،علیرغم فشارهای شدید
داخلی ،دولت ایران سفر ملک عبداهلل پادشاه اردن به ایران
را در دستور کار خود داشت .گروههای داخلی مخالف این
س��فر معتقد بودند که این سفر به منافع ارزشی ایران در
منطقه ضربه میزند و نوعی سرخوردگی در جنبشهای
اسالمیمنطقه نسبت به نقش ایران در حمایت از آنها ایجاد
میکند.

بحرین و عربستان سعودی

در منطقه تداوم دهند ،منجر به گس��ترش نظامیگری و
به دنبال آن بیثباتی در منطقه میش��ود .این امر به ضرر
منافع ملی ایران است .عربستان سعودی با ارسال نیروهای
نظامیخود به بحرین و س��رکوب مخالفین شیعی ،دچار
اش��تباهی جدی و استراتژیک ش��ده است؛ چون موضوع
بحرین را که اساساً مبتنی بر تقاضاهای اصالحات سیاسی،
رف��ع تبعیضها ،رفرم اقتص��ادی و به طوری کلی امنیت
بشری بوده است ،رفته رفته به یک موضوع فرقهای مربوط
به رقابت ش��یعه و س��نی تبدیل میکند .این امر نه تنها
واکنش ملت ایران بلکه ملتهای ش��یعی دیگر در عراق،
لبن��ان و غیره را در پی داش��ته و به مس��ائل فرقهای که
یکی از خطرناکترین شکل منازعه در خاورمیانه و منبع
اصلی بیثباتی برای امنیت منطقه و امنیت جهانی است،
دامن میزند .در همین چهارچوب ،نگاه ایران به شیعیان
مناطق ش��رقی عربستان نیز نگاهی مبتنی بر حمایت از
خواستههای عمومیمردم منطقه و همزمان حفظ تعادل
در روابط با دولت سعودی ،مبتنی بر منافع بوده است.
نتیجهگیری؛ سیاستگذاری ایران

باید مبتنی بر تعادل بین «منافع» و «ارزشها» و حمایت
از جنبشهای مردمیدر چهارچوب حفظ احترام متقابل
در روابط دوجانبه باش��د .مطمئناً سیاست ایران در خلیج
فارس ،اقدام نظامینیس��ت؛ چون این سیاست منجر به
تقویت این استراتژی قدیمیآمریکا و رژیم اسرائیل میشود
که از زمان انقالب اسالمی ،هدف اصلی سیاست منطقهای
ایران را تحت نفوذ قرار دادن همسایگان معرفی کردهاند.
ای��ن امر بهخصوص با توجه به برنامه هس��تهای ایران ،از
حساسیت بیشتری برخوردار میشود .مطمئناً ایران اشتباه
س��عودیها را تکرار نخواهد کرد؛ چرا که این امر میتواند
شکافهای سیاس��ی -امنیتی منطقهای را افزایش دهد
و توجیهی برای حضور دائمیبیگانگان در منطقه باش��د.
همچنین ایران باید با یک دیپلماسی فعال ،از فرصت پدید
آمده در جهت اس��تفاده از نقش و نفوذ س��ازنده خود در
حل و فصل بحرانهای منطقه استفاده کند .یک سیاست
میتواند ابتکار برقراری یک کنفرانس منطقهای در تهران
و با شرکت تمامیطرفهای دارای منافع در سطح منطقه
یا فرامنطقه از جمله ترکیه ،عربستان ،آمریکا ،مصر ،عراق،
لبن��ان و ...و با هدف یافتن ی��ک راهحل فوری برای پایان
دادن س��ریع به منازعه در بحرین باش��د .ایران همچنین
میتواند با حضوری فعال در سایر کنفرانسهای منطقهای،
از نقش و نفوذ خود برای دستیابی به یک راهحل بینابینی
در میان ملتها و دولتهای منطقه استفاده کند .در انتها
باید گفت که تحوالت جه��ان عرب ضمن اینکه نقش و
نفوذ منطقهای ایران را افزایش داده است ،به همان اندازه بر
حساسیت کشورهای منطقه از اهداف حضور ایران در این
تحوالت ،افزوده است .یک دیپلماسی فعال باید به گونهای
تنظیم ش��ود که شائبه هرگونه دخالت در مسائل داخلی
کش��ورهای منطقه که میتواند منجر به تیرگی روابط در
سطح دولتها و همچنین جریحهدار شدن احساسات ملی
و مردمیدر این کشورها شود را رفع کند.

ایران باید با یک
دیپلماسیفعال،
از فرصت پدید
آمده در جهت
استفاده از نقش و
نفوذ سازنده خود
در حل و فصل
بحرانهایمنطقه
استفاده کند .یک
سیاستمیتواند
ابتکاربرقراری
یککنفرانس
منطقهای در
تهران باشد

نگر
آینده

با توجه به شرایط فوق ،سیاست ایران باید در مورد هر
کش��ور عرب ،با توجه به حساسیتها و درجه اهمیت در
روابط دو جانبه و مسائل منطقهای ،ویژگی خاص خود را
داشته باشد .در مورد مصر ،به دلیل اهمیت نقش این کشور
در معادالت منطقهای ،سیاست ایران باید مبتنی بر اولویت
بر منافع و بهبود روابط دوجانبه باشد .در مورد سوریه ،ایران
باید سیاست واقعگرایانه مبتنی بر تأمین منافع استراتژیک
خود را داشته باشد و مواضع خود را براساس واقعیتهای
موجود جامعه سوریه تنظیم کند .به نظر میرسد که اتحاد
موجود بین دو کشور که به دلیل شرایط خاص روابط ایران
 سوریه  -حزباهلل در منازعه با رژیم اسرائیل است ،حتیدر ش��رایط پذیرش بعضی از تحوالت در سوریه هم ادامه
داشته باشد .در مورد بحرین و عربستان هم سیاست ایران

*گایوس پلینیوس دوم ( 79 - 23میالدی) معروف به پلینی
بزرگ یا پلینی مهتر ،طبیعیدان ،فیلسوف طبیعی ،نویسنده
رومی و مولف «دانشنامه تاریخ طبیعی» بودهاست.
منبع :روزنامه نشنال  /چاپ امارات
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سیاس��ت ای��ران در این
حوزه متفاوتتر از س��ایر
نقاط جهان عرب اس��ت که مبتنی بر ترکیبی از مسائل
مربوط به منافع و ارزشها بوده است؛ بهخصوص در مورد
بحرین این سیاس��ت کام ً
ال مشهود است .از لحاظ منافع،
بحرین در حوزه فوری سیاسی – امنیتی ایران در منطقه
حساس خلیج فارس قرار دارد .حضور نیروهای سعودی در
بحرین و حمایت آمریکا از این سیاس��ت ،با هدف تسلط
و کنترل جریانهای سیاس��ی – امنیتی در بحرین و کل
منطقه خلیج فارس ،صورت گرفته اس��ت .این سیاس��ت
عربس��تان میتواند توازن قدرت در منطقه خلیج فارس
و حت��ی منطق��ه خاورمیانه را به ضرر ای��ران به هم بزند.
ماجراجویی نظامیسعودی ،ضمن اینکه به نیروهای بیگانه
بهانه الزم را میدهد که با استدالل اتصال امنیت منطقه
به امنیت جهانی (امنیت انرژی) ،به حضور گسترده خود

وضعیت روسیه را هم نباید نادیده گرفت .این تولیدکننده
ب��زرگ نف��ت آرام آرام ب��ه اتحادیه اروپا نزدیک میش��ود و
سیاس��تهای بوریس یلتس��ین ،رئیس جمهور سابق را در
همکاری تجاری و تکنولوژیکی با چین ادامه میدهد .شاید
با نگاهی غیر دقیق بتوان روسیه و چین را متحدانی در برابر
آمریکا و اروپا قرار داد اما واقعیت این چنین س��یاه و سفید
نیست .روسیه از چین میترسد .در  1990اقتصادهای روسیه
و چی��ن هم اندازه بودند اما در حال حاضر اقتصاد چین پنج
برابر اقتصاد روس��یه اس��ت و احتماال تا پایان این دهه 10
برابر آن خواهد بود .روس��یه از این میترس��د ک��ه آرام آرام
به یک کش��ور کم قدرت تامین کننده اجناس و مواد اولیه

کارخانههای چینی تبدیل ش��ود و با وجود اشتیاق چین به
دسترس��ی به نفت و گاز س��یبری ،فقط  10درصد صادرات
انرژی روسیه روانه چین میشود .این را مقایسه کنید با سهم
 80درصدی اروپا از صادارات انرژی روس��یه .بیش از نیمیاز
ذخایر ارزی روسیه یورو است.
و حاال به این روندها اضافه کنید روند کند و تند دموکراتیزه
شدن و غربی شدن کشورهای منطقه را .ایاالت متحده فکر
میکند این روند به نفعش است اما واقعا نمیتوان تاثیر آن را
بر رفتارهای مردم منطقه پیشبینی کرد .کدام تحلیلگر غربی
توانسته بود شورشهای اخیر عربی را پیشبینی کند؟
و اینها چه ربطی به قیمت نفت دارد؟ چون احساس��ات
باعث حرکت انسانها میشوند و انسانها هم باعث حرکت
بازارها و بهای نفت .پلینیوس حرف آخر را قرنها پیش زده
بود .نمیتوان این چیزها را پیشبینی کرد .از یک روزنامه نگار
یا استاد دانشگاه نخواهید این چیزها را خیلی دقیق پیشبینی
کند .هر تحلیلگر ی��ا روزنامه نگار میتواند تامالتی در مورد
وضعیت نفت داشته باشد و دلمشغولیهایش را خیلی ساده
مطرح کند بدون آنکه نتیجهای از آن بگیرد .درس��ت مثل
همین یادداشت!
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آینده نفت و منطقه

پرونده خارجی

عدم قطعیت
نفت در
ِ
جهان ِ
ارزیابی سناریوهای محتمل آینده انرژی جهان
چشمانداز انرژی جهان ،گزارشی از وضعیت فعلی
سیستم انرژی جهان است که هر سال ارائه میشود.
این گزارش عالوه بر بررسی وضعیت فعلی ،به ارزیابی
روند تغییرات در دهههای بع��د نیز میپردازد و برای
این منظور از ابزار س��ناریو بهره میگیرد .چش��مانداز
انرژی جهان در س��ال  ،2035به میزان بس��یار باالیی
به خط مش��یها و سیاس��تهای اجرای��ی دولتها،
و همچنی��ن تاثیرات��ی که ای��ن سیاس��تها بر روی
تکنولوژی ،قیمت ،و هزینه ارائه انرژی و رفتار مصرف
کنندگان دارد ،وابس��ته اس��ت .دو چال��ش عمده در
تدوین س��ناریوهای سیس��تم انرژی جهان عبارتاند
از -1:تغییرات آب وهوایی ،و  -2مس��اله امنیت انرژی.

منظور از چالش این اس��ت که این دو مس��اله ،نقشی
اساس��ی و مح��وری در جهت گیری سیاس��تهایی
دارن��د که در تدوین س��ناریوها پیگیری میش��وند.
در مطلب پیش رو س��عی شده اس��ت تا سناریوهای
آین��ده ان��رژی جهان ک��ه ب��ه تفصی��ل در گزارش
چشمانداز انرژی جهان س��ال  2010مورد بحث قرار
گرفته اس��ت ،به طور اجمالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

عدم قطعیتها در مورد آینده انرژی جهان

نگر
آینده
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در تدوین هر س��ناریو ،یکی از مهمترین گامهای
اولیه ،مش��خص کردن عدم قطعیتهایی اس��ت که
رویارویی با آنها در آینده بس��یار محتمل اس��ت .در
مساله انرژی نیز مسائل مهم و فراوانی وجود دارند که
روند تحوالت آنه��ا ،قابل پیشبینی نبوده و در واقع
نسبت به این مسائل ،عدم قطعیت وجود دارد .از جمله
این مسائل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1قابلیت بازیابی مخازن نفتی
 -2رشد اقتصادی کشورها
 -3توس��عه تکنولوژیهایی که کاهش انتشار کربن را
به همراه دارند
 -4تغییر در سیستم ناکارآمد یارانههای پرداختی به
سوختهایفسیلی
 -5نقش منابع انرژی تجدیدپذیر

دکتر عباس ملکی و زویا بنان

 -6نقش منطقه خزر
 -7رشد جمعیت

معرفی سناریوهای مورد بررسی در چشمانداز
انرژی جهان

روند و س��طح مصرف انرژی در دنیا ،تحت عنوان
س��ه سناریو ،در چش��مانداز انرژی جهان سال 2010
مورد بحث قرار گرفته اس��ت .البت��ه با توجه به اصول
سناریوس��ازی ،تصمیم بر پایه س��ه س��ناریو ،چندان
مطلوب نیس��ت ،زیرا در عمل به خلق س��ه سناریوی
خوش بینانه ،بدبینانه و میانه میانجامد و این مساله
همانن��د یک تله عم��ل میکند زیرا ف��رد در نهایت،
س��ناریوی میان��ه را به عنوان محتمل ترین س��ناریو
انتخاب خواهد کرد .با این حال ،آنچه در این چشمانداز
به عنوان رویه در پیش گرفته شده  ،تدوین سه سناریو
بوده اس��ت .این س��ناریوها از نقطه نظر سیاستهای
انرژی و محیط زیس��تی با یکدیگر متفاوت میباشند.
اولین س��ناریو ک��ه دراینجا به ش��رح آن میپردازیم،
س��ناریوی «روند فعلی » است .این سناریو ،سناریوی
بدبینانه است ،از این حیث که مبنای این سناریو ،این
موضوع اس��ت که هیچ تغییری در سیاستهایی که
کشورها در حال حاضر در پیش گرفته اند ،ایجاد نشود.
بنابراین در این سناریو:
هیچ طرحی برای کاهش میزان کربن در حال تولیداندیشیده نشده است.
 برنامهای ب��رای کاهش یا حذف یارانههای انرژی درنظر گرفته نشده است.
 انرژیهای تجدیدپذیر ،فرصتی برای رقابت با منابعانرژیموجودیعنینفت،گاز،وذغالسنگپیدانمیکنند.
س��ناریوی دوم ،ب��ه س��ناریوی  450معروف اس��ت.
نامگذاری این سناریو به سناریوی  450بر مبنای توافق
و قراری اس��ت که طی نشست سازمان ملل متحد در
کپنهاگ در دس��امبر  2009م��دون گردید و طی آن
کشورهای عضو  ،OECDکه بیشترین میزان انتشار
گازهای گلخانهای را دارند ،به همراه س��ایر کشورهای
متحد ،متعهد شدند که تا سال  ،2035حداکثر میزان
افزایش  2˚cرا در روند افزایش دمای کره زمین (ناشی
از فعالیتهای صنعتی) بپذیرند .از نظر زیست محیطی،
حداکث��ر افزایش دم��ای  2˚cدر دمای کره زمین ،به
معنای حداکثر حد مجاز  ppm450دی اکسیدکربن
در گازهای گلخانهای موجود در اتمسفر است .در این
میان ،سناریوی  450بیان میکند که سیستم انرژی
جهان ،برای رس��یدن به این ه��دف ،چگونه میتواند
عمل کند؛ اگرچه با توجه به امکانات و تکنولوژیهای
موجود ،رس��یدن به این هدف تا حدودی ناممکن به
نظر میرس��د .کاهش انتشار  CO2تا میزانی که برای
س��ال  2020اعالم شده اس��ت ،قابل دستیابی است،
اما دس��تیابی به مقدار  ppm450س��خت ،پرهزینه

و حتی شاید ناممکن باش��د .بنابراین در این بررسی،
این س��ناریو ،س��ناریوی خ��وش بینانه خواه��د بود.
سناریوی آخر ،سناریوی «سیاستهای جدید» است
که بر پایه اجرای محتاطانه توافقات ،برنامهها ،و تدابیری
که در نشس��ت سازمان ملل در کپنهاگ تصویب شد،
شکل گرفته است .سیاستهای کلی که بر طبق این
توافقات دنبال میشوند ،عبارتاند از:
 -1توافق و تعهد دولتها برای کاهش انتشار گازهای
گلخانهای
 -2طرح حذف یارانههای انرژی
در ص��ورت تحقق این س��ناریو ،انتش��ار گازهای
گلخانهای تا س��ال  2015همچن��ان افزایش مییابد
ولی این انتش��ار در س��ال  2015به میزان پیک خود
رس��یده و از آن پس تا س��ال  2035روندی کاهشی
در پی��ش خواهد گرفت؛ اگرچه به می��زان مورد نظر
در سناریو  450نخواهد رس��ید .براساس این سناریو
در نهایت ،میزان انتشار گازهای گلخانهای در اتمسفر
به عدد  ppm650دی اکس��یدکربن خواهد رسید و
کره زمین افزایش ،دمای  5/3˚cرا تجربه خواهد کرد.
پیشبینی قیمت نفت بر اساس سناریوهای مختلف

قیمتها باید به گونهای تغییر کنند که بازار نفت،
که در هر یک از سناریوها متفاوت از دیگری است ،در
حالت تعادل نگه داشته شود.
با توجه به شکل يك ،در سناریوی «سیاستهای
جدید» ،قیمت متوس��ط واردات نف��ت خام  IEAبه
نرخ پایه سال  ،2009به  )bbl/$(113در سال 2035
میرسد .این مقدار برای سناریوی «روند فعلی» به میزان
باالتری معادل  )bbl/$(135در س��ال  2035خواهد
بود .همچنین قیمتها در سناریوی « »450مشخصاً
پایینت��ر خواهد بود .در این س��ناریو ،تقاضا به میزان
کمتری رشد خواهد داشت ،اگرچه قیمت نفت با توجه
به اینکه تقاضای آن در سال  2015به میزان ماکسیمم
خود میرسد ،تا س��ال  2020به 90دالر رسیده و از
آن پس کاهش خواهد یافت .در این سناریو ،تقاضای
نفت و پیک عرضه به جای اثرپذیری از محدودیتهای
زمین شناسی ،به طور کامل توسط سیاستها و خط
مشیهای فوقالذکر تعیین میشود .بنابراین ،هر چقدر
نقش چالشهای آب وهوایی ضعیفتر باش��د ،ریسک
کمبود نفت بیشتر و هزینه اقتصادی برای کشورهای
مصرفکننده باالتر خواهد بود.
روند تحوالت تقاضای اولیه جهانی نفت بر اساس
سناریوهایمختلف

تفاوتهایی اساسی در روند تحوالت تقاضای نفت،
بر اساس هر یک از س��ه سناریوی مطرح شده وجود
دارد.
با توجه به ش��کل دوم ،در سناریوی «سیاستهای
جدید» ،تقاضا به روند رو به رشد خود ادامه میدهد تا
جاییکه در سال 2035به مقدار )mb/day(99میرسد.
بر اس��اس این س��ناریو ،اقدامات انجام شده در جهت

کارآتر کردن مص��رف نفت از یک طرف ،و تغییر رویه
به سمت مصرف سوختهای دیگر با قیمتهای باالتر
(ناش��ی از افزایش قیمتها در بازار بینالمللی؛ کاهش
یارانههای انرژی در برخی کشورهای بزرگ مصرفی؛ و
افزایش مالیات بر محصوالت نفتی به ویژه در کشورهای
غیر  )OECDاز طرف دیگر ،تا حدی افزایش تقاضا در
بخش حمل ونقل را تعدیل میکند و به این ترتیب میزان
تقاضا بر پایه این س��ناریو ،از مقدار تقاضای پیشبینی
شده توسط سناریوی «روند فعلی» کمتر خواهد بود.
همچنین با توجه به شکل ،در سناریوی «روند فعلی»،
تقاضای نفت با س��رعت بیشتری افزایش مییابد و در
س��ال  2035به مقدار  )mb/day(107میرس��د .در
این روند ،تحلیلهای صورت گرفته نشان میدهد که
نرخ افزایش در ظرفیت تولید ،نس��بت به قیمتها بی
تغییر اس��ت چراکه ظرفیت تولید ،به دلیل شیب تند
در کاهش میزان برداش��ت از میادین موجود (به ویژه
در کش��ورهای غیر  ،)OECDمشکالت دسترسی به
منابع توس��عه نیافته ،و محدودیتهای نقل و انتقال،
محدود خواهد شد .از سوی دیگر ،افزایش سهم بخش
حم��ل ونق��ل از کل تقاضای نفت ،منج��ر به کاهش
حساس��یت مقدار تقاضا به قیمتها میش��ود ،چراکه
جایگزینه��ای موجود برای س��وختهای پایه نفتی
متداول ،به سختی توان رقابت در زمینه حمل ونقل را
دارند .در نهایت نیز ،در سناریوی  ،450تقاضا در سال
 2015به یک مقدار ماکس��یمم برابر )mb/day(88
رس��یده و پس از آن با س��رعت ثابت کاهش مییابد
تا به مقدار  )mb/day(81در س��ال  2035میرس��د.
بهط��ور کلی ،انتظار م��یرود فعالیته��ای اقتصادی،
همچنان محرک اصلی در تقاضای نفت در تمامیمناطق
ی س��ناریوها باقی بمانن��د .اما این نقش ،در
و در تمام 
س��ناریوی «سیاستهای جدید» و تا حد بیشتری در
سناریوی  ،450ضعیف تر خواهد بود .به طور متوسط
از س��ال  ،1980هر 1درصد افزایش در تولید ناخالص
داخلی در دنیا با افزای��ش 0/3درصد در تقاضای نفت
اولیه همراه بوده است .نسبت این دو کمیت ،که «شدت
انرژی اولیه» نامیده میشود ،از دهه  1970تاکنون ،به
صورت تصاعدی افت چشمگیری داشته است.
روند تحوالت عرضه جهانی نفت بر اساس
سناریوهایمختلف

نقش منطقه خزر

مهمتری��ن نقش این منطق��ه ،در افزایش امنیت
انرژی اس��ت زیرا ب��ا توجه به حجم ذخای��ری که در
ای��ن منطقه وجود دارد ،اگر این ذخایر به بهره برداری
برسند ،هم تولید نفت این منطقه و هم تولید گاز آن،

نقش یارانههای انرژی

مس��اله یارانههای انرژی ،هم��واره معضل بزرگی
بوده اس��ت .این یارانهها موجب مص��رف غیرعاقالنه
و ب��ی روی��ه ،تخصی��ص ناکارآم��د مناب��ع ،انحراف
ب��ازار از قیمته��ای واقعی ،و کاهش ق��درت رقابت
انرژیه��ای تجدیدپذیر و دیگ��ر تکنولوژیهایی که
می��زان کرب��ن کمتری منتش��ر میکنند ،میش��ود.
به این ترتیب ،استراتژی حذف یارانههای انرژی منجر
به افزایش امنیت انرژی و حفظ منابع ،کاهش انتشار
گازه��ای گلخانهای و آلودگی ه��وا ،و منافع اقتصادی
فراوانی خواهد شد.

اگر دولتها ،در
تشویق به توسعه
انرژیهای
جایگزین ،قوی تر
عمل کنند ممکن
است تقاضا برای
نفت پایین بیاید که
یک پیک در روند
عرضه نفت ایجاد
میشود

سناریوی روند فعلی

140

سناریوی سیاستهای جدید

120

سناریوی 450

100
80

شکل : 1
قیمت جهانی انرژی نفت
بهتفکیکسناریوها
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شکل : 2
تقاضای جهانی نفت به
تفکیکسناریوها
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شکل : 3
عرضه جهانی نفت خام
بهتفکیکسناریوها

نگر
آینده
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عرضه نفت در هر یک از س��ه سناریو ،خط سیری
مشابه روند تغییرات تقاضا طی خواهد کرد.
با توجه به شکل سوم ،در سناریوی «سیاستهای
جدی��د» کل تولید نفت به  )mb/day(96در س��ال
 2035میرس��د .رون��د تولی��د در س��ناریوی «روند
فعلی» نیز تا س��ال  2035به رشد خود ادامه میدهد
اگرچه این روند ،در نیمه دوم دوره مورد بررسی ،کند
میش��ود .اما در سناریوی  ،450تولید تا پیش از سال
 2020به نقطه اوج خود میرس��د و س��پس تا سال
 2035ب��ه طور پیوس��ته و یکنواخت کاهش مییابد.
بهنظرمیرسددرسناریوی،450سیاستهایتاثیرگذار
در کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،رشد تقاضای نفت
را در جهت عکس رانده و منجر به کاهش قیمت نفت،
کاهش سرمایهگذاری در میادین نفتی غیرمتداول ،یک
افت نهایی در تولید نفت تا س��ال  ،2020و پس از آن
تداوم این افت با شتابی بیشتر میشود .در این سناریو،

با توجه به کاهش میزان تولید میادین موجود ،پس از
رسیدن این میادین به نقطه اوج و پیر شدن ،و کاهش
نرخ جریان تولید آنها ،به ظرفیتها و ذخایر جدیدی
بیش��تر از میزان افزایش��ی که در مقدار کل تولیدات
نفت��ی جهان انتظار میرود ،نیاز احس��اس میش��ود.
ب��ا توجه ب��ه نمودارهای فوق و ب��ه ویژه منحنیهای
مربوط به س��ناریو  ،450این پیام به روشنی دریافت
میش��ود که اگر دولتها ،در تشویق به استفاده بهتر
و کارآتر از نفت و توسعه انرژیهای جایگزین ،قوی تر
ظاهر شوند ممکن است تقاضا برای نفت پایین بیاید.
ب��ه این ترتیب ،یک پی��ک در روند عرضه نفت ایجاد
میشود که مفهوم آن افزایش طول عمر ذخایر است.
در انته��ا با ارزیابی نقش دو عام��ل مهم از بین «عدم
قطعیتهایی» که در ابتدا نیز به آنها اشاره شد ،بحث
خود را درباره این موضوع خاتمه میدهیم.

بسیار چشمگیر خواهد بود .اما موانع بالقوهای بر سر راه
این طرح وجود دارد:
 -1پیچیدگیه��ا و س��ختیهایی ک��ه در مس��اله
سرمایهگذاری در این منطقه وجود دارد.
« -2شبکه خط لوله» ای که برای رساندن نفت و گاز
این مخازن به مناطق قابل بارگیری و یا به محلهای
مصرف ،مورد نیاز است بایستی از کشورهای متعددی
عبور کند و به همین دلیل مسائل ژئوپلیتیک بسیاری
در این زمینه مطرح خواهد بود.
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این
لبنانی پولدار!

نفر اول فهرست امسال
مجله فوربس زیر ذره بین:
کارلوس اسلیم الو
ترجمه :مهرداد دامغانيان
 10نفر اول تازه ترین فهرست میلیاردرهای مجله فوربس (ثروت خالص بر مبنای میلیارد دالر است).
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نام

کارلوس اسلیم الو و خانواده
بیلگیتس
وارن بافت
برنار آرنو
لری الیسون
الکشمیمیتال
آمانچیواورتگا
ایکباتیستا
موکشآمبانی
کریستی والتون و خانواده

ثروت خالص

سن

74
56
50
41
39.5
31.1
31
30
27
26.5

71
55
80
62
66
60
75
54
54
56

مجله فوربس طبق س��نت هر س��الهاش فهرست
ثروتمندترین مردان و زنان دنیا را منتشر کرده است.
امس��ال هم کارلوس اس��لیم مکزیکی-لبنانی در رده
اول لیست فوربس قرار دارد؛ پس تصمیم گرفتیم که
در این ش��ماره به او و رازهای��ش در تجارت بپردازیم.
فوربس در ش��ماره ویژه خود در مورد اس��لیم نوشته
اس��ت :ثروتمندتری��ن مرد جهان برای دومین س��ال
پیاپی ،کارلوس اس��لیم غول صنعت مخابرات اس��ت،

منبع ثروت

کشور

مکزیک
صنایعمخابراتی
آمریکا
مایکروسافت
آمریکا
شرکت سرمایه گذاری برکشایر هاتاوی
 :LVMHشرکت مادر چندین کمپانی اجناس لوکس مثل کریستیان دیور فرانسه
آمریکا
شرکت کامپیوتری اوراکل
هند
فوالد
اسپانیا
زارا
برزیل
معدن ،نفت
هند
پتروشیمی ،نفت و گاز
آمریکا
فروشگاه های زنجیره ای والمارت

او ب��ه عالوه پردرآمدترین مرد س��ال هم به حس��اب
میآید؛ او توانست در سال گذشته بیش از  20میلیارد
دالر ب��ه ثروت اش اضافه کند و فاصل��ه اش را با بیل
گیتس ،بنیانگذار مایکروسافت و نفر دوم لیست به 18
میلیارد دالر افزایش دهد .رشد  19درصدی بازار سهام
مکزیک ،قوی شدن پزو واحد پول این کشور و خرید و
فروشهای پرسود در حوزههای معدن و مسکن توسط
گروه تولیدی «گروپو کارسو» از دالیل اصلی این درآمد

سرشار بوده است .او به عالوه شرکت مخابراتی خطوط
ثابتش را با بزرگترین شرکت خدمات دهنده اینترنت
بی س��یم ادغام کرد و س��هام خانواده اس��لیم در این
شرکت مادر حدود  62درصد ثروت خالص او را شامل
میش��ود .او که یکی از س��هامداران روزنامه نیویورک
تایمز هس��ت و اخیرا موزه س��میه را افتتاح کرده که
میزبان کلکسیون عظیم هنری اوست .همان طور که
حدس زده اید بازدید از این موزه رایگان است!

چطور کارلوس اسلیم ثروتمندترین مرد جهان شد؟

چهار قدم اول برای خوب پول در آوردن
او ثروتمندترین مرد جهان اس��ت؛ عدهای ستایشش
میکنند و عدهای رفتارهای اقتصادی اش را مورد انتقاد
قرار میدهند و گروهی دیگر از او نفرت دارند .با این حال
احتماال عده زیادی نمیدانند که چطور کارلوس اس��لیم
ثروتمندترین مرد جهان شده است.
ممکن اس��ت ما بیوگرافیهای کوتاه یا بلند او را در
روزنامهها و مجلهها خوانده باشیم ،اما بدون شک از پشت
پرده نحوه تصمیم گیریهای اقتص��ادی او زیاد اطالع
نداریم .اس��لیم چندی پیش در گف��ت و گویی با لری
کینگ ،مجری شبکه تلویزیونی سی.ان.ان از فلسفهاش
در تجارت و اصولش س��خن گفت .آنچه در پی میآید
یازده درس از کار و زندگی ثروتمندترین مرد جهان است
که از بررس��ی دقیق مصاحبه لری کینگ با او برداشت
شده است.
قدم اول
او یک کسب و کار را شروع
کرد

شاید خنده دار به نظر برسد اما
اولین راز میلیاردر شدن آغاز یک
کسب و کار است .بگذارید سوالی
بپرسم :اگر کارلوس اسلیم کارمند
بود میتوانست ثروتمندترین مرد
زمین ش��ود؟ جواب منفی است.
هیچ کس نمیتواند با کار کردن
برای دیگری میلیونر ش��ود .شما
نمیتوانید با چس��بیدن به یک
ش��غل تکراری معمولی میلیاردر
شوید.
یک ن��گاه دیگر به فهرس��ت
میلیارده��ای امس��ال مجل��ه
فوربس بیندازی��د؛ کارآفرینان و
س��رمایهگذاران اکثریت اعضای
این فهرست را تشکیل میدهند.
این به سادگی نشان میدهد که
ش��ما نمیتوانید با چسبیدن به
یک شغل با درآمد ماهانه میلیاردر
شوید .لری الیسون ،بیل گیتس،
وارن بافت و کارلوس اسلیم کسب
و کار راه انداختند و بردند.

پیش از آن کارلوس اسلیم برای روند ابر کارآفرینی آماده
شده بود .یکی از پیش شرطهای اصلی کارآفرین موفق
ش��دن ،توانایی تش��خیص فرصتهای تجاری در زمان
مناسب است .آلیکو دانگوت (ثروتمندترین سیاه پوست
دنیا) یک بار گفت که برای موفقیت در تجارت باید دعا
کنید که ش��انس در خانه تان را بزند ،در آن لحظه باید
آماده باشید که از مزایای فرصت به وجود آمده استفاده
کنید .آماده بودن یعنی شناخت دقیق بازار و بهروز نگه
داشتن اطالعات.
همه کارآفرینان ب��زرگ آماده بودند و منتظر فرصت
مناسب بودند تا حرکت بزرگشان را انجام دهند .شانس
در خانه کارلوس اسلیم را زد و او آماده آن بود .به همین
خاطر او حاال ثروتمندترین مرد زمین است.

شناسنامهثروتمندترینمرددنیا

قدم سوم
او کسب و کارش را واقعا میشناخت

یک دلیل دیگر موفقیت کارلوس اسلیم این بود که او
واقعا کسب و کار خود را میشناخت و میشناسد .مشهور
است که کارلوس اسلیم شخصا  200شرکت را در سراسر
دنیا کنترل میکند .چطور او شروع کرده؟ چطور به اینجا
رسیده؟ او توانست یک کس��ب و کار راه بیندازد و آن را
به  200ش��رکت افزایش دهد چ��ون آن را بهتر از من و
ش��ما میشناخت .او در جایی میگوید« :چطور میشود
سوار ماجرا بود؟ به نظر من وقتی شما وارد کاری میشوید
نیاز دارید که آن را به خوبی بشناسید .بعد از اینکه بازار و
کارتان را به خوبی شناختید باید به اعداد اطمینان کنید.
وقتی جمع و تفریقهایتان ناامیدکننده است یعنی یک
جای کار میلنگد .اعداد با ش��ما
س��خن میگویند .با آنها دوست
شوید».

نام :کارلوس اسلیم ا ِلو
تاریخ تولد 28 :ژانویه 1940
محل تولد :مکزیکو سیتی
اصلیت:لبنانیتبارمکزیکی
شغل :تاجر
حوزه تخصص :صنایع ارتباطی در مکزیک و آمریکای التین
مالک شرکتهای Teléfonos de México Telcel :و ( América Móvilبزرگترین
اپراتور تلفنهای همراه در آمریکای التین)
پدر :خولیان اسلیم حداد؛ او در  1902در چهارده سالگی از لبنان به مکزیک مهاجرت
کرد .در  1911در مکزیکوسیتی خشکبار فروشی «ستاره شرق» را افتتاح کرد .او را
میتوان تاجر موفقی به حساب آورد.
«حلو»ی زبان عربی به
همان
مادر :لیندا ا ِلو؛ او دختر یک تاجر برجسته لبنانی بود( .ا ِلو
َ
معنای «شیرین» است).
خواهران و برادران :خولیان و لیندا صاحب  6فرزند شدند که کارلوس پنجمین آنهاست.

در روز  8آگوست 2007
مجله فورچون اعالم
کرد که کارلوس اسلیم
توانسته بیل گیتس،
ثروتمندترین مرد دنیا را
پشت سر بگذارد.

منبع :استراتژیک بیزینس تیم
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اکثر م��ردم موقع��ی متوجه
وجود شخصیتی به اسم کارلوس
اس��لیم ش��ده بودند که شرکت
تلمکس را خرید و وارد فهرست
میلیاردره��ای فوربس ش��د .اما

متعهد باش��ی و تا پی��روزی بازی
کن��ی .کارل��وس اس��لیم قبل از
آنکه ثروتمندترین مرد دنیا ش��ود
کارآفرین موفقی به حساب میآمد
و برای آغاز دوران بازنشستگی اش
دالیل گوناگونی داش��ت .خودش
در جایی گفته« :من فکر میکنم
که هر چیزی ک��ه امتیازاتی دارد
مس��وولیت ه��م دارد .کل ماجرا
مس��وولیتپذیر بودن و مصالحه
است .بدون احس��اس مسوولیت
نباید وارد یک کس��ب و کار شد».
هم��ه م��ا ش��جاعتهای تجاری
کارلوس اسلیم را ستایش میکنیم
ام��ا عده کمیاز م��ا میتوانیم راه
او را دنب��ال کنی��م .چ��ون حس
میکنیم که او یک ش��به به اینجا
رس��ید 45 .سال تعهد و تمرکز او
را به اینجا رس��اند« .م��ن به کار،
سرمایهگذاری و س��رمایهگذاری
دوباره فکر میکنم .پدرم همیشه
میگفت که پول خارج از شرکت
دود میش��ود .ای��ن یعن��ی او به
سرمایهگذاری ،بازسرمایهگذاری و
باز سرمایهگذاری فکر میکرد .ما
همین یک کار را انجام میدهیم».

نگر
آینده

قدم دوم
او آماده بود و از ریسک
نترسید

من به کار،
سرمایهگذاری و
سرمایهگذاری
دوباره فکر
میکنم ،پدرم
همیشهمیگفت
که پول خارج
از شرکت دود
میشود .یعنی او
بهسرمایهگذاری،
قدم چهارم
او بازی را ترک نکرد
بازسرمایهگذاریو
کارآفری��ن ش��دن ی��ک بازی بازسرمایهگذاری
است ،همین طور سرمایهگذاری.
برای ادامه ای��ن بازی باید به روند فکر میکرد
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بوکار
کس 
توگوی لری کینگ و کارلوس اسلیم زیر ذرهبین
گف 

 11درس از زندگی و کار ثروتمندترین مرد دنیا
تونی مارتیس

از ثروت باید در
سرمایهگذاریهای
بعدی استفاده کرد
تا ثروت بیشتری
ایجاد شود.
میوه این ثروت
همان درآمدهای
ما و مدیران و
کارکنانماناست
و خیلی مهم است
که این درآمدها
را درست بین آنها
پخشکنیم

نگر
آینده
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خیل��ی از ما به عنوان کارآفرین و س��رمایهگذار به
راهنماییهای یک تاجر و سرمایهگذار موفق نیازمندیم.
ب��ه همین خاطر اس��ت که حرفه��ا و مصاحبههای
ثروتمندان اینقدر برایمان جالب است؛ آنها را میخوانیم
تا اشتباهاتش��ان را تکرار نکنیم و شاید راههای میانبر
را از آنه��ا ی��اد بگیریم .در طول س��الهای اخیر من با
همی��ن ه��دف روی زندگی و اس��تراتژیهای تجاری
کارلوس اسلیم الو مطالعه میکردم و درست زمانی که
میخواس��تم نتیجه یافتههایم را روی کاغذ بیاورم و با
شما در میان بگذارم متوجه شدم که او در یک مصاحبه
تلویزیونی زنده با لری کینگ مجری مش��هور CNN
ش��رکت کرده و از فلس��فه اش در زندگی و تجارت و
از اصولش سخن گفته است .با دیدن نوار آن مصاحبه
احترامم نس��بت به کارلوس بیشتر ش��د .آنچه در پی
میآید ی��ازده درس از کار و زندگی ثروتمندترین مرد
جهان است که از بررسی دقیق مصاحبه لری کینگ با
او برداشت شده است .پس اگر حس میکنید که آماده
درس گرفت��ن از این میلیاردر و س��رمایه دار مکزیکی
هس��تید گزیدهای از این مصاحبه و درسهای زندگی
و کار او را از دست ندهید.
لری کینگ :حضور شما در برنامهام برای من افتخاری
اس��ت آقای کارلوس اسلیم الو .وقتی نفر اول فهرست
ثروتمندان شدید چه احساسی داشتید؟
کارلوس اس�لیم :خیلی ممنون که من را به برنامه ات
دع��وت کردی .قبل از اول ش��دن ،در هم��ان زمان ،و
بعدش ،اگر احساسم تفاوت کرده باشد مهم نیست .به
نظرم مهم کاری است که انجام میدهید و اینکه چطور
شرکتی را که در اختیار دارید مدیریت میکنید و کارها
را س��ر و سامان میدهید .اینکه چطور با سودی که به
دست آوردهاید سرمایهگذاری میکنید .اینها هستند که
به آدم لذت میدهند.
ل�ری کینگ :پس میگویید این اول بودن هیچ افتخار
خاصی ندارد؟
کارلوس اس�لیم :نه ،نه ،نه .این که مس��ابقه قهرمانی
نیست .همه ماجرا مهارت پیدا کردن است .اینکه شما
و ش��رکت تان در آن ح��وزه خاص کفایت انجام کارها
را دارید .قرار نیس��ت رکوردی بزنیم و همین جور پول
بیشتری در آوریم .ما فقط و فقط کارایی شرکتهایمان
را باال میبریم.

ل�ری کین�گ :وقتی ش��ما را در ماه م��ارس به عنوان
ثروتمندترین مرد دنیا انتخاب کردند گفتند که ثروت
خالص تان  53.3میلیارد دالر بوده .درست است؟
کارلوس اس�لیم :این واقعا برای م��ن اهمیتی ندارد و
حسابش نمیکنم .آنها البته ارزش سهام شرکتهایی
که ما در آنها س��رمایهگذاری کرده ایم یا مدیریتشان
میکنی��م حس��اب میکنند .ام��ا ارزش ب��ازار هر روز
تغییر میکند و این ثروت باال و پایین میرود .اما وقعا
میگویم؛ آنچه برای من اهمیت دارد اداره این کسب و
کارهاست ،سرمایهگذاری در دیگر کارخانهها ،آشنایی با
تکنولوژیهایی که از آنها استفاده میکنیم .این مدیریت
است که دغدغه اصلی ام است نه میزان داراییهایم.
درس اول :به راه انداختن یک کسب و کار
موفق به کفایت پیدا کردن شما مربوط است نه
موجودی جیب تان

لری کین�گ :چطور همه این کاره��ا را تحت کنترل
دارید؟
کارلوس اسلیم :چطور همه چیز را تحت کنترل دارم؟
خ��ب ...فکر میکنم وقتی اول وارد یک کس��ب و کار
میش��وید باید آن را به خوبی بشناس��ید .بعد از آنکه
آن را ش��ناختید میتوانید به اعداد اجازه بدهید که به
شما بگویند چه اتفاقاتی دارد میافتد .به کمک اعداد
میفهمید که اوضاع خوب پیش میرود یا نه .اعداد با
شما حرف میزنند.
ل�ری کینگ :پس رابطه تان ب��ا جمع و تفریق خوب
است؟
کارل�وس اس�لیم :بله ،این طور فک��ر میکنم .بعضی
آدمها ب��ا حروف و کلمات راحت ان��د و بعضیها هم
اعداد را میفهمند .شما میتوانید به این آمار و ارقام به
صورتهای مختلفی نگاه کنید .شما اعداد را میخوانید
و میفهمی��د که چ��ه اتفاقی دارد در ش��رکتهایتان
میافت��د .اگر ری��ز خرید و فروشها و س��ود و زیانها
را روی کاغذ نیاورید ض��رر میکنید .انگار دارید توی
تاریکی راه میروید.
درس دوم :فهم ساز و کارهای حوزه کاری تان و
نوشتن همه چیز ،تمام اعداد و ارقام

لری کینگ :تخمی��ن زده اند که ش��ما و خانوادهتان

حدود  200ش��رکت را تحت کنترل دارید .شما یکی
از بزرگترین کارفرمایان مکزیک هستید .این یعنی شما
باید خیلی چیزها را تحت نظر داشته باشید .میخواهم
بدانم که این باعث نشده احساس مسوولیت کنید؟ یک
احساس عظیم مسوولیت؟
کارلوس اسلیم :بله .دقیقا .هر چیزی که امتیازاتی دارد
مسوولیتهایی را هم به همراه میآورد .این احساس
مسوولیت و دست به مصالحه زدن به خاطر آن فقط
شامل من و خانواده ام نمیشود ،تیم مدیریتی که من
در اختیار دارم هم این مس��وولیت را حس کرده و به
اهمیت کاری که ما میکنیم آگاه است .ما میدانیم
که مدیریت فالن شرکت موقتی است ،اما تا لحظهای
که آن را در اختیار داریم مسوولیتش بر دوش ماست.
بدون این احس��اس مس��وولیت در برابر سود و زیان
ش��رکت و وضعیت کارمندان و کارگرانش کار پیش
نمیرود.
ل�ری کینگ :در حال حاضر چند نفر برای ش��ما کار
میکنند؟
کارلوس اسلیم :خب ...فکر کنم حدود  250هزار نفر.
درس سوم :فقط کسی که احساس مسوولیت
میکند میتواند کارآفرین موفقی شود

لری کینگ :موقعی که کار را شروع کردی هدفت پول
در آوردن بود؟ حاال هم هدفت همین است؟
کارلوس اسلیم :فکر میکنم که این هدف نیست .نه،
پول یک هدف نیس��ت .هدف این است که شرکتها
را بزرگتر کنی ،توسعه ببخشی و بتوانی با بقیه رقابت
کن��ی .بتوانی در حوزههای مختلف��ی فعالیت کنی و
یک تیم انس��انی معرکه در شرکتت دست و پا کنی.
باید به دنبال توسعه انسانی شرکتهایت باشی ،چون
بدون این سرمایه انسانی راه به جایی نمیبری .باید تیم
خودت را داشته باشی.
ما همیش��ه از تعداد آدمهایی حرف میزنیم که با
ما کار میکنند؛ اما ما مدیرانی داریم که برای کارمان
حیاتیاند و در آمارها باید بیش��تر از یک نفر حس��اب
شوند .آنها کارشان را با شرکتهای ما شروع کردهاند و
به همراه این شرکتها بزرگ شده اند و رشد کرده اند
و حاال به باالترین ردههای مدیریتی رسیده اند .من فکر
میکن��م آنها هم هدفهای من را درک میکنند .من

فکر میکنم از ثروت باید در سرمایهگذاریهای بعدی
استفاده کرد تا ثروت بیش��تری ایجاد شود .میوه این
ثروت همان درآمدهای ما و مدیران و کارکنانمان است
و خیلی مهم است که این درآمدها را درست بین آنها
پخش کنیم .دولتها هم باید درست حقوق بدهند تا
کارایی افزایش پیدا کند.
درس چهارم :بگذارید شور و عشق به کار و
توسعه آن شما را هدایت کند ،نه فکر پول

لری کین�گ :کارلوس اس��لیم در حوزههای مختلفی
فعال است .تو یکی از قدیمیترین هتلهای مکزیک را
داری – هتل جنو – اما امپراتوری اصلی ات در صنعت
مخابرات بر پا شده .تو در  1990که مکزیک خصوصی
س��ازی صنایع ملی را آغاز ک��رد تلمکس را تصاحب
کردی .یک دهه بعد وارد کسب و کار تلفنهای همراه
شدی و یکی از بزرگترین شرکتهای آمریکای التین
را س��ر و س��امان دادی .بعد س��انبورن را گرفتی ،که
بزرگترین فروشگاه زنجیره خرده فروشی و بزرگترین
رس��توران زنجیرهای در مکزیک به حس��اب میآید.
در میان داراییه��ای تو میتوان به بانکها ،یک خط
هواپیمایی ،یک ش��رکت معدنی ،چندین هتل ،چند
شرکت ساختمانی ،چند ش��رکت بیمه ،یک شرکت
بطری س��ازی ،کارخانه تولید س��یگار و کلی کسب و
کار دیگر اضافه کرد .آیا به تصاحب شرکتهای جدید
عالقه خاصی داری؟ آیا همین جور دنبال شرکت تازه
میگردی تا آن را بخری؟
کارلوس اس�لیم :وقتی در  1965کارم را شروع کردم
یک شرکت شیشه زنی نوشابههای غیرالکلی داشتم.
اما حاال در این کسب و کار نیستم .به عالوه ما کارخانه
تولید سیگار را به شرکایمان فروختیم .ما سعی میکنیم
بر یک حوزه خاص تمرکز کنیم ،اما به هر حال در این
دوره  45ساله و با هدف بهبود شرایط این امکان را پیدا
کرده ایم که شرکتهای مختلفی را بخریم .اما حاال فکر
میکنم خیلی بهتر است که تمرکز را افزایش دهیم .تیم
مدیریتی ام هم همین فکر را میکند .سرمایهگذاری و
مدیریت یک حوزه خاص که فکر میکنیم پتانس��یل
باالیی دارد عموما بهتر است.
درس پنجم :بر یک حوزه متمرکز شوید و فکر و
ذکرتان آن کار باشد

کارلوس اسلیم :در  1982مکزیک دچار بحران بزرگی
شد ،و این یعنی کسی عالقه به سرمایهگذاری نداشت.
پس ما در صنعت کاغذ سرمایهگذاری کردیم ،بعد در
صنعت الستیک اتومبیل ،بعد در قطعات خودروها .ما
همان زمان در صنعت آلومینیوم و مس سرمایهگذاری
کردیم .همان زمان یک ش��رکت تولیدی کاشی را که
در همان سال خریده بودیم فروختیم .بعد روی صنایع
مخابراتی ،معدن و خرده فروشی تمرکز کردیم.

درس هشتم :بخشی از آنچه را که از جامعه
میگیرید به جامعه پس بدهید

لری کینگ :در جوانی تان واقعهای بوده که باعث شده
ش��ما از یک میلیونر تبدیل به میلیاردر شوید؟ اتفاق
خاصی افتاد؟
کارل�وس اس�لیم :فک��ر میکنی��م چیزی ج��ز کار،
س��رمایهگذاری و ب��از هم س��رمایهگذاری نبود .هیچ
چیز مهم تر از سرمایهگذاری دوباره آن چیزی که در
سرمایهگذاری قبلی به دست آورده اید نیست .ما همین
یک کار را انجام میدهیم .وقتی یک کسب و کار پرسود
میشود دیوانه نمیشویم و شروع به خراجی نمیکنیم
و چیزهای تجملی نمیخریم .من اصال نمیتوانم آن
طور زندگی کنم .چه پول باشد و چه نباشد من همین
جور زندگی میکنم.
بعد تصمیم دیگری که باعث بهبود اوضاع شد این
بود که ما دفاتر مدیریتی مان را از کارخانههایمان جدا
نکردیم .مدیران همان جایی هس��تند که کارگران و
کارمن��دان کار میکنند .مدیریت کارخانه توی همان
کارخانه انجام میشود نه در دفتری لوکس در پایتخت.
من فکر میکنم اینها مهم ترین عوامل شرایط کنونی
ما هستند.
درس نهم :در هر شرایطی مراقب خرج کردنتان
باشید
درس دهم :سرمایهگذاری کنید ،باز هم
سرمایهگذاری کنید ،و باز هم...
درس یازدهم :عموما در هر مشکل و دردسری
یک فرصت وجود دارد؛ خوش بین باشید

ل�ری کینگ :دیدن این هم��ه فقر در مکزیک برایتان
دشوار نیست؟
کارلوس اس�لیم :سخت است اما متقاعد شده ام که
این همه فق��ر در مکزیک و آمریکای التین فرصتی
است برای س��رمایهگذاری؛ نظیر آنچه در چین رخ
داد و باعث رش��د کش��ور شد .س��رمایهگذاری مهم
ترین فعالیت اقتصادی اس��ت و فقر را از بین میبرد.
س��رمایهگذاری باعث نابودی ذره ذره فقر میش��ود.
وقتی کس��ب و کاری راه میافتد و فقرا به س��ر کار
میروند آنها را از فقر جدا کردهاید و در روند مدرنیته
ادغام کرده اید.

همه رازهای کارلوس اسلیم

به اعتقاد من کارلوس اسلیم مرد بزرگی است و سعی
کرد در این مصاحبه همه رازهایش را بگوید.
این جمالت اگر از مصاحبه جدا بودند شاید شعاری به
نظر میرسیدند اما حاال میتوان آنها را به خوبی درک
کرد .پس آنها را کنار هم جمع میکنم؛ یک بار دیگر
آنها را با لحنی تازه بخوانید؛ واقعا اهمیت دارند:
 -1به کیفیت محصول فکر کنید نه پولی که در
میآورید؛ پول جذب کیفیت میشود.
 -2زیر و بم آن کسب و کار را در آورید.
 -3مسوولیتپذیر باشید؛ با بی خیالی به جایی
نمیرسید
 -4به کار عشق بورزید نه به پول.
 -5در یک حوزه – یا دو حوزه – تمرکز کنید
 -6موقعی که دیگران ترسیده اند بهترین زمان
سرمایهگذاریاست
 -7سود در خطر کردن است
 -8در کارهای خیریه شرکت کنید؛ حالتان بهتر
میشود
 -9ولخرج نباشید؛ سعی کنید همیشه یک جور
زندگیکنید
 -10سرمایهگذاری و دوباره سرمایهگذاری کنید.
 -11کارتان را که انجام دادید خوشبینی پیشه کنید!

نگر
آینده

لری کینگ :ش��ما به ش��دت درگیر مس��ئله آموزش
و پرورش افراد هس��تید .این را میدانم چون با شمار
زیادی از این دانش��جوها و دانش آموزان حرف زدهام.

متقاعد شده ام
این همه فقر
در مکزیک و
آمریکایالتین
فرصتی است برای
سرمایهگذاری؛
نظیر آنچه در
چین رخ داد و
باعث رشد کشور
شد

اردیبهشت 90
اسفند 89
فروردین و
ششم  /بهمن و
شماره پنجم

درس ششم :وقتی دیگران میترسند ،شما وارد
ماجرا شوید
درس هفتم :همیشه آماده باشید که حرکت
بزرگی انجام دهید

شما هر سال آنها را بورسیه میکنید .درست است؟
کارلوس اسلیم :بله.
ل�ری کین�گ :چق��در ب��ه بنیاده��ای خیریه کمک
میکنید؟
کارلوس اسلیم :ما این کار را میکنیم اما نه اینطور که
بگوییم خب بودجه خیریه ما اینقدر است و امسال 100
دالر یا  100میلیون دالر را برای آنها کنار میگذاریم.
نه ...این جور نیس��ت .ما سعی میکنیم که مشکالت
اصلی را پیدا کنیم ،مش��کالتی که باید به آنها حمله
کرد و بعد هر چقدر پول که برای این هدف نیاز است
هزینه میکنیم .ما برنامههای��ی داریم برای کمک به
افراد مستعد و این برنامهها ضروریاند .ما مثال در حوزه
کم��ک به مردم برای انجام عملهای جراحی فعالیت
میکنیم و این در سراسر کش��ور انجام میشود .فکر
میکنم در مقایسه با چند سال پیش برنامههای خیره
ما چند ده برابر شده.
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گزارشهای خبری آیندهنگرانه

دهکده جهانی

پایان
یا آغاز؟

گزارشی از تبعات اقتصادی
یک رخداد سیاسی:
آیا مرگ بنالدن تاثیری بر
اقتصاد جهانی دارد؟

حاال که بنالدن
کشته شده است،
مشکالتی که او
برای آمریکا به بار
آورده را نمیتوان
مانند جسد او به
دریاانداخت
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آن دوش��نبه بهیاد ماندنی ،پ��س از اعالم خبر
مرگ بنالدن ،بازارهای س��هام رشدیاندک را
تجربه کردند .بهای نفت هم یکش��نبه ش��ب
و همزمان با اعالم خبر کش��ته شدن بنالدن
کاه��ش یافت اما ب��ه نظر نمیرس��د که این
کاه��ش ربطی به بنالدن داش��ته باش��د .از زمانی که
وی از عربس��تان سعودی اخراج ش��ده بود ،هرگز نفوذ
چندانی بر کش��ورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه
نداشته اس��ت .گویا بازارها هم به خوبی میدانند که با
مرگ بنالدن اتفاق چندان خاصی رخ نداده ،به همین
خاطر بهای نفت هم به سرعت به مقادیر سابق بازگشت
و حتی کمیافزایش یافت .واکنش اقتصاددانان به خبر
کش��ته شدن بنالدن هم این ادعا را تایید میکند .پل
کروگم��ن ،برنده نوبل اقتصاد ،در وبالگ خود نوش��ت:
«خبر خوبی اس��ت اما بعید به نظر میرسد که موجب
تحول مهمیبشود ».یکی از کارشناسان شبکه فاکس
نیوز هم اگرچه از روز دوشنبه بهعنوان روزی بزرگ برای
آمریکاییها نام برد اما اضافه کرد که این رخداد ،عاملی
اساسی برای بازارها به حساب نمیآید.
وضعیت بازارهای مالی به طور کلی به درآمد شرکتها
بس��تگی دارد .زمانی که این درآمد افزایش یابد ،ارزش
سهام آنها هم رشد میکند و برعکس اما در همین حال

رخدادهای منفی مانند بالیای طبیعی ،افزایش بدهی
دولتی و افزایش مالیاتها تاثیر بسزایی بر بازارها دارند.
پس اگر س��رمایهگذاران احساس کنند که خطر حمله
تروریستی وجود دارد ،بازارها با افت مواجه خواهند شد.
بنابراین آیا میتوان انتظار داش��ت که با مرگ بنالدن
بازارها رشد کنند؟ تا حدی بله اما نه خیلی سریع .اول
از همه اینکه باید بدانید بازارها به خاطر نگرانی از خطر
تروریسم تا چه حد پایینتر از سطح مطلوب قرار گرفته
بودند که اکنون با برطرف شدن آن به همان میزان رشد
کنند .همچنین مشخص نیس��ت که آیا کشته شدن
ب��نالدن جهان و بخصوص آمریکا را به جای امن تری
تبدیل خواهد کرد یا خیر؟ شاید خطر وقوع حمالتی در
مقیاس گسترده وجود نداشته باشد اما انتظار میرود که
طی شش ماه آینده شاهد حمالت تروریستی جسته و
گریختهای باشیم اما آیا میتوان ادعا کرد که بعد از این
مدت خطر برطرف خواهد شد؟ برای مثال یکسال بعد
در سالروز مرگ بنالدن نباید احساس نگرانی کرد؟

در ای��ن میان میتوانی��م هزینههایی که آمریکا بابت
حفاظ��ت از خود در مقابل بنالدن و دیگر تروریس��تها
متحمل شده است را محاسبه کنیم .طبق برآوردها ،مخارج
دولتی بابت حفاظت از کشور آمریکا در مقابل تروریسم بعد
از حادثه 11سپتامبر به میزان باور نکردنی  470میلیارد
دالر در سال افزایش یافته است .البته هزینه جنگ در عراق
و افغانستان را هم باید به این رقم اضافه کرد که در نتیجه
به هزاران میلیارد دالر میرسد .همچنین بعد از حمالت
 11س��پتامبر ،دولت آمریکا ناچار ش��د کمکهای مالی
هنگفتی را در اختیار صنایعی که در معرض ورشکستگی
قرار گرفته بودند ،مانند صنعت هواپیمایی ،قرار دهد .از این
منظر ،اسامه بنالدن یکی از عوامل اصلی کسری بودجه
عظیم دولت آمریکا به حس��اب میآید .حاال که بنالدن
کشته شده است ،مشکالتی که او برای آمریکا به بار آورده
را نمیتوان مانند جسد او به دریاانداخت .اگرچه بنالدن
دیگر در میان ما نیس��ت اما کسری بودجهای که نبرد با
او برای آمریکا به بار آورد همچنان پابرجاس��ت .با کشته
ش��دن بنالدن به نظر میرسد که اوباما بتواند برای دور
بعد هم به عنوان رئیسجمهور آمریکا انتخاب شود .شاید
همین کاهش بیاطمینانی سیاسی تنها تاثیر مثبت مرگ
بنالدن بر بازارها باشد.
منبع:تایم

بحران شکالتی
ناآرامیهای سیاسی در ساحل عاج و تاثیرپذیری بازار شکالت
قیمت ش��کالتهای مورد عالقه ما
شاید هنوز باال نرفته باشد .اما ظاهرا
بازار ش��کالت دنیا دارد با مشکالت
«سیاسی» بزرگی دست و پنجه نرم
میکند .ساحل عاج به عنوان بزرگ ترین صادر کننده
کاکائوی دنیا در ماههای اخیر ،ش��رایط سختی را از
سر گذرانده و این اوضاع به شدت بر عرصه صادرات
این کشور تاثیر گذاشته است .چندین ماه درگیری
میان آالس��ان واتارا و ل��وران باگبو -رقبای انتخابات
ریاست جمهوری -در حوادث بعد از انتخابات ساحل
عاج ،اکنون به پایان رس��یده است و این مساله قطعا
میتواند بر آینده صادرات کاکائو از ساحل عاج تاثیر
بگذارد .اما برخی کارشناسان معتقدند موانع سیاسی
و لجس��تیکی زیادی هنوز در ساحل عاج وجود دارد

که میتواند به شدت بر قیمت شکالتهای محبوب
ما تاثیر بگذارد.
لوران باگبو اکنون دیگر در ساحل عاج جایی ندارد
اما حوزه تجارت کاکائو کامال در اختیار هواداران اوست؛
و این مساله نگرانیهای شدیدی برای دولت آالسان
واتارا به وجود آورده اس��ت .درآمد صادرات کاکائو در
چنین شرایطی به مساله امنیت ملی تبدیل میشود.
از یک سو دولت خواهان تداوم صادرات کاکائو است
و از سوی دیگر ،میداند که با این کار ،پول زیادی به
جیب طرفداران باگبو ریخته میشود و قدرت آنها را
افزایش خواهد داد.
نکته دیگر هم به وضعیت امنیتی در شهر ابیجان
و مناطق غربی ساحل عاج برمیگردد؛ یعنی مناطقی
که بیشترین تولید کاکائو از طریق آنها انجام میگیرد.

این منطقه هنوز دس��تخوش ناآرامیهایی اس��ت و
بیثباتی در آن میتواند به «س��ن پدرو» یعنی بندر
اصلی صادرات ساحل عاج نیز کشیده شود.
به هر ترتیب ،کشاورزان مهاجر مجبورند که برای
دروی محصوالت کاکائو در فاصله ماههای مه تا ژوییه
به س��ر کار خود برگردند .اگر بیثباتی و بسته شدن
جادهها و بانکها به هر ترتیب��ی در این فاصه ادامه
پیدا کند ،وضعیت صادرات کاکائو از ساحل عاج هم
ی را تجربه خواهد کرد .خالصه این که
شرایط مبهم 
بروز مشکل در داخل س��احل عاج و به هم خوردن
روند صادرات کاکائو هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ
بینالمللی خیلیها را دچار مش��کل خواهد کرد؛ به
خصوص شکالت دوستان را.
منبع :مجله فارن پالسی

رویاهای تایلندی

خیابانها آورده بود -تا حدی مرتفع میشود .اما واقعیت
این است که دموکراتهای تایلند به صورت تاریخی در
حفظ قدرت در این کشور ضعیف عمل کردهاند .با این
وجود ،حاال که ش��وک بزرگی مثل بحران اقتصادی از
سر تایلند گذشته است ،احتمال آن که حزب دموکرات
بتواند در سالهای آتی بر سر قدرت باقی بماند افزایش
مییابد .هر چالشی هم که قرار باشد در برابر این دولت
ق��رار بگیرد ،قاعدتا از خیابانه��ا و تظاهرات مخالفان
نشات نخواهد گرفت.
اما دو عامل وجود دارد که میتواند احتمال پیروزی
دموکراته��ای تایلند را تا حد زی��ادی کاهش دهد:
نارضایتی فزاین��ده رأیدهندگان تایلندی از وضعیت
اقتصادی این کشور و نیز توانایی احزاب مخالف برای
علم کردن انتخابات به عنوان یک همه پرسی در مورد
تاکسین ش��یناواترا .از لحاظ اقتصادی ،دموکراتهای
تایلند وضعیت آس��یب پذیری دارن��د و مثال افزایش
تورم میتواند به شدت به ضرر آنها تمام شود .اما آنها
به این آس��یب پذیری واقف هس��تند و اقداماتی برای
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در سالهای اخیر ،تایلند چندین بار دچار
ناآرامیهای خیابانی ش��ده و گردشگران
و س��رمایهگذاران خارج��ی را از این بابت
شوک زده کرده است .اکنون هم بعضی از
کارشناسان پیشبینی کردهاند که احتمال
با ز گش��ت معترضان به خیابانهای تایلند اصال دور
از انتظار نیست .واقعیت این است که در ماه ژوییه قرار
اس��ت انتخابات پارلمانی در تایلند برگزار ش��ود و این
انتخابات قطعا با ش��ور و هیجان و البته دردس��رهای
زیادی هم��راه خواهد بود .دولت ائتالفی تایلند که در
حال حاضر «ابهیس��ت وجاجیوا» نخست وزیر تایلند
را در راس ام��ور خود میبیند ،درگیر رقابتی با حزب
مخالف دولت (حزب پی تی) است و همچنین جنبش
پیراهن قرمزها را به رهبری «تاکس��ین ش��یناواترا»
نخست وزیر سابق ،پیش روی خود میبیند.
با وجود اظهار نظرها در مورد پیروزی احزاب مخالف
دولت و نیز پیشبینی بروز کودتای نظامیدر این کشور،
هن��وز هم حزب حاکم بر تایلند فرصت آن را دارد که
موقعیت خود را حفظ کند .موقعیت محلی حزب حاکم
در مناط��ق مختلف تایلند هم بهتر از موقعیت احزاب
نزدیک به تاکسین شیناواترا است و این یک
برگ برنده دیگر را به نفع دولت رو میکند.
در عین حال ،اصالحاتی نیز که در ماه فوریه
گذش��ته میالدی در قانون اساس��ی تایلند
صورت گرفت ،بیشتر به نفع حزب حاکم بر
تایلند تمام میشود.
اگر حزب دموکراتی��ک تایلند بتواند در
انتخابات پیروز شود ،احتماال ثبات نسبی-
حداق��ل در آینده نزدی��ک -در تایلند باقی
خواهد ماند و مشکل مشروعیت دولت -که
در سالهای اخیر بارها پیراهن قرمزها را به

آیا تایلند دوباره بیثبات میشود؟

کنترل آن صورت دادهان��د .مثال کاهش مالیات نفت
به عنوان هدیهای به کش��اورزان تایلندی ارائه شده و
بانک مرکزی تایلند نیز در مساله تورم ،برخورد شدیدی
نشان داده است .اما تاکسین شیناواترا و مخالفانش هم
بیکار ننشستهاند .آنها میخواهند از انتخابات به عنوان
یک همه پرسی برای اعالم وفاداری مردم به شیناواترا
استفادهکنند.
اما حتی اگر دموکراتهای تایلند برنده هم بش��وند،
نظام سیاس��ی ضعیف این کش��ور همچنان در معرض
ناآرامیو آش��وب ق��رار دارد .تایلند به ص��ورت اصولی
کشوری دموکراتیک اس��ت ،اما رقابت برای رسیدن به
قدرت واقعی میان بازیگران مختلفی جریان دارد :پادشاه
و اطرافیان��ش ،جامعه تجاری بانکوک ،ارتش ،جمهوری
خواهان و پیراهن قرمزها .پیراهن قرمزها همواره حس
کردهاند که گروههای تجاری حقش��ان را خوردهاند و به
همین جهت در موضع مخالف با آنها قرار دارند .پیراهن
قرمزها در عین حال خود را نماینده طبقه فقیر روستایی
در مناطق ش��مال شرقی تایلند میبینند و میخواهند
صدایی بلند در تصمیمگیریهای کشوری داشته باشند.
در این میان ،رقبای دیگر هم در شبکهای از اتحاد و
ضعف و قدرت در کنار یکدیگر به ایفای نقش
پرداختهاند .حال اگر دولت تایلند بخواهد از
بروز ناآرامیهای جدید در خیابانهای این
کشور جلوگیری کند ،بهترین راه پیش روی
خ��ود را باید در ایجاد نهادهای دموکراتیک
و ش��نیدن صدای هم��ه طبق��ات جامعه
جس��توجو کند .اما در ح��ال حاضر ظاهرا
هیچ یک از این بازیگران بزرگ نتوانستهاند
از جاه طلبی خود در رسیدن به قدرت دست
بردارند و به فکر مردم باشند.

حاال که شوک
بزرگی مثل بحران
اقتصادی از سر
تایلندگذشته
است ،احتمال آن
که حزب دموکرات
بتواند در سالهای
آتی بر سر قدرت
باقی بماند افزایش
مییابد
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گزارشهای خبری آیندهنگرانه

دهکده جهانی
سرمایهگذاران چه طور باید تحریمها را دور بزنند

تحریم تجاری و مقتضیات مراوده با لیبی
وقتی که لیبی
در یک ِ
طرف
قرارداد مشترک
سرمایهگذاری
باشد،احتمال
آن که تحریم به
شکلسختتری
گریبانگیر
سرمایهگذار
خارجی بشود
وجود دارد

بحران لیبی مدتهاست که جامعه جهانی را
به واکنش وا داشته و روزی نیست که خبری
از این کش��ور بحران زده مخابره نشود .با این
وجود ،سرهنگ معمر قذافی هنوز سر کار است
و خیلی هم نمیتوان عاقبت او را پیشبینی
کرد .اما از زمان بروز بحران در لیبی ،وضعیت
این کش��ور در عرصه بینالمللی دستخوش تغییرات
زیادی ش��ده است .مهم ترین این تغییرات ،قطعنامه
 1973بود که در ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد
تصویب شد و بر اساس آن« ،هر اقدام ضروری» غیر از
اشغال کشور برای حفاظت از غیرنظامیان لیبی مجاز
شناخته شد .اکثر رهبران جهان از این فرصت استفاده
کردند و به صورت واضح خواهان کنار رفتن سرهنگ
قذافی از قدرت شدند.
ام��ا به نظر میآید که بخش خاصی از فش��ارهای
بینالمللی را میتوان فش��ار عملی بر حکومت لیبی
قلمداد کرد .مثال تحریمهای گس��تردهای که آمریکا،
انگلیس ،اروپا و سازمان ملل متحد علیه لیبی اعمال
کردهاند از جمله این فشارها به شمار میآید .تحریمها

علیه لیبی بسیار گسترده است؛ از تسلیحات گرفته تا
محدودیتهای سفر و ضبط دارایی مقامات ارشد لیبی
و البته داراییهای مقامات بخش س��رمایهگذاری این
کشور را در بر میگیرد.
فشار این تحریمها را فقط سرهنگ قذافی و خانواده
و اطرافیانش حس نخواهند کرد؛ بلکه سرمایهگذاران
خارجی و ش��رکای تجاری لیبی هم باید در معامله با
لیبی بسیار محتاط عمل کنند و به محدودیتهایی که
بر اثر تحریمها اعمال شده است ،توجه دقیقی داشته
باشند.
در همین حال ،تحریمها علیه لیبی کامال هماهنگ
شده نیس��ت .بنابراین ،تطبیق فعالیتهای تجاری با
محدودیتهایی که مثال از طرف آمریکا اعمال شده،
نمیتواند ضامن تطابق این فعالیتها با محدودیتهای
اروپ��ا یا دیگر طرفهای بینالمللی باش��د .نقض هر
کدام از تحریمهایی که از س��وی طرفهای مختلف
علیه لیبی اعمال ش��ده ،میتواند دردسرهای حقوقی
بزرگی به همراه داشته باشد .به همین خاطر به شرکای
تجاری توصیه شده که پیش از تصمیمگیری در مورد

فعالیتهایش��ان تمام جوانب قضیه را در نظر بگیرند.
برخی از جزییات سناریوی تحریم لیبی را میتوان از
جنبههای مختلف بررسی کرد.
اول ای��ن که پرداخت پول (بر اس��اس قراردادهای
قبلی) به افراد یا نهادهای تحریم شده ،دردسر بزرگی
ایجاد میکند؛ مگر آن که طرفین بتوانند ثابت کنند
که مورد آنها ش��امل موارد استثنایی است و مقامات
مربوط هم اس��تدالل آنها را بپذیرن��د .مثال پرداخت
پول به حس��ابی که تحت تحریمهای اتحادیه اروپا یا
انگلیس ،مسدود شده است میتواند امکان پذیر باشد.
اما موضع آمریکا در مورد تحریمها معموال ممنوعیت
از هر نوع مراوده با لیبی است؛ و قراردادهای قدیمینیز
شامل این تحریمها میشود.
اما سرمایهگذارانی که میخواهند به هر ترتیب ،این
پرداختها را انجام دهند باید مقامات مربوط را از این
کار مطلع کنند و ش��فافیت زیادی در این راه نش��ان
دهند .البته برخی از سرمایهگذاران هم شاید ترجیح
دهند که تحریمها را به عنوان سپر دفاعی برای عدم
پرداخت پول مورد استفاده قرار دهند یا بر اساس موارد

مس��ائلی ک��ه در ظاه��ر،
بیربط به نظر میرس��ند
گاهی خیلی به هم ربط دارند .مثال این که بعد از بروز
ناآرامیو اعتراضات مردمیدر بس��یاری از کشورهای
خاورمیان��ه ،اش��تهای خطوط هوای��ی در این منطقه
برای خرید هواپیماهای جت جدید به ش��دت کاهش
پیدا کرده است .به عنوان مثال ،ظاهرا در سال جاری
میالدی ش��رکت ایرباس به شدت با کاهش

سفارش هواپیما در خاورمیانه روبهرو است .این شرکت
هواپیماس��ازی اروپایی در عین حال امیدوار است که
خیلی زود ،سفارشهای بیشتری بگیرد و وضعیت خود
را در مقایسه با فروش سال گذشته بهبود ببخشد.
بر اساس برنامهریزیهای ش��رکت ایرباس ،هدف
این اس��ت که در س��ال جاری میالدی بین هشتاد تا
صد هواپیم��ای جت به خطوط هوای��ی خاورمیانه و
شمال آفریقا فروخته شود .البته این محدوده ،مناطقی

مانند شبه قاره هند ،اتیوپی و افغانستان را هم شامل
میشود.
حبی��ب فیخ ،رییس بخش خاورمیانه در ش��رکت
ایرب��اس در این خص��وص میگوید« :تا قب��ل از بروز
ناآرامیها در خاورمیانه ،میتوانستم با اطمینان بگویم
که  150مورد سفارش خواهیم داشت .در ابتدای سال
جاری میالدی ،پتانس��یل برای گرفتن س��فارشهای
بیش��تر ،خیلی باال بود .اما حاال در برخی کش��ورهای

اعتراضات خیابانی چگونه به کاهش سفارش هواپیما انجامید
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فورس ماژور که در قراردادش��ان ذکر شده ،خود را از
تعهدات پرداخت پول ،آزاد ببینند.
در مواردی که محتمل بودنشان خیلی کم است،
ش��رایط دیگری هم میتواند اتفاق بیفتد .در چنین
مواردی ممکن اس��ت پرداختها از س��متی صورت
بگیرد که تحت تحریم قرار داشته است .در این صورت،
سرمایهگذاران باز هم باید مقامات مربوط را آگاه کنند
تا مطمئن شوند که مسوولیتی از بابت نقض تحریمها
متوجه آنها نخواهد شد.
در ای��ن می��ان ،س��رمایهگذاران خارج��ی ک��ه
سرمایهگذاری مشترکی با لیبی داشته باشند ،با مشکل
مضاعفی روبهرو خواهند بود .آنها از یک سو با مشکل
ناآرامیهای سیاس��ی ،تغییر رژیم احتمالی و مواردی
از این قبیل روبهرو خواهند بود و از س��وی دیگر هم،
مس��ائل پیچیدهای در ارتباط با مشروعیت شراکت با
لیبی وجود خواهد داشت که این سرمایهگذاران را در
موقعیت سختی قرار خواهد داد.
بس��یاری از تجهیزات و تاسیسات اکتشاف نفت،
عملی��ات حفر و نی��ز تولید نفت در لیبی بر اس��اس
س��رمایهگذاریهای مش��ترک با کمپانیهای نفتی
خارجی شکل گرفتهاند و طرف دیگر قرارداد هم دولت
لیبی است.
در چنین ش��رایطی ،یعنی وقت��ی که دولت لیبی
یا افراد تحریم ش��ده در چارچ��وب آن ،در یک طرفِ
قرارداد مش��ترک س��رمایهگذاری قرار داشته باشند،
احتمال آن که تحریم به شکل سختتری گریبانگیر
س��رمایهگذار خارجی بشود هم وجود دارد .در چنین
ش��رایطی ،داراییهای این پروژههای س��رمایهگذاری
مش��ترک به احتمال قوی مس��دود خواهند ش��د و
ادامه این مراودات – آن هم بدون مشورت با مقامات
مربوط -کار خطرناکی خواهد بود.
حتی در م��واردی که ط��رف لیبیای��ی در پروژه

س��رمایهگذاری مشترک ،س��هم یا کنترل زیادی بر
داراییها نداش��ته باش��د ،باز هم هر اقدامیاز س��وی
س��رمایهگذار خارجی باید با احتیاط همراه باشد .هر
حرکت او که به حصول سود مالی برای طرف لیبیایی
بیانجامد ،شرایط سختی را برای او ایجاد خواهد کرد.
اما با این وجود ،هنوز هم امیدی برای سرمایهگذاران
وج��ود دارد .برخ��ی از آنها در تالش هس��تند تا در
چارچوب معاهدات دوجانبه س��رمایهگذاری (،)BIT
ح��ق خ��ود را بگیرند ی��ا از طریق بیم��ه مخاطرات
سیاس��ی ،راهی برای باز پس گرفتن حقوق خود پیدا
کنند .واقعیت هم این است که وقتی سرمایهگذاری از

یک کشور خارجی ،در خاک کشوری دیگر به فعالیت
مشغول میشود ،تضمینهایی را بر اساس معاهدات
دوجانبه س��رمایهگذاری ( )BITدریافت میکند .این
تضمینها معموال ش��امل حفاظت در برابر مصادره و
موارد مشابه آن میشود.
لیبی سی مورد از BITها را امضا کرده و  17مورد
از اینها هنوز هم معتبر هستند .برخی از این معاهدات
دوجانبه سرمایهگذاری ،حقوق مشخصی را برای ارائه
غرامت (از بابت نابودی سرمایه توسط دولت) در نظر
گرفتهاند اما در چارچوب مناقشه فعلی در لیبی ،بعید
اس��ت که وارد شدن از این راه ،جواب بدهد .اما موارد
دیگری از این معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری ،برای
امنیت و حفاظت از س��رمایهگذاران و سرمایهگذاری
تعریف ش��دهاند و سرمایهگذاران میتوانند برای دفاع
از حقوق خود به آن مراجعه کنند.
وضعیت س��رمایهگذاری خارجی در لیبی در حال
حاضر بسیار پیچیده است .آن دسته از سرمایهگذاران
خارج��ی هم ک��ه میخواهند به ص��ورت داوطلبانه،
فعالیتهای خود را در لیبی معلق کنند و پرسنل خود
را از این کشور خارج کنند ،برای گرفتن غرامت و حق
و حقوق خود با مشکالت بیشتری مواجه هستند .هر
مورد ،پیچیدگیهای حقوق��ی خاص خودش را دارد؛
اما اگر سرمایهگذار بتواند ثابت کند که با گرفتن این
تصمیم ،خطر تلفات انسانی در میان پرسنل خود را از
میان برده است ،احتماال میتواند از حقوق ذکر شده
در چارچوب BITها استفاده کند.
ای��ن اقدامات همگی برای آن انجام میش��وند که
هیچ گونه تخطی از مصوبه ش��ورای امنیت س��ازمان
مل��ل متحد در تحریم لیبی نیز انجام نگرفته باش��د .رشد فزاینده
اما س��رمایهگذاران در هرحال کار سختی در این راه اقتصادی در
در پیش دارند و هنوز هم نمیدانند که در س��ر کلنل
قذافی چه میگذرد و آینده لیبی چگونه خواهد بود .چین ،هند و

خاورمیانه شاهد بروز ناآرامیهایی هستیم که خطوط
هوایی را نیز به جانب احتیاط در مورد آینده کش��انده
است».
از ماه ژانویه گذشته تاکنون ،اعتراضات و ناآرامیهای
مختلف در کشورهایی در حوزه خلیج فارس رخ داده؛
برخی از کش��ورهای عربی شاهد تغییر رژیم بودهاند و
در برخی کشورهای شمال آفریقا هم جنگ داخلی راه
افتاده است .تمام این مسائل ،باعث محدودیت تجارت
در حوزه حمل و نقل هوایی شده و حتی مسافرتهای
تفریحی به این کشورها را به شدت کاهش داده است.
ب��ه اعتقاد حبیب فیخ ،این وضعیت باعث ش��ده که
برخی از سفارشهای احتمالی هواپیما به تعویق بیفتند و
برنامههای شرکتهای خطوط هوایی به کلی تغییر کند.
او میگوید« :بازار هواپیما در چنین شرایطی دچار کندی
رشد میشود اما انتظار میرود که این بازار دوباره به زودی
جان بگیرد .در کشورهایی مثل مصر یا تونس یا کشورهای
دیگر ،شاهد ناآرامیهایی بوده ایم ،اما توریستها به هر
حال باید به این کشورها بازگردند و خطوط هوایی نیز باید
فعالیت گذشته خود را از سر بگیرند».
حبیب فیخ معتقد است که این ناآرامیها احتماال
س��فارش هواپیما برای خطوط هوایی را به مدتی بین
ش��ش ماه تا نهایتا یک سال به تعویق خواهدانداخت.

ظاهرا شرکت ایرباس بخشی از سفارشهای خود را تا
ماه اوت و سپتامبر تحویل خواهد داد و پس از آن باید
صبر کند تا مشتریان خاورمیانهای برای سفارشهای
آینده شان تصمیمگیری کنند.
اما ش��رکت بوئینگ که در رقابت شدید با شرکت
ایرباس ق��رار دارد ،دیدگاه متفاوتی در این خصوص و
سفارشهای سال جاری میالدی ارائه میدهد .مارتی
بنتروت ،مسوول بخش فروش منطقهای هواپیماهای
تجاری در ش��رکت بوئینگ در این خصوص میگوید:
خطوط هوایی در سالهای اخیر و پیش از بروز بحران
اقتصادی ،بسیاری از نیازهای خود برای خرید هواپیما
را تامین کردهاند و به همین جهت اس��ت که شرکت
بوئینگ در س��ال جاری میالدی انتظار سفارشهای
بزرگی در منطقه خاورمیانه را ندارد.
او اضافه میکند« :تعه��دات و کارهای باقی مانده
خطوط هوایی ،باید به درس��تی تامین و حل و فصل
شوند و انتظار دیگری نباید داشت» .این در حالی است
که بر اس��اس آمار ،ش��رکت بوئینگ در سال گذشته
میالدی تقریبا  50درصد از س��هم بازار خود را حفظ
کرده اس��ت .عملکرد این ش��رکت با توجه به قرارداد
تحویل س��ی جت  777به خط��وط هوایی امارات نیز
قابل توجه بوده است .این قرارداد بالغ بر  9میلیارد دالر

آمریکا (بیش از  33میلیارد درهم) میشده است.
در این میان ،حبیب فیخ معتقد اس��ت که صنعت
هواپیمایی از این بحران فعلی هم میتواند به سالمت
بی��رون بیاید؛ همان طور که از بحرانهای اقتصادی و
مش��کالت دیگر جان به در برد .در چنین ش��رایطی،
میت��وان گفت که پیشبینیه��ا در خصوص فروش
هواپیما در آینده میتواند خوب و روشن باشد.
به گفته حبیب فیخ« ،رش��د فزاینده اقتصادی در
چین ،هند و برخی کشورهای خاورمیانه ،نوید افزایش
ث��روت و افزایش تولید ناخالص داخل��ی را میدهد و
فرصته��ای بیش��تری نیز برای بخ��ش حمل و نقل
هوایی فراهم میکند .هر بحرانی که پیش بیاید ،باز هم
میتوان با رشد فزاینده اقتصادی جلویش ایستاد و جان
سالم به در برد» .او در عین حال معتقد است که قیمت
فزاینده سوخت جت هم میتواند تاثیر مثبتی بر بازار
این صنعت داشته باشد؛ زیرا خطوط هوایی مجبورند
هزینه بیشتری از مس��افران بگیرند و در صورت بروز
نارضایتی آنها ،به دنبال هواپیماهایی با سوخت کمتر و
در نتیجه ،هزینه کمتر باشند .این شرایط میتواند نقطه
ترغیب و انگیزه جدیدی برای شرکتهای حمل و نقل
هوایی ایجاد کند».
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دهکده جهانی

گرانی مصری
تداوم افزایش قیمت مواد غذایی
در مصر

حسنیمبارک
رفته اما مشکالت
اقتصادی به قوت
خود باقیاست.
اقتصادمصر
هنوز از ضربات
اعتراضاتکمر
راست نکرده و رشد
اقتصادی مصر در
سال جاری کاهش
نشان خواهد داد
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مصر یکی از نخس��تین کشورهایی بود که
در ماههای اخیر با اعتراضات مردمیمواجه
شد و در نهایت هم حسنی مبارک مجبور
ش��د از قدرت کنار برود .یکی از مهم ترین
عوامل بروز ناآرامیدر مصر ،افزایش قیمت
مواد غذایی و تورم بود .این مش��کل حاال و
با کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت اصال
حل نشده است.
بنابر اعالم مرکز آمار عمومیمصر ،نرخ تورم در مناطق
شهری مصر در ماه فوریه گذشته حدود 10/7درصد بود
اما حاال نرخ تورم به 11/5درصد رس��یده اس��ت .محمد
ابوبش��ا -اقتصاددان در یکی از بانکهای سرمایهگذاری
قاهره -در این خصوص میگوید« :اگر به صورت ماهانه به
قضیه نگاه کنیم ،میبینیم که بخش مواد غذایی مهمترین
عامل و نماد بروز تورم است».
این در حالی است که در زمان اعتراضات خیابانی
در مصر ،مهم ترین هدف مردم این کشور را میشد
در افزایش اس��تانداردهای زندگی ،مقابله با بیکاری
و رس��یدن به حقوق دموکراتیک خالصه کرد .حاال
حس��نی مبارک رفته اما مش��کالت اقتصادی مردم
هن��وز به قوت خ��ود باقیاند .اقتصاد مص��ر هنوز از
ضربات این اعتراضات کمر راست نکرده و ظاهرا رشد
اقتصادی مصر در سال جاری میالدی کاهش نشان
خواهد داد.
اعتراض��ات در عی��ن ح��ال باعث کاهش س��فر
گردشگران به مصر شده و اعتصابهای مختلف نیز،
کارخانهها را دچار مش��کل کرده است .ذخایر خالص
بینالمللی مصر در حال حاضر به شدت کاهش یافته و
به نظر میرسد که با ادامه بیثباتیها در مصر ،اقتصاد
این کش��ور هم حرکتی رو به عق��ب را حداقل برای
مدتی ،تجربه کند.

مردم کوبا
اکنون میتوانند
خانههایشان را
بخرند و بفروشند
و این چیزی است که
قبال امکانپذیر نبود .جذب
گردشگران خارجی هم که
قبال اصال مورد توجه نبود
اکنون جزو اولویتهای
دولت است

کوبایی که پیر میشود
نگاهی به آینده اجرای اصالحات احتمالی در کوبا
س��ال  2008میالدی سالی بود که فیدل
کاسترو رهبر معروف انقالب کوبا مجبور
ش��د از قدرت کنار بکشد .علت؟ بیماری
و کهولت سن .وقتی فیدل از قدرت کنار
رفت تقریبا نیم قرن از حضورش در راس
امور کوبا میگذشت .قبال تحت هیچ شرایطی حاضر
نبود دقیقهای از رهبری مردم کنار برود؛ حتی وقتی
میخواستند عمل جراحی روی زانویش انجام بدهند
تاکید کرد که نباید بیهوش ش��ود و باید حواس��ش
چهاردانگبهامور مملکتیباشد.پس تعیین محدودیت
زمانی برای حکومتداری او امر خیلی بیهودهای به نظر
میرس��ید .اما این روزها اوضاع کوبا خیلی با گذشته
فرق دارد .رائول کاسترو -برادر فیدل -که قدرت را از
سال  2008میالدی در این کشور به دست دارد نگاهی
دیگ��ر به آینده کوب��ا دارد .این موضع در کنگره اخیر
حزب کمونیست کوبا هم به وضوح دیده میشد .رائول
کاسترو در افتتاحیه این کنگره چهار روزه اعالم کرد
که مقامات ارش��د حکومتی -از جمله خودش -نباید
بیش از دو دوره پنج ساله در راس قدرت باقی بمانند.
رائول حتی گفته «خجالت آور» است که دولتمردان
کوبایی بعد از این همه س��ال نتوانستهاند این مشکل
را حل کنند .اما خود رائول کاس��ترو  79س��ال دارد.
واقعیت هم این است که او و هم نسالنش -به عنوان
افرادی که انقالب س��ال  1959می�لادی را رهبری
کردن��د -حاال دیگر خیلی پیر ش��دهاند .کوبا در حال
حاضر با معضل کمبود جانش��ینهای مناسب ،بالغ و
ب��ا تجربه برای این افراد روبهرو اس��ت و این موضعی
است که خود رائول کاسترو هم مطرحش کرده است.
اما ظاهرا اینها همه حرف بود .در جریان کنگره حزب
کمونیست کوبا ،رائول به عنوان دبیر اول حزب انتخاب
شد؛ خوزه رامون ماچادوی  80ساله که استالینیست
هم هست در مقام دومین فرد مهم حزب قرار گرفت؛ و

رامیرو والدز هم با  78سال سن ،پس از او قرار گرفت.
در میان پانزده نفری که برای بخش سیاس��ی حزب
کمونیست کوبا انتخاب شدهاند تنها سه چهره جدید
دیده میشود و البته فیدل کاسترو هم در پایان کنگره
حزب کمونیست ،سری به آنجا زد و خودی نشان داد.
معنی اش این بود که رهبران قدیمیکمونیست هنوز
میخواهند کنترل حزب را در دس��ت داشته باشند.
تغیی��ر تنها در صورتی رخ خواه��د داد که قدیمیها
بخواهند.
ام��ا بح��ث در مورد م��دت زمان باق��ی ماندن در
ق��درت ،احتماال در نشس��ت حزب کمونیس��ت در
م��اه ژانویه می�لادی مورد بحث ق��رار خواهد گرفت.
خیلیها میگویند تحوالتی که در کش��ورهای عربی
اتفاق افتاده و خش��م مردم از حکومتها را به نمایش
گذاشته؛ در تصمیم رائول کاسترو برای محدود کردن
مدت زمامداری مقامات کوبایی بیتاثیر نبوده اس��ت.
بعضیها هم میگویند موضع رائول کاسترو درواقع یک
هدف مش��خص دیگر هم دارد و آن هم کسی نیست
جز هوگو چاوز رئیسجمهور مادامالعمر ونزوئال .چاوز
نزدیک ترین متحد کاستروها و البته یاریدهنده مالی
آنها است .او از سال  1999میالدی بر سر قدرت بوده
و دارد خودش را برای یک دوره ش��ش س��اله دیگر و
ش��رکت در انتخابات س��ال  2012میالدی هم آماده
میکند.
اما به هر حال ،واقعیت این است که رائول کاسترو
دارد برخی از مواضع قدیمیحزب کمونیست کوبا را
دگرگون میکند و این مس��اله میتواند در آینده کوبا
تاثیر زیادی داشته باش��د .یکی از مسائلی که در ماه
سپتامبر گذشته در کنگره حزب کمونیست تصویب
ش��د و در آینده کوبا از اهمیت زیادی برخوردار است،
این بوده :باید تدابیری برای س��یر کردن ش��کم 11
میلیون کوبایی مورد توجه ق��رار بگیرد؛ چون میزان

یکی از طراحان ش��رکت فوجیتس��و اخیرا
طرحی از لپتاپی تاش��و را منتشر کرده که
قرار است در طول سالهای آینده به تولید
انبوه برسد .فوجیتسو ،شرکت چند ملیتی
ژاپنی است که در ساخت لپ تاپ و قطعات
کامپیوت��ر تخصص دارد و ل��پ تاپ بحث
برانگیز فعال با نام  Lifebook X2معروف شده است.
پایگاه اینترنتی  Engadgetکه این طرح را منتشر
کرده درباره اش مینویس��د :الیف بوک فوجیتسو
باعث ش��ده که لپتاپهای ما از همین حاال زشت
و بیخاصیت به نظر برسند.
پارک هیون جین طراح این لپ تاپ در فوجیتسو
میگوید« :میشود این لپ تاپ را چهار بار تا کرد و

باالخره در جیب گذاشت .با آخرین تا شبیه یک موبایل
بزرگ به نظر خواهد رس��ید .اگر لپ ت��اپ را بهاندازه
کاملش باز کنیم یک صفحه کلید کامل خواهیم داشت
با یک مانیتور بزرگ که البته یک خط نازک آن را به
دو نیم کرده .اگ��ر لپ تاپ را به صورت نیمهباز کنیم
یک صفحه کلید لمسی خواهیم داشت و یک مانیتور
کوچک تر .این یعنی یک کامپیوتر جیبی فوقالعاده».
 Engadgetمینویسد« :این لپ تاپ بدون تردید
در صورت تولید فروش باالیی خواهد داشت ،اما ما هنوز
نمیتوانیم نظرمان را در مورد آن درز میان دو مانیتور
بگوییم .البته به احتمال زیاد کمیبعد از استفاده به آن
عادت خواهیم کرد».
منبع:خبرگزاریبلومبرگ

پیشبینی موسسه اوراسیا در مورد  18ماه آینده

احتمال حمله اسرائیل به ایران :ناچیز
دیوی�د گ�وردن و کلیف کاپ�کان*:

س��ران رژیم صهیونیس��تی اسرائیل
سالهاست که نارضایتی عمیق خود را
ی ایران اعالم میکنند .آنها
از برنامه اتم 
مدعیاند که ایران به دنبال بمب اتمیاست و میگویند
که اجازه نخواهند داد حکومت ایران به این هدف دست
پیدا کند .آنها سالهاست در مصاحبههای گوناگون با
ی هشدار
لحنی تحریک آمیز نسبت به خطرات ایران اتم 
میدهند .کافی اس��ت یکی از روزنامههای اسرائیلی را
باز کنید ،خواهید دید که یک مقام اس��رائیلی ،ایران
را تهدیدی ب��رای موجودیت دولتش خوانده یا برنامه
اتمیتهران را باعث آغاز هولوکاست دوم توصیف کرده.
اما ما در س��فری که اخیرا به مناطق اشغالی داشتیم
با تعجب متوجه شدیم که مسوولین اسرائیلی جز در
جلوی دوربینهای تلویزیونی از این حرفها نمیزنند.
هی��چ کدام از مقامات رس��میدر گفت و گ��و با ما از
رسیدن ایران به نقطه غیرقابل بازگشت حرف نزدند و
برای آن مهلت تعیین نکردند .به نظر میرسد اکثر آنها
در حال حاضر تحریمهای بینالمللی را به حمله ترجیح
میدهند .به همین دلیل است که میتوانیم با اطمینان
بگوییم احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمیایران
دست کم تا  18ماه آینده بسیار پایین است.
چه ماجرایی پیش آمده که باعث شده اسرائیلیها

تغییر رویه بدهند؟ احتماال خود آنها هم میدانند که
حمله به ای��ران پیامدهایی غیرقابل پیشبینی دارد و
معلوم نیست ماجرا به کجا ختم خواهد شد .البته در
صحبتهای خصوصی با چندین تحلیلگر اسرائیلی ،آنها
میگفتند ک��ه از روند تحریمها و هم چنین عملکرد
ویروس کامپیوتری اس��تاکسنت راضی هستند( .بر
اساس گزارشهای تایید نشده این ویروس ویرانگر که
برنامه اتمیایران را هدف گرفته بود س��اخت مشترک
آمریکا-اسرائیلاست).
البته این احتمال دارد که تغییر لحن اس��رائیلیها
دالیل دیگری هم داش��ته باشد؛ مثال آنها ممکن است
ی از
به این نتیجه رس��یده باشند که صحبتهای دائم 
«تهدید ایران» باعث میشود تهران نزد افکار عمومیدنیا
قویتر جلوه کند .به عالوه ساکنان مناطق اشغالی در
حال حاضر بیشتر از آنکه از درگیر پروژه ایران هراسی
سران تل آویو شوند نگران غره ،لبنان یا مصر هستند.
ی ایران و مساله تحریمها به
به هر حال ،برنامه اتم 
هر س��متی که بروند از دید تحلیلگران در یک سال و
نیم آینده احتمال حمله به تاسیسات ایران بعید به نظر
میرسد .اسرائیلیها فعال جرات این کار را ندارند.

* دیوی�د گوردن مس�وول بخ�ش پژوهش در موسس�ه
تحقیقاتی اوراسیاست و کلیف کاپکان مسوول بخش آموزش.
منبع :فارن پالسی

ی ایران
برنامه اتم 
و مساله تحریمها
به هر سمتی
که بروند از دید
تحلیلگران در یک
سال و نیم آینده
احتمالحمله
بهتاسیسات
ایران بعید به
نظر میرسد.
اسرائیلیهافعال
جرات این کار را
ندارند

نگر
آینده

منبع:مجلهاکونومیست

وقتی میتوانید لپتاپ تان را تا کنید و بگذارید توی جیب پالتو

اردیبهشت 90
اسفند 89
فروردین و
ششم  /بهمن و
شماره پنجم

تولید در کشور به شدت پایین آمده و تبادالت خارجی
هم با کوبا زیاد نیست.
البت��ه رائول کاس��ترو و همفکران��ش دائم تاکید
میکنند که منظورشان از این اقدامات« ،تکمیل روند
سوسیالیسم» است و نه کنار گذاشتن آن .قرار است
نقش دولت همچنان پررنگ باش��د اما بازار هم نقش
خ��ودش را ایفا کند .قرار اس��ت یک میلیون کارگر از
ش��غلهای دولتی کنار برون��د و بنگاههای خصوصی
کوچک برای خودشان راه بیندازند .کوباییها در عین
حال یک کارت کوپن داش��تند که از نیم قرن پیش
به صورت ماهانه س��همیه غذایی از طریق آن دریافت
میکردند .به گفته رائول کاسترو ،این هزینه اکنون به
ش��دت به اقتصاد کوبا فشار میآورد و رغبت مردم به
کار کردن را کاهش میدهد و از این پس فقط باید در
اختیار کسانی قرار بگیرد که واقعا نیازمندند.
خالصه این که در کوبا اش��اره به کلمه اصالحات،
چندان کار جالبی نیست اما آنچه که در ماههای اخیر
در کنگره حزب کمونیس��ت مورد توجه قرار گرفته،
درواقع همین اصالحات است .مثال مردم کوبا اکنون
میتوانند خانههایش��ان را بخرند و بفروش��ند و این
چیزی اس��ت که قبال امکانپذیر نبود .در عین حال
دولت میخواهد شرایطی را فراهم کند که بنگاههای
کوچک ،تحت فشار مالیاتی شدید قرار نداشته باشند.
جذب گردشگران خارجی هم که قبال اصال مورد توجه
نبود اکنون جزء اولویتهای دولت است.
به هر حال ،کوبا هنوز هم کشوری کمونیستی است
که حکومت تکحزبی در آن جری��ان دارد و انحصار
رس��انهها هم در اختیار دولت اس��ت .ب��ا این وجود،
فضای بحث و صحبت در این کش��ور تااندازهای بازتر
از گذشته شده و این مس��اله باعث امیدواری بعضی
از گروههای اجتماعی کوبا است .آنها گمان میکنند
که رائول کاسترو میتواند راهی را که شروع کرده ،به
خوبی ادامه بدهد .مدتی قبل هم که اعالم شد مردم
عادی کوبا میتوانند تلفن همراه و کامپیوتر شخصی
داشته باشند ،همین امیدها زنده شده بود .البته خرید
این دستگاهها هنوز برای همه مردم ممکن نیست و
خیلیه��ا پولش را ندارند .اما به هر حال ،دسترس��ی
به اینترنت و وسایل ارتباطی بسیار بیشتر از گذشته
اس��ت .از دیگر نشانههای باز شدن نسبی فضای کوبا
نیز میتوان به آزادی  90زندانی سیاس��ی از تابستان
گذش��ته تاکنون اشاره کرد .هر چند که در این حوزه
هنوز هم خیلیها به نیت دول��ت کوبا تردید دارند و
برخی برخوردهای سرکوبگرانه اخیر حکومت با فعاالن
اینترنتی را هم شاهد حرف خود میگیرند.
خالصه این که برادران کاسترو -فیدل و رائول -هنوز
در بین مردم کوبا با دیده احترام نگریسته میشوند و
خیلی از میانسالها و کهن سالها معتقدند که تقصیر
مشکالت امروز کشور کوبا را نباید متوجه آنها دانست.
اما جوانترها چنین عقیدهای ندارند و صبرشان هم برای
ایجاد اصالحات و بهبود وضعیت زندگی در کوبا خیلی
زیاد نیست .نکته دیگر هم پیر شدن نسبی جامعه کوبا
اس��ت که احتماال در آینده نزدیک ،مشکالت زیادی
برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد .پس مساله
سن و سال ،امروز در کوبا اهمیت زیادی دارد؛ چه در
سطح رهبری و چه در سطح مردم عادی.

کامپیوترهای آینده
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گزارشهای خبری آیندهنگرانه

کاهش  30درصدی
اجاره بهای دفاتر تجاری
در ابوظبی

سقوط برجها
باالخره بهای اجاره بها
در ابوظبی
بهاندازه دوبی خواهد رسید

بر اس��اس یک گزارش جدید ،می��زان اجاره بهای
دفاتر تجاری در ابوظبی نسبت به سال گذشته حدود
 30درصد کاهش نش��ان میدهد .شرکت مشاورهای
«کاش��من و ویکفیلد» که در بخش امالک تخصص
دارد در گزارش��ی که اخیرا منتشر ش��د آورده است:
«این کاهش در س��ال  2011هم ادامه داشته و اجاره
بهای دفاتر تجاری از ژانویه تا آوریل  6درصد س��قوط
کرده است ».بنا براین گزارش صاحبان ساختمانهای
جدید بر سر شرکتها رقابت میکنند و به همین خاطر
اجارهها را پایین میآورند .دیوید کوئین ،رئیس بخش
امارات در موسس��ه «کاش��من و ویکفیلد» میگوید:
«ب��دون تردید کاهش قیمتها همچنان ادامه خواهد
داشت».
بنا بر گزارشها قرار است  500هزار متر مربع فضای
کاری امس��ال به بهره برداری برسد که برج  24طبقه
«اینترنشنال” در کپیتال سنتر و میدان صوه ،بخشی
از منطقه تازه تاس��یس تجاری جزیره صوه ،را شامل
میشود .این افزایش عرضه باعث میشود میزان اجاره
بهای دفاتر تجاری در ابوظبی به میزان اجاره در دوبی

نزدیک شود .در دوبی میانگین اجاره هر متر مربع دفتر
حدودا  1289درهم ( 348دالر) تا  1900درهم است.
در ابوظب��ی در حال حاضر دفاتر به ازای هر متر مربع
 1300ت��ا  2300درهم اجاره داده میش��وند .کوئین
میگوید« :درستش هم همین است؛ قرار است در این
امیرنشینها همه چیز برابر باشد پس چرا باید امالک
در ابوظبی گرانتر باشند؟ به اعتقاد من باالخره بهای
اجاره بها در ابوظبی بهاندازه دوبی خواهد رسید».
گ��ران ترین اجاره بهای دفاتر تج��اری در ابوظبی
متعلق به منطقه «توریست کالب» است که صاحبان
بناها به ازای هر متر مربع  2300درهم تقاضا میکنند.
این را مقایس��ه کنید با خالدیه که اجاره بهای هر متر
مربع حدود  1400درهم است .البته صاحبان امالک
اخیرا برای جوش خوردن معامله تخفیفی  10درصدی
هم پیشنهاد میکنند و به گزارش کاشمن و ویکفیلد
«با خریدار راه میآیند ».با این حال به گفته تحلیلگران
همچنان عده زیادی از شرکتها منتظر اتمام پروژههای
ساختمان س��ازی ابوظبی هس��تند تا قیمتها افت
بیشتریبکند.

افزایش خرید و فروش خانه
تداوم کاهش قیمتها
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انتظار م��یرود در طول هفتههای آینده روند
خرید و فروش امالک در ابوظبی شدت بگیرد،
چرا که حدود  16ه��زار خانه جدید وارد بازار
خواهند شد .با اینکه امسال هم قیمت مسکن
افت خواهد داشت ،اما هزاران خانه به خریداران
تحویل داده خواهد شد؛ این خانهها قبل از آغاز
رکود در سال  2008پیش خرید شده بودند.
سامیاس��د ،مدیر اجرایی ش��رکت «الدار
پراپرتیز» میگوید« :بازار مسکن دوباره رونق
میگیرد و اینبار بالغتر شده است .ما اعتقاد داریم که
تحویل خانههای جدی��د باعث افزایش فروش خواهد
شد ».اکثر پروژههای که در سالهای  2007و 2008
آغاز شده بودند حاال تکمیل شدهاند و این باعث شده
بر اساس تخمین موسسه خدمات مسکن «جونز النگ
السیل» ،امسال حدود  16تا  20هزار خانه جدید وارد
بازار مس��کن ابوظبی ش��ود .الدار که در س��ال 2011
برنامههای بزرگ بازسازی و آماده سازی چندین پروژه
ساختمانی را آغاز کرده ،ماه پیش اولین قدمهای جدی
را برای بازگشت به بازار برداشت .آنها در طول  2سال
گذش��ته فعالیتهای خود را به ش��دت محدود کرده
بودند .بهای امالک در امارات متحده عربی در دو سال
اخیر تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده است .الدار ماه
گذشته با برگزاری کنفرانسی از تعدادی خانه و ویالی
جدید در مناطق مختلف ابوظبی پرده برداشت.

سامیاس��د میگوید« :م��ا در حال امتح��ان بازار
هستیم .اینها فروشهایی کنترل شده است به مشتریان
معمولی ،نه سرمایهگذاران ».بیشتر درآمد الدار از سال
 2008تا حاال از پروژههای کم سودتر بوده است ،مثل
مدیریت پروژه ساخت موسسه علوم و تکنولوژی مصدر
یا ساخت هزاران خانه برای برنامه خانه سازی دولتی.
پیتر ویلدینگ از مدیران موسس��ه «مسکن مبادله»
میگوید« :آنطور که بررسی دقیق بازار نشان میدهد
در حال حاضر بازار مس��کن از خانههای لوکس اشباع
شده و تقاضا برای خانههای کمتر گران قیمت افزایش
یافته است .ما باید نسبت به پروژههای آینده محتاط
باشیم .ما باید انعطاف پذیری بیشتری نشان دهیم تا
سر پا بمانیم».
«مبادله» یکی از بزرگترین خانه س��ازهای امارات
است و فعال فعالیتهایش را در منطقه جدید تجاری
در جزیره صوه و منطقه مس��کونی ارزنه نزدیک شهر
ورزشی زاید متمرکز کرده است .شرکت «مبادله» فعال
به دنبال گسترش پروژههای کوچکتر و تک فروشی
خانههاست .به هر حال اوضاع از پارسال به مراتب بهتر
است؛ اما هنوز خریداران و سرمایهگذاران به بازار و ثبات
آن مش��کوکاند .آیا این بازار در س��ال  2012باالخره
روی آرامش را میبیند؟ گروهی از تحلیلگران نسبت به
این مساله خوش بیناند.
منبع :روزنامه نشنال  /چاپ امارات

جشنواره تابستانی
دوبی :کمرونق

صنعتی افغانی
انقالب
ِ
پ��س از برگ��زاری انتخاب��ات ریاس��ت
جمه��وری بح��ث برانگیز افغانس��تان،
خبرنگاران و تحلیلگ��ران خارجی یک
سوال مهم داش��تند :آیا دموکراسی در
افغانستان آیندهای دارد؟ دموکراسی افغانی به کدام سمت
میرود؟ اما آنها سوالی مهمتر را نادیده میگرفتند ،سوالی
که ارتباط مس��تقیم با اقتصاد داشت :آیا مردم افغانستان
آیندهای دارند؟ و این مسالهای مهمتر است چون به خاطر
وخامت اوضاع اقتصادی کشور و به خاطر دولت فاسد کرزی
مردم آرام آرام از دولت مرکزی در کابل روی بر میگردانند
و موضع دولت روز به روز ضعیفتر میش��ود .شاید مردم
افغانس��تان در اعتراض به نتای��ج انتخاباتی که به پیروزی
کرزای منجر شد به خیابانها نیامدند اما سکوت آنها را اصال
نمیت��وان به معنای تایید وضعیت فعلی و عملکرد دولت
دانست .هر چه که مردم افغانستان بیشتر و بیشتر به دولت
پشت میکنند ،کرزی بیشتر از گذشته وابسته به حمایت و
کمکهای خارجی میشود؛ و این هزینهای دارد.

این بیمار دوای دیگری میخواهد

اگر روند کنونی
تغییرنکند،
اقتصادافغانستان
دورنمایتاریکی
خواهد داشت .آنها
چارهای جز عبور
از سرمایهداری
بازار آزاد ندارند؛
در اقتصادهای
بیکاری ،بالی جان افغانها
کوچک و ویران این
بی��ن س��الهای  2000تا  2007بان��ک جهانی هیچ
جواب نمیدهد

برآوردی از وضعیت بیکاری در بخش خصوصی افغانستان
منتش��ر نکرد .با این حال سازمان اطالعات مرکزی ایاالت
متحده ،CIA ،مدعی ش��ده که بین س��الهای  2007تا
 2010می��زان بیکاری از  40درصد به  35درصد رس��یده
اس��ت .از طرف دیگر ،بنا بر گزارش اتحادیه ملی کارگران
افغانستان بیکاری در این کشور رقم وحشت آور  70درصد
اس��ت .به هر حال حتی اگر آمار س��ازمان س��یا را درست
بدانیم باز هم مش��خص نیست که این کاهش  5درصدی
به خاطر رشد اقتصادی بوده یا به دلیل افزایش تعداد نفرات
ارتش ،پلیس و سازمانهای امنیتی دولتی و خصوصی در
افغانستان .چه رقم بیکاری  35درصد باشد چه  70درصد،
یک چیز مش��خص اس��ت :کاهش  4درصدی بیکاری از
زم��ان آغاز تعهدات بینالمللی برای کمک به افغانس��تان
از س��ال  2001اصال خبر خوشی به حساب نمیآید .این
یعنی دولت باید سیاس��تهای اقتصادیاش را تغییر دهد
چون تا حاال موفق نبوده .دولت مجبور اس��ت ش��غلهای
بیشتری ایجاد کند؛ دولت باید به بزرگترین سرمایهگذار در
کارخانهها و صنایع سنگین تبدیل شود .افزایش تولید بومی
باعث اشتغال زایی و افزایش ثروت مردم میشود و در این
صورت است که مردم ،با مشاهده و احساس بهبود وضعیت
روزمره ش��ان ،به طالبان و ایدئولوژیاش پشت میکنند.
پس میتوان آینده اقتصاد افغانستان را پیشبینی کرد :اگر
روند کنونی تغییر نکند ،اقتصاد افغانستان دورنمای تاریکی
خواهد داشت .آنها چارهای جز عبور از سرمایهداری بازار آزاد
ندارند؛ در اقتصادهای کوچک و ویران این جواب نمیدهد.
منبع:شبکهالجزیره
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ه��ر کدام از کش��ورهای کمک کننده به افغانس��تان،
نس��خهای خاص خود برای این کش��ور میپیچند و برای
پذیرش آن به دولت فشار میآورند .تعدادی از این نسخهها
بدون تردید بر روند احیای واقعی اقتصاد این کش��ور تاثیر
منفی میگذارد؛ اقتصاد پویا شرط اصلی صلحی عادالنه و
قابل دوام در افغانستان است .اوضاع اقتصادی که بد شود
مردم آس��انتر به نیروهای طالبان میپیوندند .یکی از این
نسخههای اشتباه پذیرش اقتصاد کاپیتالیستی بازار محور
اس��ت .اقتصاد افغانستان در حال حاضر بر پایه بازرگانی و
مصرف بنا شده و هیچ ظرفیت تولیدی قابل توجهی در آن
وجود ندارد .دولت که از کاپیتالیسم بازار محور حمایست
ک��رده ،هیچ برنامهای برای صنعتی کردن کش��ور ندارد و
هر گونه مخالفت با این سیس��تم را – مثل آمریکاییها –
مخالفت با دموکراس��ی قلمداد میکند .بر اساس گزارش
ج��والی  2010مرکز همکاریهای بینالمللی دانش��گاه
نیویورک« ،سیاستهای اقتصادی دولت افغانستان تاکنون
محدود مانده به امضای توافقنامههای بینالمللی با هدف
ترغیب سرمایهگذاران به فعالیت اقتصادی ».اما توافقنامهها
کافی نیس��تند؛ افغانس��تان نیاز به ی��ک انقالب صنعتی
دارد که توس��ط دولت هدایت ش��ود و وابستگی کشور به
واردات را کاه��ش دهد؛ این وابس��تگی یکی از مهم ترین
نقاط ضعف اقتصاد افغانس��تان به حساب میآید .در حال
حاضر آنچه در افغانستان فراوان یافت میشود پول است،
اما در غیاب صنعت مولد ،کشور ظرفیت جذب آن را ندارد.
ساخت و ساز تنها بخش پر رونق اقتصاد است؛ البته اکثر

مصالح ساختمانی از خارج وارد میشود و به همین خاطر
کشورهای همسایه افغانستان بیشتر از هر کس دیگری از
کمکهای خارجی به دولت سود میبرند .دولت افغانستان
در این میان به توصی��ه دولتهای کمک کننده خارجی
گوش داده و پای خود را از اقتصاد بیرون کشیده و با آغاز
روند خصوصی س��ازی ،همه چیز را به تجاری سپرده که
حاال صاحب کارخانههایی هستند که پیشتر دولتی بودند
و البته در جریان جنگ تقریبا ویران ش��دهاند .هر چه هم
وضعیت امنیتی خرابتر میش��ود ،تجار کمتر از گذشته
به س��رمایهگذاری در بخش صنعت تمایل پیدا میکنند؛
آنها ب��ر بازرگانی داخلی و بینالمللی متمرکز ش��دهاند و
حسابهایشان را در بانکهای خارجی پر میکنند .در واقع
تجار افغان بیش��تر از گروه دیگ��ری پول از ممکلت خارج
میکنند .حاال میتوان تجربه س��رمایهداری بازار آزاد را در
افغانستان شکست خورده به حساب آورد.
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خرده فروشان میگویند تغییراتی که در وضعیت جشنواره
تابستانی دوبی پیش آمده باعث شده وجهه این فستیوال خرید
بهب��ود یابد اما برگزاری آن درس��ت پیش از ماه مبارک رمضان
احتماال به کاهش فروش منجر خواهد شد .دولت امارات با هدف
جان گرفتن دوباره و تقویت نام جش��نواره تابستانی دوبی دوره
آن را به پنج هفته کاهش داده اس��ت .این جش��نواره تخفیف و
فروش فوقالعاده ماه آینده ش��روع خواهد شد و تا پایان جوالی
ادامه پیدا خواهد کرد .این دومین سال پیاپی است که از مدت
جشنواره کاسته میشود .جشنواره سال گذشته  51روز بود .این
را مقایسه کنید با جشنواره  64روزه سال  .2009جولی هووت،
رئیس بخش بازاریابی فروشگاههای زنجیرهای مارکزانداسپنسر
( )M&Sمیگوی��د« :م��اه رمضان همیش��ه روی فروش تاثیر
میگذارد .ماه رمضان به معنای فروش کمتر فروشگاههای ماست.
 M&Sپوش��اک و مواد غذایی گران قیمت به فروش میرساند.
کاهش مدت زمان جشنواره تابستانی دوبی بخشی از سیاست
ت��ازه «مرکز رویدادها و تبلیغات دوبی» اس��ت ک��ه قصد دارد
جذابیتهای دوبی را به سراس��ر سال گسترش دهد؛ این مرکز
برای ماه رمضان امسال برنامههای ویژهای تدارک دیده است .اگر
چه خانم هووت اطمینان دارد که جشنواره کوتاهتر تاثیر مثبتی
بر فروش دارد اما فروشگاه مارکزاند اسپنسر در دوران جشنواره
تخفیفی به مش��تریان ارائه نخواهد کرد .ه��ووت میگوید« :ما
همین حاال داریم تخفیف میدهیم .فروش ویژه بهار ما تا اواسط
خرداد ماه ادامه خواهد یافت و بعد مجموعه جدید تابستانی مان
را به معرض فروش میگذاریم .اما از آن زمان تا آغاز جش��نواره
تابستانی سه هفته برای فروش وقت خواهیم داشت و این زمان
کمیاس��ت .پس ما در زمان جشنواره نمیتوانیم به خریداران
تخفیف بدهیم ».دوره بعدی تخفیفهای امسال ،در سپتامبر آغاز
میشود ،یعنی بعد از ماه رمضان که عموما فروش پایین میآید.
بر اساس قوانین تجاری دوبی فروشندهها مجبور نیستند در دوره
جشنواره تابستانی اجناس ش��ان را حتما با تخفیف بفروشند.
گواراو ماالویا ،از مدیران شرکت قطعات کامپیوتری و الکترونیکی
«الکترونیکس» هم میگوید« :در دوران جشنواره شمار مشتریان
 15درصد افزایش مییابد و البته  60درصد فروش در نیمه اول
فس��تیوال صورت میگیرد .حاال که جشنواره تابستانی کوتاهتر
ش��ده اوضاع ما بهتر میش��ود چون تمرکز روی خرید افزایش
مییاب��د .وقتی ک��ه دو ماه تمام یک تخفی��ف را ارائه میکنید
مردم عموما نسبت به پیشنهادات بیتوجه میشوند ».مدیران
فروش این شرکت پیشبینی میکنند که در جریان جشنواره
تابستانی امسال فروش  25درصد افزایش کند .این خوش بینی
دو دلیل دارد؛ یکی همین کوتاه شدن جشنواره است و دیگری
ناآرامیهای اخیر خاورمیانه و ش��مال آفریقا که باعث میشود
توریستهای بیش��تری جذب امارات آرام شوند .پونام چاوهان،
یکی از مدیران  ،Mumbai Seبوتیکهای زنجیرهای زنانه که
در امارات  5شعبه دارد البته از جشنوارههای طوالنیتر سالهای
گذشته راضی بوده است .او به خبرنگار روزنامه نشنال میگوید:
«جشنوارههای تابستانی سالهای پیش واقعا به نفع ما بود .آن
ده هفته به ما کمک میکرد انبارهایمان را خالی کنیم .این عالی
بود ».او ادامه میدهد« :البته هنوز هم امیدواریم .اگر مردم بدانند
که مدت جش��نواره کاهش پیدا کرده ،شاید دیگر صبر نکنند؛
زودتر بیایند و زودتر خرید کنند .ما امیدواریم».
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کتابهاي آيندهنگرانه

کتابخانه

پیشبینیهای کف دستی
نگاهی انتقادی به کتاب پرحرفی راجع به آینده نوشته دن گاردنر
پرحرفی راجع به آینده:
چرا پیشبینی متخصصان
اشتباه از آب در میآید
نوشته دن گاردنر
 320صفحه
ناشر :مک کللند و استوارت
سال 2010

باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا اخیرا س��ازمانهای
جاسوس��ی کشورش را به ش��دت مورد انتقاد قرار داده و
گفته که ناکامیآنها در پیشبینی ناآرامیهای خاورمیانه
اصال قابل قبول نیس��ت .بعد از این گله و ش��کایتها بود
که پژوهشگران آمریکایی تصمیم گرفتند برنامه پیچیده
و گس��تردهای را برای برآورد توان انس��انها در پیشبینی
رویدادهای جهان به اجرا دربیاورند .این پروژه «پیشبینی
رویداده��ای جهان» درواقع میخواهد ببیند که چه تیپ
آدمهایی میتوانند آینده را بهتر از بقیه پیشبینی
کنند.
دن گاردنر نویسنده کتاب «پرحرفی
راج��ع به آین��ده :چ��را پیشبینی
متخصص��ان اش��تباه از آب در

میآید» هم احتماال موقع نوش��تن کتابش به موضوعات
مش��ابهی فکر میکرده است .گاردنر که یک روزنامه نگار
کانادایی است ،تعداد زیادی از پیشبینیهای انجام شده
توس��ط «متخصصان» را در کتابش بررسی کرده و نکات
جالبی از آنها به دست آورده است.
یکی از اشارههای مشخص گاردنر به تحقیقاتی است
که یک روانشناس آمریکایی به نام «فیلیپ تتالک» انجام
داده اس��ت .تتالک در جریان تحقیقاتش از  284نفر که
زندگی ش��ان را از راه «پیشبینی آینده و ارائه مشاوره در
امور سیاسی و اقتصادی» میگذراندند ،خواسته بود که هم
در حوزه «تخصصی» ش��ان و هم در حوزههای دیگر ،به
پیشبینی بپردازند .این تحقیق مدت  20سال طول کشید
و بیش از  82هزار مورد پیشبینی هم انجام شد .پرسشها
در مورد پیشبینیهای آینده هم به سه شکل مطرح شد:
حفظ وضعیت موجود ،گسترش یک اتفاق یا وضعیت ،و
نیز محدود ش��دن یک اتفاق یا وضعیت .نتیجهای که از
پیشبینیهای متخصصان به دست آمد فاجعه بار بود.
البته شاید حاال دیگر این موضوع خیلی هم عجیب
به نظر نرس��د؛ به خصوص به این خاطر که پیشگویان
متخصص حتی نتوانس��ته بودند بروز بحران اقتصادی
جهان��ی را هم پیشبینی کنند .اما نکت��های که در این
ماج��را جالب به نظر میرس��د این اس��ت که بعضی از

پیشگوها واقعا بهتر از بقیه عمل میکنند .بعضی از آنها
حتی آن قدر خوب پیشگویی میکنند که ما را به فکر
ک��ردن وامیدارند و مجبوریم این س��وال را از خودمان
بپرسیم :آیا واقعا نوع خاصی از اطالعات و تفکر وجود دارد
که میتواند در شرایط خاصی به پیشبینیهای درست
منتهی شود؟ در اکثر زمینهها معموال گفته میشود که
آگاهی از علم احتماالت میتواند خیلی موثر واقع شود.
اما خیلی اوقات هم متخصصانی در زمینههای مختلف
آن قدر به نظریات خودشان مطمئن اند که احتماالت و
شک و تردیدها را به کل کنار میگذارند و پیشبینیهای
قطعیمیکنند.
در این میان ،پرسش��ی که گاردن��ر در کتابش مطرح
میکند این است :اگر قرار باشد پیشبینیها در مورد وقایع
دنیا خیلی غلط از آب دربیاید ،اصال چه نیازی به پیشبینی
هس��ت؟ ظاهرا اش��اره گاردنر به مفهومیاست که برخی
روانشناسان نام «نیاز به بستن» را روی آن گذاشتهاند .در
این مورد ،نیاز به پیدا کردن جواب برای س��والها درواقع
همان نیاز به بستن اس��ت .در چنین شرایطی ،خیلیها
ترجیح میدهند به پیشبینیهای اشتباه در مورد آینده
دلخوش باش��ند .درواقع ،نبود پیشبینی در مورد آینده،
بیشتر آنها را میترساند و به همین خاطر سعی میکنند تا
حد امکان ،خودشان را از هر نوع ابهام و گیجی دور کنند.

چرا پیشگوهایی که تخصصشان پیشبینی آینده است
این قدر اشتباه میکنند؟

پیشبینی آینده بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ماست.
اس��تدالل من این است که ما باید به این مساله آگاهی پیدا
کنیم و بین پیشبینیهای نسبتا منطقی و پیشبینیهای
کامال غیر منطقی ،فرق بگذاریم .از طرف دیگر ،باید یاد بگیریم
که بین روشهای منطقی و غیر منطقی در پیشبینی آینده
هم فرق قائل ش��ویم .بدترین حالت این است که «قطعیت
افراطی» را با تالش برای رسیدن به «پیشبینیهای بزرگ»
مخلوط کنیم و آن وقت دچار تعصب نسبت به آن هم بشویم.
پذیرفتن چنین شرایطی دیگر واقعا غیر ممکن است.

ذات «واقعیت» دنیا همین پیشبینی ناپذیریاش است.
به همین خاطر ،هر ذهن عادی که بخواهد از ظرفیتهایش
برای پیشبینی آینده استفاده کند دچار مشکل میشود و به
صورت نظام مند ،نظریات اشتباهی ارائه خواهد داد .ذهنیت
اشتباه را در کنار یک امر غیرقابل انجام قرار بدهید و آن وقت
میبینید که از دلش ،اشتباهات بزرگی بیرون خواهد آمد.

منظورتان این است که پیشبینی آینده کال بدردنخور
و بیمناسبت است؟

دن گاردنر
نویسنده کتاب «پرحرفی درباره آینده»

نگر
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در گفتگو با «یو.اس .نیوز»

داشتن نگاه قطعی به آینده
خطرناک است

روش منطقی برای پیشبینی آینده یعنی چه؟

آدمهای کاربلدی که با مسائل پیچیده و عدم قطعیت کنار
میآیند ،بهترین روش را برای «پیشبینی» انتخاب میکنند.
آنه��ا عوامل زیادی را مش��اهده میکنند که جهت حرکت
همهشان به یک سمت است .اما در عین حال ،عوامل مخالف
دیگ��ری را هم میبینند که در خ�لاف جهت بقیه در حال
حرکت هستند و با این ترتیب میتوانند به نتایج منطقیتری
نسبت به بقیه برس��ند .نظریاتی که چنین افرادی در مورد
آینده ارائه میدهند بسیار قابل قبول تر از بقیه است.

هدف ش�ما از نوشتن کتاب «پرحرفی راجع به آینده:
چرا پیشبینی متخصصان اش�تباه از آب در میآید»
چه بوده است؟

ما آدمها عطش
سیریناپذیری برای
پیشبینی آینده داریم
و متخصصانی هم که ما
برای پیشبینی آینده روی
حرفشان حساب میکنیم،
معموال عملکرد خیلی ضعیفی
دارند

ش��اید هیچ حوزهای را به اندازه سیاست نتوان در این
چارچوب قرار داد .همین سیاس��تمداران بودند که مساله
سالحهای کشتار جمعی صدام حسین و استفاده احتمالی
او از این سالحها علیه بشریت را پیشبینی کردند و البته
در مورد آن اغراق هم به خرج دادند .سازمانهای اطالعاتی
آمری��کا میگفتند این ایده که «صدام حس��ین میتواند
ظرف  45دقیقه این س�لاحها را علیه دنیا به کار بگیرد»
قابل قبول نیس��ت و جای ش��ک و تردید باقی میگذارد.
اما سیاستمداران میخواستند «جواب» موجود در ذهن
خودشان را به بقیه دنیا هم تحمیل کنند و به همین خاطر
بود که به پیشبینیها میدان دادند و باعث حمله آمریکا و
انگلیس به عراق شدند .سناریوی مشابهی هم در آمریکا در
جریان بود .کالین پاول – وزیر وقت امور خارجه آمریکا -و
همکارانش به اطالعاتی در مورد سالحهای کشتار جمعی
صدام حسین اعتماد کردند که اغراق شده و نادرست بود
اما هیچ کس -حتی مقامات رده باالی سازمان سیا -هم

تردیدی نسبت به آن مطرح نکرد.
واکنش��ی که هر یک از ما میتوانیم نس��بت به کتاب
گاردنر داشته باشیم ،به دو موضوع وابسته است :اول این
که چه قدر دوست داریم توسط اطالعات و پاسخها به این
سو و آن سو کشانده شویم .بعضیها دوست دارند در این
همهمه گم شوند و خودشان در مورد آینده تصمیم بگیرند.
اما بعضیها آیندهای را در نظر گرفته اند و دوست دارند با
پیشبینیهای دیگران و اطالعات موجود ،به نحوی خود را
به آن آینده برسانند.
هم��ان طور ک��ه دن گاردن��ر به روش��نی در کتاب
«پرحرفی راجع به آینده» آورده ،ما انسانها در این مورد
بهخصوص ،ذهن پیچیدهای داریم .به اعتقاد او ،ما در عصر
اطالعات زندگی میکنیم اما ذهنهایمان به عصر حجر
برمیگردد! یعنی ما اشتباهات زیادی مرتکب میشویم،
چون ذهنهایمان خیلی قدیمیاست .در این میان البته
ایراد بزرگی هم میتوان به دیدگاههای گاردنر گرفت .او

هیچ جایگزینی برای «پیشبینی آینده» ندارد .او درواقع
ایرادهای پیشبینی را میگوی��د اما نمیگوید که برای
تغییر دیدگاهه��ا در این خصوص چ��ه گزینه جدیدی
میتوان ارائه داد.
خالصه این که باراک اوباما میتواند از س��ازمان سیا به
خاطر عدم پیشبینی ناآرامیهای خاورمیانه گله مند باشد اما
واقعیت این است که هیچ حتمیتی در مورد وقایع آینده دنیا
وجود ندارد .ما آدمها عطش سیریناپذیری برای پیشبینی
آین��ده داری��م و متخصصانی هم که ما ب��رای پیشبینی
آینده روی حرفش��ان حس��اب میکنیم ،معموال عملکرد
خیلی ضعیفی دارند .با این وجود ،دائما از آنها میخواهیم
پیشبینیهای دقیقی در مورد آین��ده به ما ارائه بدهند و
خیالمان را راحت کنند .پس همین سیاستمداران هستند
که باید کتاب گاردن��ر را بخوانند و بفهمند که پیشبینی
دنیای پیشبینی ناپذیر امروز چه قدر بی معنی است.

اجازه دهید این سوال را به صورت معکوس جواب بدهم.
میخواهم بگویم که منظورم از نوشتن این کتاب چه چیزی
نبوده است! من نخواستهام بگویم که همه باید از متخصصان و
پیشگوییها نسبت به آینده رو برگردانند .من نگفته ام که این
متخصصان هیچ چیز نمیفهمند .آنها اطالعات زیادی دارند.
اما واقعیت این اس��ت که ما باید به کارشناسانی که احتمال
درست بودن حرف شان بیشتر از بقیه است ،اعتماد بیشتری
داشته باشیم و حساب بقیه را تا حدودی از آنها جدا کنیم.

کرد که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال
 2008می�لادی میپرداخت .دیک موریس در این کتاب با
عنوان «کاندی در برابر هیالری» چنین نتیجه گیری میکرد
که انتخابات ریاست جمهوری سال  2008میالدی با رقابت
هیالری کلینتون و کاندولیزا رایس -وزیر امور خارجه وقت
آمریکا -همراه خواهد شد! او درواقع معتقد بود که انتخاباتی
کام�لا زنانه برگزار خواهد ش��د .پیشبینی او و بس��یاری از
کارشناس��ان دیگر در مورد انتخابات س��ال  2008به کلی
اش��تباه از آب درآمد و البته موارد بسیار زیاد دیگری هم از
این اشتباهات وجود دارد.

و توجه شما را جلب کند؟

چند ت�ا از بدترین پیشبینیهای این «متخصصان» را
میتوانید ذکر کنید؟

آیا پیشبینیهای خاصی وجود دارد که دائما تکرار شود

مهم نیست که
پیشبینیهااشتباه
از آب درآمده اند.
مهم این است که
کارشناسانبا
اعتماد به نفس
تمام به ارائه مجدد
آنهامشغولند!

نگر
آینده

اکثر پیش��گویان آینده و کارشناس��ان ای��ن حوزه گمان
میکنند حرف ش��ان خیلی درست است .یعنی درواقع ذهن
انسان طوری طراحی ش��ده که به قضاوتهای خودش نمره
مثبتی بدهد .این جزء روانشناسی انسان است .اگر به حرفی
اعتقاد پیدا کنید ،دیگر به آن تعهد پیدا کرده اید .با این حساب،
هر کس که راجع به آینده پیشبینی کند ،بعد از ارائه پیشبینی
اش به دیگران ،حتی اعتقاد بیشتری به آن پیشبینی خودش
پیدا میکند و این نکته خیلی جالبی است.

حتما هس��ت .یکی از مع��روف ترین پیشبینیها همین
اس��ت که رش��د جمعیت جهان به زودی از میزان تولید غذا
فرات��ر خواهد رفت .این پیشبینی بارها در زمانهای مختلف
ارائه ش��ده است .این مس��اله در اوایل دهه  1970میالدی با
شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت و همه راجع به آن حرف
میزدند .این روزها دوباره شاهد توجه به این پیشبینی عجیب
هستیم .مهم نیست که این پیشبینی چند بار اشتباه از آب در
میآید .ظاهرا کارشناسان دوست دارند دوباره این پیشبینی
را ارائه بدهند و به ناکامیهای گذش��ته آن هم توجهی نشان
ندهند .یکی از پیشبینیهای اشتباهی دیگر هم به تهدیدهای
خارجی بر میگردد .کارشناسان معتقدند که چین به زودی
خواهد آمد و آمریکا را یک لقمه چپ خواهد کرد .بیس��ت و
پنج س��ال پیش ،همین پیشبینی را در مورد ژاپن
ارائه میدادند و میگفتند تمام جهان قرار اس��ت
زیر سیطره اقتصادی ژاپن برود؛ که این طور نشد.
بیست و پنج سال قبلتر از آن هم همین حرفها در
مورد اتحاد جماهیر شوروی زده میشد .مهم نیست
که این پیشبینیها اش��تباه از آب درآمده اند.
مهم این اس��ت که کارشناسان با اعتماد به
نفس تمام به ارائه مجدد آنها مشغولند.
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اگ��ر یادتان باش��د تا قبل از س��ال  2008میالدی همه
پیشبینیها در آمریکا مبنی بر این بود که هیالری کلینتون
میتوان��د رقیب خود در حزب دموکرات -یعنی باراک اوباما
را -کن��ار بزند و خودش به عن��وان نامزد حزب دموکرات به
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا وارد شود .اما دیدیم که
چنین اتفاقی نیفتاد و البته تعداد کارشناس��انی که چنین
پیشبینی اشتباهی را ارائه داده بودند واقعا زیاد بود .اما خود
من همیش��ه یکی از پیشبینیها در مورد مسائل سیاسی
آمری��کا را مث��ال میزنم که مورد واقعا جالب��ی بود« .دیک
موریس» که یکی از کارشناسان برنامههای سیاسی در شبکه
فاکس نیوز هم هست در سال  2005میالدی کتابی منتشر

آی�ا نکته خاصی در ارائه پیشبینیهای بزرگ در مورد
آینده وجود دارد؟
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کافه آینده

 298میلیون بار اشتباه!

مشکل تلویزیون این است که مردم باید چشم بدوزند
به صفحه آن ،و آمریکاییها وقت این کار را ندارند.

مشهورترین پیشبینیهای اشتباه تاریخ

س��ال 1831جیمز اسپنسر ،اس��تاد نجوم در دانشگاه
لندن:

فقطاینسیاستمدارانمتوهمنیستندکهدرپیشبینی
آیندهاشتباهمیکنند.پیشبینیرفتارمصرفکنندگان
یا روندهای اقتصادی و سیاسی گاهی آنقدر غیرقابل
پیشبینی است که حتی متخصصان و حرفه ایها هم
حرفهایی میزنند که خیلی زود موجب سرافکندگی
میشود .مثال کسی فکر نمیکرد سر آلن شوگر ،مشاور
سیاسی ،تهیه کننده تلویزیونی و عضو مجلس اعیان
بریتانیا در س�ال  2005دست به پیشبینیای بزند که
از آن زمان تا حاال میلیونها بار خالف آن اثبات شده
اس�ت .او که با بیش از یک میلیارد دالر سرمایه جزء
ثروتمندترین مردان انگلیس است پیشبینی معروفی
در مورد آی پاد ،دس�تگاه پخش موسیقی قابل حمل
شرکت اپل انجام داد که جزء مشهورترین پیشبینی
اشتباه تاریخ به حساب میآید .البته او تنها آدم عاقل
و نابغهای نیست که پیشبینی اشتباه انجام داده و در
میان این اشتباه کاران میتوان به بیل گیتس ،بنیانگذار
مایکروسافت اشاره کرد.

1

س��ال  1895معلم آلبرت
اینشتین به پدر اوگفت:
این پس�ر در آین�ده هیچ
چیزی نخواهد شد

2

فوریه  2005سر آلن شوگر ،عضو مجلس اعيان بريتانيا
گفت:

فکر میکنم برای فروش کامپیوتر بازار داشته باشیم؛
اما احتماال پنج کامپیوتر در کل دنیا.

6

س��ال  1876در یک گزارش داخلی به رئیس شرکت
وسترن یونیون (این شرکت بزرگ آمریکایی که هنوز
هم پابرجاست در حوزههای ارتباطات و خدمات مالی
فعالیت میکند .آنها در  1861اولین شرکتی بودند که
تلگراف بین قارهای را به راه انداختند) آمده بود:
تلفن آنقدر کمبود دارد که نمیت�وان آن را به عنوان
یک ابزار ارتباطی جدی گرفت .این وسیله برای ما ذاتا
هیچ ارزشی ندارد.

7

سال  1962شرکت ضبط
و پخ��ش  ،Deccaپ��س
از آنک��ه نپذیرفت کاری از
گروه گمنام بیتلز منتش��ر

کند اعالم كرد:

از صدای گروه بيتلز خوش�مان نمیآید .و موس�یقی
گیتاری در حال محو شدن است.

8

ه .م .وارنر .یکی از بنیانگذاران شرکت معظم فیلم سازی
برادران وارنر ،در دفاع از سینمای صامت:

ک�دام ابلهی میخواهد صدای ح�رف زدن بازیگرها را
بشنود؟

9

3

س��ال  1981بی��ل گیتس،
بنیانگذارمایکروسافتگفت:

کامپیوترهای ش�خصی به
حافظ�ه رم بیش�تر از 640
کیلوبایت نیاز نخواهند داشت.

(ح��اال کامپیوترها با رم حداق��ل  2گیگا بایتی عرضه
میشوند 3500 ،برابر پیشبینی گیتس)
4
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س��ال  1926لی دی فارست ،مخترع المپ خالء که
پخش رادیو را امکان پذیر ساخت ،گفت:

14

سال 1911مارشال فردیناند فوخ ،تئوریسین فرانسوی
امور نظامی:

هواپیم�ا اس�باب ب�ازی جالب�ی اس�ت ام�ا ارزش
نظامیندارد.

15

سال 1878سر ویلیام پریس ،مهندس ارشد در وزارت
پستانگلستان:
آمریکاییها به تلفن نیاز داش�تند ام�ا ما نه .ما اینجا
کلی پسر پیغام رسان داریم که تلگرافها را به مقصد
میرسانند.

16

یکی از مهندس��ان سازنده
بوئینگ در مراس��م اولین
پرواز آن در : 1933

هواپیمابزرگترساخت.

دیگ�ر نمیت�وان از ای�ن

(ای��ن هواپیم��ا  .در حال حاض��ر بزرگترین هواپیما
ایرباس  A380با ظرفیت  853نفر است .بوئینگ 247
میتوانست  10مسافر حمل کند!)
17

داری��ل زان��وک ،رئی��س
شرکت فیلمسازی معظم
فاکس قرن بیستم در سال
:1946

تلویزیون عمر کوتاهی خواهد داشت چون مردم خیلی
زود از ه�ر ش�ب زل زدن به این جعبه چوبی خس�ته
میشوند.

ما به ش�ما نیاز نداریم .شما هنوز نتوانستهاید کالج را
تمامکنید.

الکس لویت ،رئیس ش��رکت جاروبرقی لویت در اروپا
در سال :1953

مالی کرده بود آمده است:

10

س��ال  1773ج��رج دوم،
پادش��اه بریتانیای کبیر و
ایرلند ،گفت:

دل و جرئت انقالب ندارند.

کوچ نشینهای آمریکایی

(در  1775طغیان کوچ نشینها آغاز شد که به جدائی
س��یزده ایالت آمریکای ش��مالی از بریتانیا و تأسیس
ایاالت متحده آمریکا انجامید).
11

به لحاظ نظ�ری ،تلویزیون ممکن اس�ت امکان پذیر
باش�د ،اما من ای�ن را غیرممکن میدان�م ،یک ابداع
بامزه که میتوانی�م کمیوقت تلف کنیم و درباره اش
رویاپردازیکنیم.

این کشتی غرق نشدنی است.

سال  1943توماس واتسون ،رئیس هیات مدیره  ،IBMگفت:

سال  1939نیویورک تایمز ،در گزارشي آورده بود:

5

مس�افرت هوایی با سرعت باال غیرممکن است چون
مسافران خفه میشوند.

در جوابیه شرکت هیولت
پاکارد ( )hpبه استیو جابز،
که برای تاس��یس شرکت
اپ��ل از آنها تقاضای کمک

کریس�مس آینده اث�ری از آی پ�اد نخواهد بود ،محو
میشود ،نابود میشود!

(تا حاال  298میلیون دستگاهای پاد در جهان فروخته
شده و این وسیله ،پرفروش ترین دستگاه الکترونیکی
قابل حمل در طول تاریخ بوده است).

13

ی شرکت «وایت استار الین»،
در  1912در بیانیه رسم 
پس از ساخت تایتانیک آمده بود:
12

18

تا ده س�ال آین�ده جاروه�ای اتمیخانهه�ا را تمیز
میکنند.

19

آرتور س��امرفیلد ،رئیس اداره پس��ت آمریکا ،در سال
:1959
ما در آس�تانه اس�تفاده از موش�ک برای حمل نامهها
هستیم.

20

کن اولسن ،رئیس و بنیانگذار شرکت  ،DECدر سال
:1977
کامپیوترها به درد استفاده خانگی نمیخورند.

(این ش��رکت پیش از انحالل در  ،1988به مدت یک
دهه کامپیوترهای خانگی ارزان قیمت تولید میکرد اما
دیگر دیر شده بود!)
منبع :روزنامه دیلی میل
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