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دیباچه

فراموشنشود
اقتصاد
مراجع��ه ب��ه مجموعه نظرس��نجیهایی که در
س��الهای اخیر انجام شده است ،نشان میدهد
که از نظر مردم ایران ،مش��کالت اقتصادی و س��پس
اجتماعی نس��بت به س��ایر ام��ور از اولویت و اهمیت
بیشتری برخوردارند ،و در این میان نباید فراموش کرد
که تخفیف نیافتن این مشکالت و بدتر از آن تشدید
آنها ،ناامیدی را بیشتر کرده و مشکالت را بیش از پیش
متوجه عرص ه سیاست خواهد کرد .تورم و بیکاری ،دو
مشکل اقتصادی مهم مردم هستند ،ولی این مشکالت،
ریشه در موضوعات و سیاستهایی دارند که برای عام ه
مردم ملموس نیست .تورم محصول رشد نقدینگی و
کاهش انضباط مالی و گسترش حجم اقتصادی دولت
در کنار کاهش رشد و بهرهوری اقتصادی است .بیکاری
نیز ناشی از کاهش سرمایهگذاری ،سیاستهای غلط
پولی و بانک��ی و محدودیتهای تاریخی برای حضور
بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نیز وجود تحریمها
و بیثباتی سیاستهای اقتصادی از جمله در مقررات
گمرکی ،قیمتگذاری کاالها و  ...است .علل و عوامل
دیگری هم در بروز وضع کنونی مؤثر است که از ذکر
آنها پرهیز میشود.
ب��ه رغم ای��ن اولویت بن��دی مردم از مش��کالت
اقتصادی ،آنچه که اکنون در میدان سیاس��ت ایران
دیده میشود ،بیتوجهی کنشگران سیاسی و اقتصاد
دولتی به موضوع مهم کشور یعنی اقتصاد است ،گویی
که اقتصاد و معیش��ت مردم در مقایسه با اختالفات و
تعامالت سیاسی ،به موضوعی درجه دوم و حاشیهای
تبدیل ش��ده اس��ت .ظاهرا ً در ماهه��ای باقیمانده تا
انتخابات مجلس ،رقابتهای سیاسی پررنگتر میشود،
ولی در یک محیط و جامع ه عادی انتخابات به زمینهای
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برای طرح بیشتر مس��ایل و مشکالت مردم ،از جمله
مش��کالت اقتصادی منجر میشود ،و کلی ه طرفهای
سیاس��ی میکوش��ند که از طریق نقد سیاستهای
اقتصادی و اجتماعی موج��ود و ارای ه راهکارهای خود،
رأی و نظر مردم را به سمت خود جلب کنند .در حالی
که به نظر میرسد ،در جامع ه ما ،رقابتهای سیاسی
بدون ارتباط با اقتصاد و مشکالت آن اهمیت ذاتی دارد.
چنین سیاس��تی دیر یا زود حمایت مردمی خود را از
دست خواهد داد و به جدالی بیسرانجام تبدیل خواهد
ش��د .از این رو یکی از اهم مطالبات اتاقهای بازرگانی
ایران تبدیل مش��کالت اقتص��ادی و راهحل گروههای
سیاسی به محور اصلی برای بحث و گفتگو در مبارزات
انتخاباتیاست.
باالخ��ره پس از مدته��ا الیح ه ادغ��ام برخی
وزارتخانهها از تصویب مجلس گذش��ت و این
اقدام ،ابتدای راه است ،زیرا تفکیک و ادغام دستگاههای
دولتی ذاتاً مطلوبیتی ندارند همچنان که جدا ش��دن
آنها هم ذاتاً واجد خیری نیس��ت .بلکه مهم ،نتایجی
اس��ت که باید از ادغام به دس��ت آید .اگر در گذشته
وزارت بازرگانی ،تجارتمحور بود و در برابر فشار برای
عرض ه بیشتر کاالها ،به سرعت اقدام به واردات و تولید
را با مش��کل مواجه میکرد و وزارت صنایع برعکس
آن ،در حمای��ت از تولید کاال ،مخال��ف واردات بود ،با
ادغام این دو وزارتخانه این مشکل حل نخواهد شد.
زیرا مشکالت مشابهی میان مؤسسات مختلف دولتی
کماکان وجود خواهد داش��ت .برای مثال سیاس��ت
واردات مواد غذایی و کشاورزی ،میتواند مورد اعتراض
وزارت جهاد و کش��اورزی قرار گی��رد و برای رفع آن
پیشنهاد ادغام این وزارتخانهها هم مطرح میشود .یا
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سیاست انقباضی بانکها در اعطای اعتبارات میتواند
مورد اعتراض وزارتخانههای تولیدی قرار گیرد و برای
حل آنها پیشنهاد ادغام با بانک مرکزی داده شود و
الی آخر.
بنابراین ادغام با هدف هماهنگی میان سازمانهای
دولتی ،عملی مفید نیس��ت ،زی��را هماهنگی مذکور
باید در س��طح دولت و اجرای قانون انجام ش��ود .اگر
ادغ��ام وزارتخانهها به چابک ش��دن ،سبکس��ازی
و کاهش تع��داد مجوزها و مراح��ل اداری برای یک
فعالیت تولیدی یا تجاری منجر نشود ،هیچ فایدهای
ندارد .مشکل اصلی کشور ،تعداد وزارتخانهها نیست
که ممکن اس��ت در یک وضع مطلوب و به دالیلی از
تعداد موجود هم بیش��تر باشد ،مشکل حجیم بودن،
ناکارآمد و طوالنی بودن و نیز تفوق روابط ش��خصی
بر روابط غیرش��خصی در فرآیند امور اداری مرتبط با
تولید و تجارت اس��ت .اگر برای درمان بیمار ،جراحی
ضرورت دارد ،ولی جراحی ذاتاً اصل نیس��ت ،بلکه آن
جراحی که منجر به بهبود وضع بیمار شود ،مطلوبیت
دارد .اقتصاد بیمار ما نیز نیازمند به اقدامی است .ادغام
یکی از این اقدامات اس��ت ،ولی ادغامی مطلوب است
که حداقل بخشی از مشکالت این بیمار را درمان کند.
ادغام باید هزینههای تولید و تجارت را کاهش دهد و
از تصدیگری دولت بکاهد .اما اگر قرار باشد وضعیت
تصدیگری در همان سطح گذشته باشد و یا احتماالً
بیشتر شود ،بدان معنا خواهد بود که وظایف دو وزیز
سابق را یک وزیر جدید انجام دهد و این یعنی اضافه
شدن بر مشکالت موجود.
کلیات ادغام دو وزارتخانه تصویب ش��ده است و
امیدواریم که با مشارکت و مساعدت بخش خصوصی،

جزئی��ات ای��ن ادغام به نحوی پیش ب��رود که پس از
گذشت زمان ،پش��یمانی به بار نیاورد .تصویب قانون
ادغام ،رافع مسئولیتهای بعدی در چگونگی جزئیات
ادغام و س��ایر سیاستهای ممکن برای آن نیست .در
این زمینه پروندهای در ش��ماره موجود آیندهنگری باز
کردی��م تا افقهای پیش روی ادغام را روش��ن کند و
امیدواریم که این اولین گام از س��وی بخش خصوصی
برای مش��ارکت موثر و مفید در ادغام هر چه بهتر دو
وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باشد.
تج��ارت خارجی و حفظ بازاره��ای خارجی هر
کش��ور ،صرفاً ی��ک موضوع اقتصادی نیس��ت.
این موضوع ش��اید از دیدگاه ی��ک بازرگان ،فقط یک
پدیدهیاقتصادی باشد ولی از نظر حکومت ابعاد سیاسی
و اس��تراتژیک آن نیز اهمیت خاص خود را دارد و به
همین دلیل دولتها برای حفظ و گسترش بازارهای
صادراتی خود برنامهریزی میکنند .و نکت ه بسیار مهم
در بازارهای صادراتی این است که به دلیل رقابتهای
فش��رده ،حفظ یک بازار حتی سختتر از کسب اولی ه
آن اس��ت .این واقعی��ت در تجرب�� ه بازرگانی خارجی
ایران دیده میشود که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی ،به دالیل متعددی بازار صادراتی بسیار خوبی
در کش��ورهای آس��یای میانه و قفقاز ب��رای کاالهای
ایرانی به وجود آمد و تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی
به س��رعت این بازار را در اختیار گرفتند .ولی به دلیل
بیتوجهی رسمی و نیز وجود برخی سیاستهای غلط
و عدم حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی ،به
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مرور زمان کش��ورهای دیگر جای ایران را در این بازار
گرفتند و اکنون بازگشت به گذشته ،اگر نگوییم نشدنی
اس��ت ،بسیار سخت مینماید .این اتفاقی است که در
سالهای اخیر در عراق و افغانستان نیز در حال تکرار
ش��دن است و برخی کش��ورها مثل ترکیه در راه فتح
بازار صادراتی ایران در کردستان عراق و حتی افغانستان
هستند.
در این شماره آیندهنگری پرونده مستقلی درباره
بازار صادراتی ایران در کشورهای همسایه گشودهایم.
بازاری ک��ه اقتصاد ایران به دالی��ل گوناگون در آن،
مزیت نسبی دارد .اشتراکات فرهنگی و الگوی مصرفی
تقریباً مش��ابه ،نزدیکیهای زبانی و مذهبی و سابق ه
تمدنی مشترک ،وجود زیرساختهای الزم برای انجام
مبادالت اقتصادی ،وجود نیروهای متخصص ایرانی و
نیاز کشورهای همس��ایه به این نیروها و دانش فنی
ش��رکتهای ایرانی ،نزدیکی راه و  ...همگی عواملی
هستند که موجب مزیت نسبی برای مبادالت تجاری
و خدمات فنی میان ایران و کش��ورهای همسایهاش
شده است .شاید هیچ کشور دیگری در منطقه مثل
ایران چنین ظرفی��ت بالقوهای برای تولید و عرضه و
صادرات کاال به کشورهای همسای ه خود نداشته باشد،
البته به فعلیت درآوردن این ظرفیت نیازمند داشتن
برنامهای عملی و منطقی و بسیج نیروها برای تحقق
آن و حمایت کلی ه ظرفیتهای حکومتی از جمله توان
دیپلماس��ی کشور اس��ت .وقتی که ایاالت متحدهی
آمریکا با آن همه قدرت اقتص��ادی ،حمایت خود از

تقاضای دولت قطر برای میزبانی جام جهانی فوتبال
را به دادن امتیازات اقتصادی به شرکتهای آمریکایی
من��وط میکن��د ،میت��وان درک کرد ک��ه حمایت
دیپلماتیک ی��ک ابزار ضروری برای باز کردن جاده و
ریلهای مسدود شده جهت عبور کامیونها و واگن
قطارهایی است که حامل انواع کاالها و خدمات فنی
و مهندسی هستند.
وظیف ه بخش خصوصی ،راهاندازی این کامیونها و
واگنهاس��ت ،ولی باز کردن راه آن وظیف ه دولت است
و از آن مهمت��ر ای��ن که این راه باید هم��واره باز نگه
داشته شود و با کوچکترین اتفاق ناخوشایند مسدود
نشود .بیاعتمادی بخش خصوصی به چگونگی امنیت
مسیرهای صادراتی ،موجب میشود که قدرت رقابتی
و انگیزه آنان برای س��رمایهگذاری در این مسیرها کم
ش��ود .اتفاقاتی که در ماههای گذش��ته در کردستان
ع��راق رخ داد .یا مس��ایلی که در ارتب��اط با صادرات
به افغانس��تان پیش آمد ی��ا گروگانگیریهایی که از
مهندسان و تکنسینهای ایرانی در آنجا صورت گرفته
اس��ت ،نمونههای کوچکی از پرخطر بودن این مسیر
است .مسیری که اگر پیشقراوالن آن تجار و بازرگانان
و کارآفرینان هستند و با کوشش خود این راه را هموار
میکنند ،در ادامه دیپلماتها و سیاستمداران هستند
که با خیال آسودهتری میتوانند از این مسیر برای تردد
سیاس��ی خود استفاده کنند مشروط بر این که نقش
شایس��ت ه خود را در حفظ و مرمت و باز نگهداری این
راه ایفا کنند.

از نظر مردم ایران،
مشکالتاقتصادی
و سپس اجتماعی
نسبت به سایر امور
از اولویت و اهمیت
بیشتریبرخوردارند
و تخفیف نیافتن
این مشکالت و بدتر
از آن تشدید آنها،
ناامیدی را بیشتر
خواهد کرد
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نسخهای که اجرایی نیست
تاملي در سخنان عیسی کالنتری ،وزیر اسبق کشاورزی
علي اكبر خدايي
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

جناب آقاي دكتر كالنتري وزير اس��بق كشاورزي در مصاحبه
با نش��ريه وزين و آينده پژوهانه “ آينده نگر” در شماره فروردين و
ارديبهشت  ،1390دغدغه اصلي بخش كشاورزي را نداشتن سرمايه
اعالم نمودند كه واقعيتي غير قابل انكار است ،ايشان همچنين داليل
اصلي كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را نيز اجماالً مورد
توجه قرار داده و عواملي چون :
سودآوري پائين در مقايسه با سود ساير بخشها بويژه سود حاصل
از فعاليتهای تجاري  /باال بودن ريس��كهای طبيعي نظير آفات و
بيماريها ،سيل و طوفان و  /....گسترده بودن سرمايه در كوه و دشت
و دريا با امنيت فيزيكي كم /و باال بودن استهالك را داليل پائين بودن
ميزان س��رمايهگذاري در بخش كشاورزي دانستند .در عين حال با
بيان عباراتي همچون “اين بيمار در بستر مرگ قرار دارد” “ ،با ادامه
اين وضعيت از بخش كشاورزي كشور هيچ چيز باقي نميماند ““ ،
كشاورزان امروز ديگر تمايلي به توليد ندارند” “در  6-5ماه گذشته
مرغداريها نابود شدند” “ ،با افغانستان هم نمي توانيم رقابت كنيم”
و مواردي از اين دس��ت فضايي را بسيار نگران كننده ترسيم نموده
اندو خواننده نيز با مطالعه آن دچار يأس و نااميدي ش��ده و خود را
ب��راي ورود به بحران غذايي ،بي كاري و تعطيلي بخش كش��اورزي
و نهايتاً مرگ بخش كش��اورزي كه هيچ چيز از آن باقي نميماند،
آماده میكند “:با چنين ش��رايطي بخش كشاورزي به سمت مرگ
حركتمیكند”
اين كه چنين دغدغه هايي وجود دارد و توجهات الزم در جهت
تغيير نگرشها به اين بخش شايس��ته پي گيري است و به بخش
كشاورزي جفا شده ،هرگز نمي تواند و نبايد محملي براي گسترش
روحيه ياس و نوميدي در مخاطبان باشد و از مجله وزين وابسته به
اتاق تهران نيز بسيار بعيد است كه چنين عمل نمايد .اشكال در اين
اس��ت كه جناب وزير اسبق و عضو موثر بخش كشاورزي مجمع پر
طمطراق تشخيص مصلحت نظام و رئيس خانه كشاورز كه كشاورزان
و فعاالن بخش انتظارات بيشتري از آن دارند ،تنها راهكاري كه پس
از آن همه مرثيه سرايي ارائه فرمودند تزريق  13تا  14هزار ميليارد
تومان توس��ط دولت در قالب وامهای ب��دون بهره و ارزان قيمت به
بخش كشاورزي است كه میتواند با برنامه ريزي دقيق براي نوسازي
اين بخش پرداخت شود.
مشاهده میشود كه نگاه وزير اسبق كه قاعدتاً میبايست اشراف
كامل به مسايل بخش كش��اورزي داشته باشد و مواضع و ادعاهای
ايشان نيز همين مدعا را اثبات مینمايد ،همانند بهره برداران بخش
كش��اورزي ،نگاه به دولت و كمكهای دولتي است ،چيزي كه خود
ايشان در هنگام صدارت و وزارت در كاخ شيشه اي همواره آن را نفي
مینمودن��د و در آن هنگام ،بيش ازكمكهای بالعوض يا كم بهره
دولتي ،بر افزايش بهره وري و كارايي فعاالن بخش تكيه مینمودند.
ايش��ان به درس��تي اعالم فرمودند كه قيمتهای تمام شده در
سطح واحدهای توليدي در بس��ياري از محصوالت دو برابر قيمت
جهاني است و از گوشت و شير وشكر به عنوان شاهد مثال خود ياد
كردند ،اما متاسفانه عامل اين مسئله را تنها كمبود سرمايه دانستند
و با اشاره اي بسيار كوتاه در مورد عامل مهم ديگر يعني پايين بودن
دانش بهره وري زارعان ،باز هم معضل اصلي را س��رمايه دانس��ته و
فرموده اند:
“ اينها ( باال بودن قيمت تمام ش��ده ) عمدتا از كمبود و نبود

سرمايه ناشي میشود كه خود سرمايه عامل ورود تكنولوژي ،بهبود
وضعيت توليد و زير بناي كش��اورزي و توليدي اس��ت .البته داليل
ديگري مانند كمبود آگاهي كشاورزان نيز وجود دارد اما ك ًال مشكل
بخش كش��اورزي نداشتن سرمايه است “ به نظر میرسد كه تغيير
جاي��گاه و قرار گرفتن در رياس��ت خانه كش��اورز ،عاملي در تغيير
نگرشها بوده ،چرا كه مسئله پائين بودن بهره وري نيروي كار در كل
كشور و از جمله بخش كشاورزي (كه البته به نسبت ساير بخشها از
وضعيت نسبتاًبهتري برخوردار است ) مسئله كمي نيست كه بتوان
به سادگي از آن گذشت و براي بخش كشاورزي كشور نسخه اي كه
فقط تاثير تسكيني دارد تجويز نمود .ترديدي وجود ندارد كه ورود
تكنولوژي ناشي از سرمايه گذاري در بخش ،هنگامي موثر خواهد بود
كه پيش از آن كارايي فعاالن بخش باال رفته باشد.
چگونه در ش��رايطي كه قبل از اجراي قانون هدفمند س��ازي
يارانه ها ،بخش كش��اورزي با اس��تفاده از برق  2توماني ،گازوئيل
 17توماني و آب تقريباًمجاني ياراي رقابت با قيمتهای جهاني را
نداشته و اينك كه اين حمايتها كمتر شده و سهم  3/5درصدي
انرژي به حدود 30درصد افزايش يافته ،نس��خه تزريق س��رمايه را
راه چاره میتوان دانس��ت؟ واقعيت اين است كه با ثابت ماندن اين
معادله يعني به فرض هي��چ گونه تغيير در رفتار اقتصادي فعاالن
بخش در كاهش ضايعات ،افزايش كارايي ،تجميع واحدها ،و ساير
راه كارهاي منجر به افزايش راندمان ،هرگز سرمايه اي نيز به طور
طبيعي به بخش جذب نخواهد شد و نسخه تزريق سرمايه دولتي
حتي به فرض كمك بالعوض تنها به صورت مسكني عمل خواهد
كرد كه آثار آن در كوتاه مدت مضمحل ش��ده و دوباره همان درد
كهنه خود را نش��ان خواهد داد؛ كما اينكه اين گونه كمكها قب ًال
بارها و بارها انجام ش��ده و اساس��اً حيات بخش كشاورزي مرهون
همين كمكها بوده ولي اين تصميمات منجر به تحول اساسي در
بخش نشده ،چرا كه عليرغم وجود مراكز ترويجي و آموزشي متعدد
و موسسات تحقيقاتي گوناگون در بخشهای زراعت ،باغباني ،دام
و طي��ور و ش��يالت و صنايع تبديلي و  ،...انتق��ال تجارب به مزارع
و واحدهاي توليدي به درس��تي انجام نشده و بهره وريها عليرغم
پيشرفتهای قابل تحسين ،در بسيار موارد همچنان با استانداردهای
جهاني فاصله دارد .اين درد اصلي بخش كشاورزي است كه به نظر
میرس��د با توجه به عدم حصول نتيجه از راه كارههای قبلي شايد
بتوان تمام اميده��ا را به اجراي طرح هدفمندي يارانهها معطوف
نمود .آنجا كه كش��اورز و دامدار خود را مواجه با شرايطي میبيند
كه الجرم به رعايت اصول علمي ،بهره گيري از دانش نوين ،صرفه
جويي در مصرف ان��رژي و خودداري از هدر دادن بي محاباي آب،
باال بردن مهارت فني و مس��ايلي از اين قبيل ت��ن در خواهد داد.
اگرچه هنوز زود اس��ت كه تاثير گذاري مثبت اين طرح در بخش
كشاورزي سخن گفته شود ليكن گزارشات و مشاهداتي كه وجود
دارد نشانههای اين اميدواري را بدست میدهد .برخالف تصور برخي
از عزيزان ،با افزايش تعرفه و سوخت ،بسياري از مزارع پرورش آبزيان
كه تنها چاره اصالح كيفيت آب را در تعويض آن میديدند ،با كمتر
روش��ن كردن موتور پمپهای خود ،توجه خويش را به غذا دهي
مناس��بتر و دقت در ميزان مصرف غذا استفاده از پروبايوتيكها و
دقت هوش��مندانه تر در بكارگيري از ابزار و ادوات فني نظير PH
متر و اكسيژن سنج و  ...معطوف نموده اند .اين گونه تغيير رويهها را

میتوان نشانههای مثبتي تلقي كرد كه در صورت حمايت ،به عنوان
يك فرهنگ و اصالح الگوي رفتاري بهره برداران بخش كشاورزي
نهادينه گردد .آبزي پروري كه تحت هيچ شرايطي اعم از پروژههای
آموزشي و ترويجي و توصيههای موسسات تحقيقاتي و  ...حاضر به
پذيرش نبوده ،اينك خود مجبور به رعايت همان اصولي است كه
سالها بصورت توصيه و نصيحت و  ..به او گفته شده بود .اين كه ما
عادت به اصالح خود نداريم تا مجبور به انجام آن شويم ،جاي تامل
و افسوس دارد ولي يك واقعيت است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم
در كشور ما خودنمايي میكند.
بعضاً گفته میشود كه “ كسي مخالف هدفمند سازي نبود اما
هدفمند سازي زماني میتوانست مثبت باشد كه زير بناها را بازسازي
و نوسازي كنند ،بهره وري توليد را باال میبردند و هزينههای توليد را
كاهش م یدادند “ اين حرف ،بسيار زيبا و كالسيك است اما متاسفانه
در كشور ما كاربرد ندارد !
يادم هس��ت در س��ال  1375و در بازدي��دي كه رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام از مزارع پرورش ميگوي آبادان داشتند در
آنج��ا به نمايندگي از پرورش دهن��دگان از كمبود ميزان غذا و نيز
بچه ميگو و ناموزون بودن توسعه حلقههای مختلف زنجيره صنعت
ميگو گاليه كردم كه ايش��ان در پاس��خ فرمودند مثل اين كه شما
از سوئيس تش��ريف آورده ايد و مملكت خودتان را نمي شناسيد!
چگونه به كارخانه غذا بگوئيم كه غذاي ميگو توليد كن در حالي كه
استخر پرورش ميگو ساخته نشده؟ چگونه به كارگاه تكثير بگوئيم
كه الرو توليد كنيد انش��اءا ...كسي میآيد و میخرد ! ما ابتدا مزارع
را راه انداختيم و معلوم است كه خيلي هايتان هم بدون الرو و غذا
میمانيد و استخرهايتان خالي است ولي اينجا مملكت راه بينداز و
جا بينداز است! اگرچه آن موقع اين حقيقت را به بي برنامگيهای
دولت نسبت دادم اما بعدها كه تجربه ام بيشتر شد فهميدم اين يك
حقيقت مهم در كشورمان است .حال به دوستاني كه منتظرند تا زير
بناها بازساز ي و نوسازي شود و سپس طرح هدفمندي اجرا گردد
بايد گفت كه مثل اينكه آقايان از خارج تشريف آورده اند يا آن قدر
سرشان به ماهوارهها و سايتها و كتب و نشريات خارجي گرم است
كه از واقعيتهای داخل كشور غافل شدهاند!
بهرحال ،مشكل راندمان و بهره وري را حتماً میتوانيم از فرصتي
كه در اثر اجراي قانون هدفمندي يارانهها پديد آمده حل كنيم و به
جاي ترس از تهديدها با تهور و ش��جاعت به سمت بهره برداري از
فرصتها برويم .اميدواري هايي هست كه عليرغم همه مشكالتي
كه براي س��رمايه گذاري در بخش كش��اورزي وج��ود دارد ،بدليل
تواناييهای ذاتي منابع آب و خاك كشور و نيز عرصه وسيع سرمايه
گذاري اين بخش ،به طور طبيعي ميل به سرمايه گذاري ايجاد گردد،
كما اينكه هم اكنون نيز خود مزرعه داران سرمايه گذاري در جاهايي
را كه سبب كاهش قيمت تمام شده میشود آغاز كرده اند و با زمينه
هايي كه در بانك كشاورزي ايجاد شده تامين اعتبار اقداماتي نظير،
تجهيز مزارع به دس��تگاههای هواده ،اصالح وضعيت مهندسي آنها،
برقي كردن موتور پمپهای ديزلي و  ...بهتر از قبل انجام میش��ود.
و البته روند مطلوب مورد انتظار را ندارد و بخش كش��اورزي به اين
مسئله عادت كرده است! مسلماً دولت در اين زمينه سهم مهمي در
حماي��ت از واحد هايي كه حركت خ��ود در بهبود بهرهوري را آغاز
نم��وده اند دارد و اينك كه كمكه��ای يارانه اي خود را به حداقل
رس��انده ،به صورت هدفمند از طريق راه كارهاي جايگزين از قبيل
كمكهای فني و مشوقهای مالي نظير بخشودگي سود و متفرعات،
در نظ��ر گرفتن دوره تنفس بازپرداخت وامها و اعطاي اعتبارات كم
بهره و بالعوض به ايفاي نقش خود بپردازد .اين چنين اس��ت كه با
باال رفتن س��ودآوري بخش كش��اورزي در كنار حمايتهای فني و
مالي دولت ،زمينه جذب سرمايه فراهم شده و ديگر نيازي نيست كه
ش��يپور را از سر گشاد آن بزنيم و نااميدي و ياس را در بدنه بخش
كشاورزي تزريق نمائيم .
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يك س��ؤال اصلي در فضاي
اقتصادي امروز ايران ميتواند
اي��ن باش��د كه ك��دام مدل
سياس��ت ارزي متناس��ب با
اهداف اع�لام ش��ده برنامه
پنجم است؟ حقيقتا تحلیل
محمدنهاونديان سياس��ت ارزي تناسب تامی
رئیساتاقبازرگانی با اس��تراتژي تجاري كشور
و صنایع و معادن دارد .میت��وان گون��های
ایران سياست ارزي اتخاذ کرد كه
به منظور جبران كاس��تيها
و نارس��ائيهاي سياس��ت پولي از جمل��ه باال رفتن
نرخ تورم به كار ميرود .به نظر ميرس��د كه با اتخاذ
سياست ارزي خاصي ميتوان به مقابله با تورم برآمده
از سياست پولي شتافت .گاهي نيز گونهای سياست
ارزي اتخاذ ميش��ود كه تابع يا ابزار سياس��ت مالي
است .بدین معنی که دولت كسر بودجه دارد و براي
جبران برخي از كس��ريهاي درآمدي دولت ،درباره
نرخ ارز تصميمگيري ميشود .اين نوع تصميمگيري
در اقتصادهايي كه عمده منبع كسب درآمد ارزي در
اختيار دولت است بيشتر به چشم ميخورد و به ديگر
سخن دولتهايی که سرمايه نفتي دارند بيشتر از ديگر
دولتها در معرض چنين وسوسههايي هستند.
جهتگيري سياس��ت تجاري كش��ور اگر توسعه
صادرات باش��د ،در آن صورت طبعاً سياست ارزي در
جهت کمک به افزايش صادرات خواهد بود و اگر در
اس��تراتژي تجاري ،سياست جانشيني واردات دنبال
ش��ود ،نرخ ارز باهدف كاهش واردات تعيين ميشود.
ممكن اس��ت ،سياس��ت ارزی به عنوان ابزاري براي
تنظي��م بازار داخلي نيز به كار ب��رود .مدتها قبل از
دهه هفتاد ،برخي كشورها و صاحب نظران اقتصادي
طرفدار جانش��يني واردات بوده و كشورهاي كمتري
طرفدار استراتژي افزايش و توسعه صادرات بودند .اين
تحليلگران و دولتها به حض��ور در بازارهاي جهاني
توجه خاص ميكردند .اما همزمان نگاه س��ومي هم
پيدا شد كه طرفدار سياست استراتژيك تجاري بود،
يعني با توجه به غير رقابتي بودن بسياري از بازارها،
حمايت استراتژيك دولتها از توليدات داخلي را تئوريزه
كردند و حدود  20سالي است عمدهترين مباحث در
سياس��تهاي تجاري از اين نگاه تبعيت ميكند .اما
براي اقتصاد ايران كدام نگاه و كدام جهت را بهتر است
كه دنبال كنيم؟
اين نكته را مفروض ميگيرم ،كه فع ً
ال در مرحله

نویسندگان ایرانی

كدام مدل سياست ارزي
متناسب با اهداف اعالم شده
برنامه پنجم است؟

یادداشتها

تثبيت بكنيم يا نكنيم؟
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توس��عه اقتصادي هس��تيم ؛ مرحلهاي كه کماکان
نيازمن��د حمايتهاي اس��تراتژيك دولت اس��ت ،به
خصوص تا زماني ك��ه عمدهترين منبع درآمد ارزي
نفت اس��ت و عمدهترين عامل اقتص��ادي كه درآمد
ارزي را در اختيار دارد ،دولت اس��ت .حداقل تا زماني
ك��ه وزن نفت در اقتصاد ايران باال اس��ت ،ضروري به
نظر ميرس��د كه دولت نگاه توسعهاي را در اقتصاد
دنبال كند .اما اين كه نگاه توس��عهاي در اجرا چگونه
انجام شود خود مسئلهاي بسيار مهم است .میتوان
دول��ت مداخلهگري داش��ت كه به رقاب��ت با فعاالن
اقتصادي خود برخيزد و ميتوان دولت توسعهگرايي
داش��ت كه به ج��اي مداخله و اختالل در ش��رايط
رقابتي بازار ،وظیفه خ��ود را حمايت از رقابتي بودن
بازار بداند و مجموعه توان توليد ملي را به جای اینکه
خود متصدی بنگاهداری باشد حمايت کند.حال اگر
در استراتژي تجاري كشور چنين ديدگاهي را اتخاذ
كرده باشيم ،چگونه سياست ارزيای بايد متناسب با
آن اتخاذ كرد؟ تا زماني كه تصميمات بنگاههاي دولتي
و سياستگذاريهاي سياستگذاران دولتي در اقتصاد
بيشترين تأثير را در انتخابهاي فعاالن اقتصادي دارد،
نبايد هزينه را به
اثر و وزن اين سياستها هم به طور مستقيم و هم به
گردن ارز انداخت
طور غيرمستقيم در داخل مديريت بنگاه اثر ميكند،
چراكه در اين صورت و حيطه اثر سياس��تهاي اقتصادي دولت محدود به
قواعد بازار نخواهد بود.
نتيجه اين ميشود
دولت در اقتصاد اي��ران ،فقط در اصالح يا اختالل
كه تراز تجاري ما
قواع��د ب��ازي و رقابتي ب��ودن بازار مؤثر نيس��ت .اثر
اين
دهها سال بعد از
تصميماتش در بهره وري داخل بنگاه بايد اندازه گيري
كه شعار عدم اتكاي شود .در بحث نرخ ارز ،در  10سال گذشته شاهد بوديم
كه بعد از تورمي كه در اقتصاد رخ نمود و بعد از سياست
به نفت را داده ایم
تعديل ،سياس��ت تثبيت نسبي نرخ ارز در دستور كار
مرتب ًا منفي و منفي
قرار گرفت .تمهيداتي هم كه در بحث نرخ ارز در اين
تر شده باشد .با اين  10سال اخير داش��ته ایم فقط اسميبوده و هميشه
منطق سياست ارزي كمتر از تغييرات نرخ تورم در اقتصاد ملي بودهاس��ت.
همواره هم میان طرفداران افزايش نرخ ارز ،با مخالفان
و نرخ ارز ميبايد با
افزايش نرخ ارز بحث درجریان بوده اس��ت .حتي در
مالحظه تورم داخلي
برخي برههها شاهد ابراز نظراتي بودهايم ،كه از كاهش
و خارجي و با هدف نرخ ارز هم س��خن گفته و حمايت كردهاند .استدالل
تقويتبنيهتوليد
عمده طرفداران افزايش نرخ ارز اين بوده است كه اگر
ن��رخ ارز باال برود طبعاً كاالي خارجي در اقتصاد ملي
ملي تنظيم بشود
گرانتر ش��ده و واردات كم ميشود و كاالي صادراتي
ما در بازارهاي خارجي ارزانتر به دست مصرفكننده
خارجي ميرسد .به اينترتيب طبیعتا بعد از گذشت
زمان مقتضی ،صادرات افزايش مییابد ،واردات كاهش
پيدا میکند و تراز تجاري بهتر میشود.
به ديگر سخن اگر نرخ ارز باال برود ،توليد داخلي
از قدرت رقابتپذيري بيشتري برخوردار شده و توليد
افزاي��ش پيدا ميكند ،و طبعاً اش��تغال و هم چنين
جاذبه براي سرمايهگذاري نيز بيشتر میشود .مخالفان
افزاي��ش نرخ ارز اما در مقاب��ل معتقدند كه چون در
اقتصاد ايران س��هم ب��االي واردات كش��ور كاالهاي
واسطهاي و سرمايهاي اس��ت لذا اگر نرخ ارز افزايش
یابد طبعاً قیمت توليد داخلي هم افزايش پيدا ميكند
و تورم را به نحو غيرقابل تحملي افزايش ميدهند.
هميشه معنا و تعبيري كه از كلمه ارزش پول ملي
ميش��ود ،بار عاطفي همراه خود دارد و نوعي غيرت
ملي را برمی انگيزد چراكه اين اعتقاد وجود دارد كه
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اگر ارزش پول ملي كاهش پيدا كند قسمتي از افتخار
ملي لطمه خورده اس��ت .اگر توانس��تيم نرخ تورم را
كنترل كنيم اص ً
ال ني��ازي به كاهش ارزش پول ملي
نيس��ت ،اما اگر كاهش ارزش پول ملي قبل از آن كه
در مقايسه با بازارهاي جهاني قرار بگيرد در داخل بازار
عم ً
ال و واقعاً اتفاق افتاده باش��د نگه داشتن مصنوعي
نرخ ارز به معناي اين اس��ت كه لطم��ه ديگري وارد
شود و توان رقابت از صادركننده در بازارهاي خارجي
گرفته ش��ود و به جاي حمايت از بازيگران خودي در
مسابقههاي بين المللي به دست خود آنها را از رفتن
باز نگه ميداريم ،ل��ذا گاهي كه تعابير غيراقتصادي
ميشود ميبايد تبيين درس��ت توسط اقتصاددانان
كشور صورت بگيرد .در پاسخ بعضي از توجيهاتي هم
كه گفته ميشود ،اکنون نرخ ارز در بازار رقابتي تعيين
ميشود و همان نرخي كه بازار عرضه و تقاضا معين
ميكند ،مورد استفاده بانك مركزي قرار ميگيرد ،بايد
اين س��ؤال را طرح كرد كه آيا بازار عرضه و تقاضاي
ارز ما رقابتي اس��ت؟ س��هم دول��ت در عرضه چقدر
است؟ سهم ديگران در عرضه چقدر است؟ در شرايط
تعيينكنندگي عامل مسلط ،طبعاً سخن گفتن از بازار
رقابتي از نظر علميدقيق نخواهد بود .نكته بسيار مهم
اين است ،كه معموالً در توجيه سياستهاي تثبيت
نرخ ارز ،اهداف ضد تورمي ذكر ميشود.
يك ش��بهه ديگر نيز اين اس��ت كه گاهي اش��اره
ميش��ود كه چون اكثري��ت كااله��اي وارداتي ايران
س��رمايهاي و واسطهاي اس��ت اگر نرخ ارز را متناسب
تورم تعديل كنند عم ً
ال قيمت توليدات داخلي را بيشتر
باال ميبرند .با يك مثال توضيح ميدهم؛ دستگاههاي
مسئول جدولي دارند که مبتني بر آن چند نفر دور هم
مينشينند و تصميم ميگيرند كه كاالي خاصي چند
درصد س��رمايهاي باشد و چند درصد مصرفي و چند
درصد وارداتي .در این محاسبات آرد گندم  90درصد
واسطهاي شناخته ش��ده و  10درصد مصرفي .روغن
زيتون  100درصد واسطهاي شناخته ميشود .پارچه
س��اده تار و پودي  100درصد واسطهاي است .شارژر
باطري  80درصد س��رمايهاي اس��ت .دوربين عكاسي
 70درصد سرمايهاي است .اما مقصود از بيان اين ارقام
چيس��ت؟ با این توجيه اگر بخواهيم از توليد حمايت
كنيم با منطقي كردن و واقعي كردن نرخ ارز به سبب
تورم موجود مخالفت ميكنيم در حالي كه هيچ كدام
از نمايندگان مجلس يا مسئوالن دولتي نميپذيرند كه
مثال اره دس��تي در داخل توليد نش��ود و از خارج وارد
شود .مبناي اين استدالل متأسفانه مبناي كارشناسي
ش��دهاي نيست ،به همين جهت سياست ارزياي كه
بخواهد جه��ش صادراتي و كاهش ات��كاي به نفت و
متوازن كردن بودجه دولت و ثبات در اقتصاد كالن را
دنبال كند ،بايد ثبات اقتصاد كالن را در سياستهاي
پولي دنبال كند .مس��ئله اين است كه نبايد هزينه را
به گردن ارز انداخت چراكه در اين صورت نتيجه اين
ميش��ود كه تراز تجاري ما دهها س��ال بعد از اين كه
شعار عدم اتكاي به نفت را داده ایم مرتباً منفي و منفي
تر ش��ده باشد .با اين منطق سياس��ت ارزي و نرخ ارز
ميبايد با مالحظه تورم داخل��ي و خارجي و با هدف
تقويت بنيه توليد ملي تنظيم بشود.
این مقاله برآمده از سخنراني در سمينار اخیر پولي
و بانكی است.

انتخاب سخت:
تورم یا بیکاری
رشد پایه پول در سالجاری
افزایش خواهد یافت
چال��ش اصل��ی اقتص��اد در
س��الجاری بیکاری و سپس
مسئله تورم اس��ت .از سوی
ی
دیگر آنچه از بسته سیاست 
حمایتی دولت برمیآید ،این
است که قیمت انرژی جهش
مسعود نیلی قابلتوجهی داشته باشد و اگر
استاداقتصاد این اتفاق افتد مازاد تقاضا در
دانشگاهشریف بازار ارز وجود خواهد داشت.
همچنین بنگاههای اقتصادی
از  4طرف محصور هستند؛ یکی از ناحیه تحریم ،دوم
قیمت انرژی ،سوم بنگاهها در کنترل قیمت محصول

نفت و هواي تازه
بازبینی مدیریتی اولین گام
در جهت آیندهنگری صنعت نفت
ایران است
رضا پايدار
عضوهياتمديره
انجمنسازندگانتجهيزاتصنعتنفتايران

بهخوبي ميدانيم كه مشكالت و مسائل عديدهاي
در صنايع كش��ور و بهوي��ژه صنايع نفت و گاز جريان
دارد و اكن��ون كه مديري��ت كالن در وزارتخانههاي
نفت و صنايع و بازرگاني در دس��ت تغيير است ،شايد
بهترين فرصت براي بازنگري جدي در بافت مديريتي
و نيروي انساني متخصص بهخصوص در صنعت نفت
كشورمان باشد تا از اين رهگذر هواي تازهاي در فضاي
اين صنعت كهنه جريان يابد.
درجه اهمي��ت و درك واقع��ي از گردش صحيح
چرخهاي صنعت نفت امروز بر كسي پوشيده نيست.
هم��گان ميدانيم كه نزديك به  80ت��ا  85درصد از
درآمدهاي كش��ور بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از
نفت تأمين ميشود و در عمل به دليل وابستگي شديد
اقتصاد به نفت ،جايگزيني براي توليدات اين صنعت
اس��تراتژيك در ايران ايجاد نشده است .درعين حال
صنع��ت نفت صنعتي كامال پيچيده و مديريت بر آن
بهوي��ژه در ابعاد اجرايي و عملياتي فعاليتي تخصصي
است.
در ش��رايط حاض��ر ك��ه گامهاي نخس��تين در

صنعت نفت ايران
و مديريت تنومند
آن بسيار پيچيده
وپيشرفته
است و اغلب
تكنولوژيهاي
مورداستفاده
در آن بهرغم
عمر100ساله
اين صنعت در
ايران هنوز بومي
نشدهاند

نگر
آینده

پيادهس��ازي برنامه پنجم توسعه اقتصادي در جريان
اس��ت و از طرفي توجه به رشد و بالندگي در صنايع
كش��ور ش��عار اغلب وزرا در دورهه��اي مختلف بوده
است اما در عمل به جز در بعضي موارد توسعه اغلب
پروژهها با مش��كالت ،تأخيره��ا و چالشهاي فراواني
روب��هرو بوده و در عمل بس��ياري از اي��ن پروژهها در
حال بالتكليفي بهسر ميبرند .اين در حالي است كه
در مقابل كشورهاي همسايه يا شريك ما در تعدادي
از اين پروژهها ،توس��عه آنها را به شركتهاي مختلف
خارجي اعم از اروپايي ،آمريكايي ،روس و حتي چيني
واگ��ذار كردهاند و اين ش��ركتها با تمام توان و بدون
درنظ��ر گرفتن منافع حداكثري كش��ورهاي صاحب
منابع مشغول توس��عه و بهروز رساني پروژههاي خود
هس��تند .در چنين شرايطي به نظر ميرسد استفاده
حداكثري از مديران متخصص در حوزه صنايع نفت
و گاز و افرادي كه در عين پاكدستي ،از توانايي الزم
و ايدههاي واضحي براي حل مش��كالت اين صنعت
برخوردار باش��ند یک ضرورت اس��ت .در بخشهاي
مختلف اعم از اكتشاف ،استخراج ،ايجاد زيرساختها
و ابزاره��اي الزم و همچنی��ن براي ايفاي نقش
حاكميتي وزارت نفت در حوزه بهرهبرداري از
ميادين نفتي و ديپلماسي منابع مشترك
و همچنين مديريت و ساماندهي تأمين
منابع مالي و بهط��ور اصولي مديريت
اجرايي و عملياتي مطابق برنامهها و
اولويتهاي پيشبيني شده در اسناد
باالدستي توجه به مدیران متخصص
یک ضرورت است.
صنعت نفت ايران و مديريت تنومند
آن بس��يار پيچيده و پيش��رفته است و
اغلب تكنولوژيهاي مورداس��تفاده در آن
بهرغم عمر 100ساله اين صنعت در ايران هنوز

بومي نشدهاند .درعين حال دانش موردنياز بهويژه در
حوزهه��اي تخصصي صنعت نفت هنوز كامال و بدون
مشكل در اختيار ما قرار ندارد.
براين اساس باتوجه به اهميت بسيار زياد انباشت
تجربه فني و مديريتي در اين صنعت در كنار دستيابي
به دانش تخصصي موردنياز به نظر ميرسد مديريت
ش��ركتهاي تخصصي بزرگ و با اختي��ارات فراوان
همچ��ون ش��ركت ملي نفت اي��ران باي��د در اختيار
متخصصان اين حوزه قرار بگيرد .البته نهتنها شركت
ملي نفت بلكه ديگر زيرمجموعههاي وزارتخانه وسيع
اما كماختيار نفت نيز بايد با استفاده حداكثري از نيروي
انساني ماهر و نيز متخصصان هر حوزه فعاليتي انجام
شود .اما نقش مديريت شركت ملي نفت ايران در انعقاد

قراردادها و نظارت بر حسن اجراي آنها در كنار تأمين
مالي پروژهها و بهطور كلي سرنوش��ت ميادين نفت و
گاز بهخصوص ميادين مش��ترك در ساختار صنعت
نفت ايران بيبديل و غيرقابل مقايس��ه با ديگر اجزاي
مديريتي اين صنعت است و طبعا مديران ارشد و كادر
مجرب و مهندس��ان ماهر اين شركت بايد از حداكثر
تواناييها و تخصص در اين زمينه بهرهمند باشند.
اكنون ك��ه مديري��ت كالن اين صنعت توس��ط
رئيسجمهور تغيير كرده ،بهترين فرصت اس��ت تا با
يك بازنگ��ري جدي از افراد متخص��ص و كاردان در
صنعت نفت كشور استفاده شود تا هوايي تازه در فضاي
اين صنعت كهنه و پايدار جريان يابد.
اعتقاد و باور من بر اين است كه با وجود پتانسيل
بس��يار باالي نيروي انساني و عشق و عالقه وافر آنان
ب��ه كار و خدمت به كش��ور به راحت��ي ميتوانيم با
دعوت دوس��تانه و بهدور از هرگون��ه محدوديتها و
مشكالت بهوجود آمده حاصل از مديريتهاي نابهجا
در بخشهايي از فعاليتهاي گسترده در صنعت نفت
كشور نيروي جوان و عاشق به خدمت را در اين صنعت
بهكار گرفته و روند توسعه همهجانبه در تحقق اهداف
و برنامههاي كالن اقتصادي و اجتماعي را شتاب
بخشيم.
در پايان بايد بهخاطر بسپاريم كه ايران
از روزگاري ك��ه براي اولينبار نفت در آن
كشف ش��د تا امروز كه به عنوان يكي از
كشورهاي عمده صادركننده نفت در دنيا
مش��هور اس��ت ،روزگار درازي را در اين
صنعت پش��ت سر گذاش��ته و در تالطم
خود روزهاي تلخ و شیرین بسیاری داشته
است .روزهایی که در ذهن هر ایرانی جای
گرفت تا در گذر زمان با «نگاهی تازه» بتواند
«هوایی تازه» را به ارمغان بیاورد.
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قرار دارند و چهارم دسترس��ی بنگاهها به منابع مالی
محدود است .نرخ ارز نیز به این مشکالت بنگاهها اضافه
میشود.در این راس��تا دولت با دو مسئله روبهروست
که اگر اجازه افزایش قیمت به بنگاه بدهد در رقابت با
محصوالت خارجی کم میآورد و اگر اجازه ندهد ،بنگاه
دچار زیان و اخراج کارگران میشود .مسئله دیگر اینکه
آنچه بهعنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت میشود ،در
مقابل درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی
دچار کسری است ،زیرا طرف هزینهها در هدفمندی
یارانهها روش��ن اس��ت که بیش از  72میلیون ایرانی
ضربدر ماهانه  45500تومان یارانه نقدی میشود که
این رقم روش��ن است اما طرف درآمدی معلوم نیست
از محل تغیی��ر قیمت حاملهای ان��رژی این رقم به

دست آید .بنابراین بازهم کسری بین منابع و مصارف
هدفمندی وجود دارد .از طرفی ارتباط جدید دولت و
بانک مرکزی با کسری تراز هدفمندی یارانهها تعریف
میش��ود که باعث افزایش پایه پول��ی و پول پرقدرت
و تورم خواهد ش��د؛ بهویژه اینکه برای تولید فقط 20
درص��د از منابع هدفمندی یارانهها اختصاص دادهاند.
مجموع این عوامل نشان میدهد که رشد پایه پول در
سالجاری افزایش خواهد یافت و باعث افزایش قیمت
و هزینه تولید بنگاهها و رشد قیمت به خاطر افزایش
پای��ه پولی خواهد بود که مجموعه این عوامل فش��ار
مضاعفی بر قیمتها وارد میکند اما چون وضع درآمد
ارزی دولت مناسب است برای کنترل قیمت متوسل به
واردات کاالهای مختلف میشود .البته نسبت به پدیده

بیماری هلندی در اقتصاد دوباره هش��دار میدهم که
ایجاد عوامل قویتر در آن و نیز افزایش واردات به مدد
منابع ارزی نفتی گرچه در کوتاه مدت به کنترل قیمت
میانجامد اما در دراز مدت باعث کاهش تولید و بیکاری
در جامعه میش��ود و در آن صورت بیکاری جای تورم
را خواهد گرفت .اگر هم تورم با واردات کنترل ش��ود
حجم زیادی از کاالها وارد میشود و چون اهمیت تورم
برای دولت بیشتر از بیکاری جوانان است واردات کاالی
مصرفی و واس��طهای بیشتر میشود و فشار دوگانهای
بر بنگاهها وارد میشود .لذا دولت برای حفظ شاغالن
موجود و نیز کسانی که جدیدا وارد بازار کار میشوند
باید برنامهریزی کند و بهنظر من چالش اصلی سال 90
اول بیکاری و بعد تورم است.
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

چرا آینده نگرها
اشتباه میکنند
هر پیشبینیای که خالف ذات دنیا باشد
درست از آب در نميآید

مایک الگان
سردبیرسابق
مجلهویندوز

نگر
آینده
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از سایتهای مورد عالقه من «»Paleo-Future
اس��ت؛ س��ایتی که تصورات گذشته انسانها نسبت به
آینده را بررس��ی میکند مجلهها ،بری��ده روزنامهها،
فیلمه��او ویدئو کلیپها ،خالص��ه هر مدرکی هم که
در این خصوص بخواهید در این سایت پیدا ميشود و
نشان میدهد که مردم در گذشته چه پیشبینیهایی
درباره آین��ده ميکردند .از طریق جزئیاتی که در این
س��ایت پیدا ميش��ود این چیزها را ميشود فهمید:
این که ق��رار بوده ما از س��ال  2000میالدی به بعد،
غذاهایمان را به ش��کل قرص بخوریم؛ در ماشینهای
پرنده این ط��رف و آن طرف برویم و پیشبینیهایی
از این دست.
پس ظاهرا پیشبینی آینده اصال کار آسانی نیست
و چندان درست هم از آب در نميآید .آینده نگرهایی
که در حوزه تکنولوژی برای ما پیشبینی ارائه ميدهند
وضع ش��ان از این هم بدتر است .آنها دو معیار بسیار
مه��م در پیشبینی را مورد بی توجهی قرار ميدهند.
ي هم مدلی که دنیا طبق
اولی ذات انسانی است و دوم 
آن پیش ميرود .نمونه اش همان پیشبینی در مورد
قرص خوردن به جای غدا خوردن است .علت این که
س��ال  2000آمد و رفت و ما همچنان غذا میخوریم،
این است که انسانها از غذا خوردن لذت ميبرند! پس
دلیلی ندارد که این لذت را کنار بگذارند .این جزء ذات
انسانهاست .ماشینهای پرنده هم نميتوانند گرهی از
مشکالت انس��ان امروز باز کنند؛ چون استفاده از آنها
ميتوان��د به ترافیک هوایی منجر ش��ود و هوا را بدتر
آل��وده کند و خالصه ماجراه��ای جدیدی را به دنبال
خودش بیاورد .اوضاع دنیا این طور بوده و هس��ت .هر
پیشبینیای که خالف ذات دنیا باش��د درست از آب
ي آید.
در نم 
حاال س��وال این اس��ت که چر اصوال آدمها دوست
دارند پیشبینی کنند؟ پیشبینی آینده ميتواند به ما
کمک کند که پولمان را در جای بهتری سرمایهگذاری
کنیم؛ رشته و شغل بهتری انتخاب کنیم و مزایایی از
ای��ن قبیل .اکثر مردم تصمیم هایش��ان را بر اس��اس
پیشبینی آین��ده ميگیرند و خیل��ی اوقات هم این
پیشبینیهایشانغلطاست.
یک مثال هم همین توجه و نگرانیهایی است که
نثار مساله تغییرات آب و هوایی میشود .فنآوریهای
پیچیدهای برای رس��یدن به س��وختهای جایگزین
و مناب��ع جایگزین انرژی به کار گرفته ش��دهاند .اکثر
کش��ورها هم در تالش��ند که از منابع متن��وع انرژی
اس��تفاده کنند .اما به هر حال احتمال ميرود که در
آینده یکی از این گزینهها به عنوان گزینه غالب مورد
توجه قرار داشتهباشد؛ مثل حاال که گزینه غالب نفت
اس��ت .ظاهرا آن منبع انرژی که ارزان تر از بقیه است
احتماال گزینه غالب خواهد بود .اما باالخره کدام یک
از این منابع برنده خواهند بود؟ انرژی هستهای؟ زغال
سنگ؟ انرژی خورشیدی؟ سوختهای زیستی؟ باد؟
اگر ش��ما س��رمایهگذار بودید روی ک��دام یک از
این منابع حس��اب باز ميکردید؟ اگر میخواس��تید
به سیاس��تمداری رای بدهید ،چه ط��ور او را انتخاب
ميکردید؟ چه طور مطمئن ميش��دید که او بهتر از
بقیه کار خواهد کرد؟

خیلیه��ا به موفقیت اقتصاد چین ش��ک دارند .اینها هر
از چند گاهی پیدایش��ان ميش��ود و غ��ری جدید ميزنند و
پیشبینی جدیدی درباره آینده چین ميکنند .اما هر سالی
که گذش��ته ،چین حرف آنها را نقض ک��رده و راه خودش را
پیش گرفتهاس��ت .بدین ترتیب ،معجزه توسعه اقتصادی در
زم��ان مدرن همچن��ان دارد کار خودش را ميکند و احتماال
این موفقیت چین تداوم هم خواهد داشت .آنهایی که نسبت
به آینده چین بدبین هس��تند دالیلی را هم برای این موضع
خود ارائه ميدهند :نرخ تورم ،س��رمایهگذاری بیش از اندازه،
افزایش دستمزدها و وامهای بانکی ناهنجار .برخی از چهرههای
دانش��گاهی معتقدند اوضاع چین در آینده به س��متی پیش
ميرود که در «تله درآمد متوسط» گرفتار ميشود و این همان
تلهای است که برخی کشورهای در حال توسعه دچارش شده
بودند .بخشی از این حرفها ميتواند درست باشد؛ به خصوص
ي که چین را گرفتار کردهاس��ت .اما بقیه
با توجه به نرخ تورم 
نگرانیها چندان درست و بجا نیستند .حاال ده دلیل ميآورم
برای این که بگویم چرا چین را نميتوانیم با معیارهای قبلی
اقتصادیمان بسنجیم و آیندهاش را پیشبینی کنیم.
اس�تراتژی :از س��ال  1953می�لادی ب��ه بعد ،چین
اهداف کالن خود را در چارچوب برنامههای پنج ساله
گنجاندهاست و اهداف مشخص و سیاستهای خاصی را نیز
برای تحقق آنها در نظر گرفتهاست .اخیرا دوازدهمین برنامه
پنج س��اله چین به اجرا در آمده و این ميتواند راهی باش��د
ب��رای ایجاد تغییرات در این کش��ور .چین در چارچوب این
برنامهها از الگوی تولیدکنندگی که در سی سال گذشته آن
را دنبال ميکرد خارج شده و به سمت مصرفکنندگی نیز
پیش ميرود.
تعهد:چین در گذش��ته ناآراميه��ای زیادی را تجربه
کردهاست .اما همان طور که تجربه انقالب فرهنگی در
دهه  1970میالدی نیز نش��ان داد ،رهبری چین به مساله
ثبات بیشترین اهمیت را ميدهد .این تعهد و توجه به ثبات،
به ش��دت به نفع چین بوده و جلوی آس��یبهای احتمالی
ناشی از بحران اقتصادی در فاصله سالهای  2008تا 2009
میالدی به این کشور را گرفتهاست .ثبات در عین حال نقش
مهمی در مقابله با تورم و دش��واریهای اقتصادی دیگر ایفا
کردهاست.
امکاناتی که فراهم ميش�وند :تعهد چین به برقراری
ثبات ،ش��رایط دیگری را نیز همراه خود داشتهاست.
بیش از سی سال اصالحات باعث شده موانع از سر راه پویایی
اقتصاد چین برداش��ته ش��ود .اصالحات در بازارهای مالی و
ش��رکتها در این میان نقش زیادی داشته اند و اصالحات
بیشتری هم در راه است .در عین حال ،چین خود را به عنوان
بازیگری مطرح کرده که از گذش��ته درس گرفتهاست و در
موقع لزوم هم رویکرد خود را عوض کردهاست.
ذخیره :نرخ پنجاه درص��دی ذخیره داخلی برای
چین بس��یار خوب بودهاس��ت .این نرخ توانست
مقتضیات سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی را فراهم کند
پش��تگرمی ناشی از ذخایر ارزی را تا حد
و قوت قلب و
ِ
زیادی تقویت کند و جلوی شوکهای مختلف خارجی
به اقتصاد چین را بگیرد .چین حاال آمادهاست تا بخشی
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از آن ذخیره م��ازاد را برای ایجاد تغییراتی در داخل به
کار بگیرد.
مهاجرت از روس�تا به ش�هر :ظرف سی سال گذشته
نسبت جمعیت شهری چین از بیست درصد به چهل و
شش درصد رسیدهاست .بر اساس پیشبینی ها ،ظرف بیست
س��ال آینده حدود  316میلیون نفر دیگر هم از روستاها به
ش��هرهای چین مهاجرت خواهند کرد .این موج بیس��ابقه
شهرنشینی باعث حمایت از س��رمایهگذاری در بخشهای
زیربنایی و فعالیتهای تجاری و مس��کونی شدهاس��ت .اما
نگرانی از سرمایهگذاری افراطی و بروز «شهرهای در سایه»
هم در جامعه چین وجود دارد.
مصرف :مص��رف خصوصی تنها ح��دود  37درصد از
تولی��د ناخالص داخلی چین را در ب��ر ميگیرد و این
کم ترین سهم از این دست در اقتصادهای بزرگ دنیا است.
دوازدهمین برنامه پنج س��اله چین با تمرکز بر ایجاد شغل،
افزایش دستمزدها و شبکه امنیت اجتماعی شکل گرفتهاست
و احتم��ال ميرود که س��هم مصرف چین تا س�لا 2015
میالدی افزایشی پنج درصدی نشان دهد.
خدمات :خدم��ات تنها  43درص��د از تولید ناخالص
داخل��ی چین را از آن خود کردهان��د و این پایینتر از
هنجارهای جهانی است .خدمات ،بخش مهمی از استراتژی
حمایت از مصرف در چین را تشکیل ميدهند .در پنج سال
آینده ،سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی چین ميتواند
افزایش یابد و از سطح افزایش چهار درصدی فعلی هم باالتر
برود .این همان چیزی است که چین در مرحله بعدی توسعه
اقتصادی به آن نیاز دارد.
س�رمایهگذاری مستقیم خارجی :چین مدرن همواره
آهن ربای��ی برای ج��ذب ش��رکتهای چند ملیتی
جهانی بودهاس��ت که هم به دنبال کارایی بیشتر هستند و
هم ميخواهن��د جا پای خود را در ی��ک بازار پرجمعیت و
پویا محکم کنند .چنین سرمایهگذاریهایی باعث ميشود
چین به فن آوریهای مدرن و سیستمهای مدیریتی جدید
دسترس��ی پیدا کند و این خودش کاتالیزوری اس��ت برای
توسعهاقتصادی.
آموزش :چین گامهای بلندی برای توسعه منابع انسانی
خود برداشتهاست .نرخ باسوادی در میان افراد بالغ در
چین اکنون حدود  95درصد است و آموزش به صورت جدی
مورد توجه قرار دارد .دانشگاهها و مراکز عالی چین هم وضعیت
خوبی دارند و ساالنه یک و نیم میلیون مهندس و کارشناس
علمی از دانشگاههای چین فارغ التحصیل ميشوند .اقتصاد
چین به سمت علمی شدن در حرکت است.
چین در حال حاضر برنامههای تحقیق و توسعه خود
را با دقت پیش ميبرد و س��هم این برنامهها از تولید
ناخالص دالخی این کش��ور تا س��ال  2015میالدی به 2.2
درصد ميرسد و این رقمی دو برابر رقم مشابه در سال 2020
میالدی اس��ت .حرف نهایی من این است که غربیها نباید
وضعیت چین را از دریچه نگاه خودش��ان بنگرند بلکه باید
چین را در موقعیت خودش بسنجند .با توجه به نکاتی هم که
ذکر شد ،ميتوان فهمید که چرا وضعیت اقتصادی چین با هر
کشور دیگری در دنیا فرق ميکند .چین غرب نیست.
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غربیهانباید
وضعیت چین را
از دریچه نگاه
خودشانبنگرند
بلکه باید چین
را در موقعیت
خودشبسنجند.
وضعیتاقتصادی
چین با هر کشور
دیگری در دنیا فرق
ميکند .چین غرب
نیست
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نگر
آینده

منبع:اینترنتنیوز

ده دلیل برای روشن بودن آینده اقتصاد چین
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واقعیت این اس��ت ک��ه در دنیای ام��روز خیلی از
سیاستگذاران دائما راجع به سرمایهگذاری در انرژی
هس��تهای ،انرژیهای پاک و س��وختهای زیس��تی
اظهار نظر ميکنند .اما اگر ش��ما قصد سرمایهگذاری
داشتهباش��ید ،نیازی به پیشبینی آینده و توس��ل به
راههای عجی��ب و غریب ندارید .مطمئن باش��ید که
بهترین حوزه برای س��رمایهگذاری ،انرژی خورشیدی
است .دلیلش را االن ميگویم.
انرژی خورش��یدی برخالف بسیاری از فنآوریها،
آینده روشن و تضمینشدهای دارد زیرا در درجه اول با
ذات انسانی سازگار است و در درجه دوم ،به یاری فن
آوریهای امروز دنیا ميآید و به همین خاطر ،خیلیها
طرفدارش هس��تند .یک��ی از این خیلیه��ا ميتواند
پنتاگونباشد.
واقعیت این اس��ت که علت وجودی فن آوریهای
بزرگ و مهم در دنیای ما این است که ارتش و نیروهای
ي به آن احتیاج دارن��د .کامپیوتر ،تلفن موبایل،
نظام 
اینترنت و جی.پی.اس همگی از همین جا نشات گرفته
اند .مثال ارتش آمریکا را در عراق یا افغانس��تان تصور
کنید .نیروهای آمریکایی باید ماش��ینها و تجهیزات
نظامی خ��ود را راه بیندازند و در شناس��ایی اهداف و
مس��یرهای خود از جدیدترین روشها استفاده کنند.
در چنین شرایطی آنها به شدت به گجت ها ،باتریها
و چیزهای��ی از این قبیل نی��از دارند .باتری به صورت
مشخص یک مشکل لجستیکی مهم است .سرباز پیاده
نظام تا حد مشخصی ميتواند بار با خودش حمل کند
و بنابراین اگر قرار باشد دائما باتری برای جی.پی.اس و
لوازم مخابراتی را هم دنبال خودش بکشد دیگر جایی
برای حمل غذا و آب نخواهد داشت .این ففط یک مثال
بود .برای نیروهای نظامی در سراس��ر دنیا مهم است
که با سبک ترین و راحت ترین تجهیزات ،کار خود را
پیش ببرند .انرژیهای هستهای ،زغال سنگ ،سوخت
زیس��تی و نیز باد هیچ یک نميتوانن��د این نیازهای
نظامی را برطرف کنند اما انرژی خورشیدی ميتواند.
در همین راس��تا خبرهایی به گوش ميرسد مبنی بر
این که پنتاگون دارد روی این مس��اله سرمایهگذاری
ميکند و برخی نهادهای نظامی در کش��ورهای دیگر
هم به آن توجه نش��ان داده اند .این مس��اله به نفع ما
مصرفکنندگان هم هس��ت .انرژی خورشیدی پاک
و ارزان به این معناس��ت که ماش��ینها و خانههای ما
در آین��ده با هزینه کمتر و آلودگ��ی کمتر ميتوانند
به س��وخت مورد نیاز خود دس��ت یابند .گجتهای
خورش��یدی از این جهت خیلی کارآمد هستند چون
دیگر نیازی نیست که هر دو ساعت یک بار باتری شارژ
کنیم و نگران تمام شدنش باشیم.
م��ن نميخواهم مث��ل آیندهنگرها دائ��م آینده را
درآمدن
پیشبینی کنم و بعد هم ش��اهد غلط از آب
ِ
پیشبینیهایم باشم .اما فکر ميکنم استفاده از انرژی
خورشیدی بدیهیترین راه برای تامین نیازهای آینده
ما باش��د .اگر این پیشبینی من درست بود که هیچ.
اگر هم درس��ت نبود ،نهایتش این است که اسم من و
این مقاله در همان س��ایت « »Paleo-Futureثبت
ميشود! در هر حال چیزی از دست نميدهم.

چرا چین غرب نیست

11

یادداشتها

نویسندگان خارجی

اقتصاد بهتر است یا ارتش
آیا قدرت اقتصادی ميتواند جای قدرت نظامی را بگیرد؟

قدرت نظامی را
ميتوان شکل
نهایی قدرت در
عرصه بین المللی
ارزیابی کرد .اما
تبدیل شدن به
قدرت نظامی قطعا
به شدت به داشتن
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موقعی که جنگ س��رد تمام
شد ،عدهای پیشبینی کردند
که «ژئواکونوم��ی» در آینده
جایگزین «ژئوپلتیک» خواهد
ش��د .به اعتقاد آنه��ا ،قدرت
اقتصادی کلیدی ب��ود برای
جوزف نای موفقیت در عرصه سیاسی .در
مشاور سابق وزیر چنین شرایطی خیلیها فکر
دفاع آمریکا و استاد کردند دنیا به زودی به سمت
دانشگاههاروارد قدرتنمایی ژاپ��ن و آلمان-
یعنی قدرتهای اقتصادی -پیش خواهد رفت.
ام��روز هم همان حرفها به ش��کل دیگری تکرار
ميشود .مثال خیلیها ميگویند قدرت نمایی چین در
عرصه اقتصادی باعث ش��ده که سهم چین در عرصه
بینالملل��ی به طور قابل توجه��ی افزایش پیدا کند و
تعادل جدیدی در جهان به وجود بیاید .اما آنهایی که
چنین ایدهای را مط��رح ميکنند عمال هیچ توجهی
به قدرت نظام��ينکردهاند .آنها ميگویند یک قدرت
اقتصادی برتر میتواند سریعا به یک قدرت نظامی برتر
تبدیل شود اما انگار این صاحبنظران فراموش کردهاند
که آمریکا به م��دت هفتاد س��ال ،بزرگترین قدرت
اقتصادی دنیا بود و تازه بعد از این مدت توانست به یک
ابرقدرت نظامی در دنیا بدل شود.
در این میان ،صاحبنظران سیاسی همواره مشغول
بح��ث در این مورد بودهاند که قدرت اقتصادی مهمتر
اس��ت یا قدرت نظامی .سنت مارکسیستی ميگوید
اقتصاد ،ساختار زیربنایی قدرت است و نهادهای سیاسی
تنها روبنا هستند .این فرضیهای است که لیبرالهای
قرن نوزدهمی هم با آن موافق بودند و ميگفتند افزایش
وابستگیهای متقابل در عرصه تجارت و بازرگانی باعث
خواهد ش��د جنگ به پدیدهای تبدیل ش��ود که هیچ
موضوعیتی ندارد .اما مثالهای نقض زیادی را ميتوان
ب��رای رد این حرف آورد .مثال بریتانی��ا و آلمان را در
نظر بگیرید که در سال  1914میالدی ،شرکای نزدیک
تجاری هم بودند .اما این مساله جلوی درگیر شدن آنها
با یکدیگر را نگرفت و در نهایت هم اختالفات سیاسی
باعث شد جنگهایی دربگیرد که پیشرفت اقتصادی در
چند دهه را دستخوش اختالل کند.
ق��درت نظامی را ميتوان ش��کل نهایی قدرت در
عرصه بین المللی ارزیابی کرد .اما تبدیل شدن به قدرت
نظامی قطعا به شدت به داشتن اقتصادی شکوفا نیازمند
است .اما این که در دنیای امروز ،قدرت اقتصادی باعث

رسیدن به منابع بهتر ميشود یا قدرت نظامی؛ سوالی
اس��ت که جوابش هنوز معلوم نیست و به فاکتورهای
زیادی وابس��ته است .در شرایطی که ميخواهید یک
قاطر را به س��مت آب ببرید ،هویج ميتواند موثرتر از
چماق باشد .اما اگر هدفتان این باشد که رقیب خود
را از قاطرش محروم کنید ،آن وقت چماق (اس��لحه)
مهمتر است .در همین حال ،برخی مسائل مهم مثل
ثبات مالی یا تغییرات آب و هوایی تابع قدرت نظامی
نیستن .د
ام��روزه چی��ن و آمریکا از لح��اظ اقتصادی به هم
وابس��تگی متقابلی دارند ،اما بسیاری از تحلیلگران،
درباره عواقب این وضعیت در عرصه قدرت سیاس��ی
دچار س��وء تفاهم هس��تند و آن را به درس��تی درک
نميکنند .بله درست است که چین ميتواند با تهدید
به فروش ذخایر دالری اش ،حسابی آمریکا را بترساند.
اما اگر چین چنین کاری بکند ،دالر ضعیف ميشود و
ارزش ذخایر چین هم پایین ميآید .این اقدام در عین
حال باعث به خطر افتادن تقاضای آمریکا برای واردات
از چین ميشود و این وضعیت هم به نوبه خودش باعث
کاهش فرصتهای شغلی و بی ثباتی اقتصادی در چین
خواهد شد .به عبارت دیگر ،اگر چین بخواهد آمریکا را
از این راه به زان��و درآورد درواقع خودش را هم به زانو
درخواهد آورد.
برای قضاوت در مورد این که آیا وابستگی متقابل
اقتصادی باعث افزایش قدرت ميش��ود یا نه؛ باید به
تعادل نامتقارنها توجه نشان دهیم .این تقریبا همان
ش��رایطی است که در دوران جنگ سرد اتفاق افتاد.
در آن زمان ،آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی هر یک

پتانسیل آن را داشتند که یکدیگر را در تقابلی نظامی
و هستهای نابود کنند .اما اوضاع در حال حاضرخیلی
ب��ا آن زمان ف��رق دارد .نمونه اش را در فوریه س��ال
 2010می�لادی دیدی��م .در آن زم��ان گروه��ی از
ارشدترین مقامات نظامی چینی که از فروش اسلحه
توسط آمریکا به تایوان برآشفته بودند ،از دولت چین
خواستند برای مقابله به مثل ،تمام اوراق قرضه آمریکا
را بفروشد .اما این پیشنهاد آنها با استقبال مواجه نشد
چون چنین وضعیتی به ض��رر خود چین هم تمام
ميشد.
خالص��ه این که منابع اقتصادی ميتوانند در کنار
افزایش قدرت سخت نظامی ،قدرت نرم را هم افزایش
دهند .یک الگوی اقتصادی موفق نه تنها منابع مالی الزم
برای داشتن قدرت سخت نظامی را فراهم ميکند ،بلکه
دیگران را هم به شرکت در آن رقابت تشویق ميکند و
معادالت جهانی را به شیوهای دیگر پیش ميبرد.
حتی اگر احتمال استفاده از زور در میان کشورهای
مختلف -یا تهدید به استفاده از آن -در سالهای اخیر
کمتر از گذشته شده باشد ،باز هم باید گفت تاثیر زیاد
جنگ باعث ميش��ود بازیگران منطقی این عرصه به
خرید تجهیزات نظاميبیشتر و افزایش قدرت خود در
این عرصه روی بیاورند .مثال اگر قدرت سخت نظامی
چین باعث هراس همسایه هایش باشد ،این همسایهها
ب��ه فکر ميافتن��د و برای حل این مش��کل به قدرت
دیگری مراجعه ميکنند :یعنی آمریکا.
در نهایت ،ميتوان گفت که بازارها و قدرت اقتصادی
همگی در چارچوبهای سیاسی قرار دارند و در مقابل،
مدیریت ق��درت قهریه هم از اهمیت زیادی برخوردار
اس��ت .یک کشور مدرن و هدایت شده ،کشوری است
که در عرصه استفاده مشروع از قدرت ،روشی انحصاری
را در پیش ميگیرد و این ش��رایط باعث ميشود که
بازاره��ای داخلی به راحتی فعالیت کنند .در س��طح
بینالمللی نیز نگرانیها از بابت استفاده از قدرت قهریه
باعث ميشود که ثباتی نسبی برقرار شود.
ب��ه صورت کلی ،ق��درت نظامی در ح��ال و آینده
ميتواند درجاتی از امنیت را به وجود بیاورد که درست
مثل اکسیژن مورد نیاز ماست .بنابراین ،قدرت نظامی
در قرن بیست و یکم میالدی همان استفادههایی را که
در قرون نوزدهم و بیستم میالدی داشت دیگر ندارد؛
بلکه بخش مهمی از قدرت در عرصه بین المللی باقی
خواهد ماند.
منبع:الجزیره

هشدار :مراقب دالر باشید
آیا برای چند قطبی شدن اقتصاد جهانی آمادهایم؟

نگر
آینده

منبع :کره تایمز

یورو در حال
حاضر قوی
ترین رقیب دالر
آمریکا است؛
واحد پول برخی
از اقتصادهای
نوظهور هم در
دراز مدت در
عرصه بین المللی
جایمطمئنی
برای خود پیدا
خواهند کرد
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در زمانهای ک��ه اقتصاد جهانی
از بح��ران اعتماد ،ع��دم تعادل
س��اختاری و افق ناروشن رشد
اقتصادی رنج ميبرد ،پیشبینی
آینده بس��یار س��خت اس��ت و
پیشبین��ی توس��عه اقتصادی
جاستینییفولین در ده س��ال آینده به الگوسازی
اقتصاددانارشد محتاطانه و خ��ردورزی زیادی
بانکجهانی نیاز دارد .در عین حال رویکردی
چند الیهای باید مورد توجه قرار
گیرد که تجربیات و برداشتهای
تاریخ��ی را با تحلیل محتاطانه
فاکتورهای فعلی -مثل تغییرات
ناش��ی از حض��ور اقتصادهای
نوظهور دنیا -ادغام کند و همه را
منصور دیلمی
با هم مورد بررسی قرار دهد.
مدیرتیم«رویکردهای
چنی��ن پیشبینیه��ا و
نوظهورجهانیدر آیندهنگریهای��ی در عین حال
عرصه توسعه» در باید با درک��ی از نحوه مواجهه
بانکجهانی اقتصاده��ای پیش��رفته با این
تغییرات ،همراه باشند .در عین حال باید دید که نظام پولی
بین المللی چگونه با تبعات این وضعیت کنار خواهد آمد.
پ��س از مطالعه چنین فاکتورهایی ميتوان به این نتیجه
رسید که اقتصاد جهانی در آستانه تغییری مهم قرار دارد:
گذار به سمت نظم جهانی چند قطبی در عرصه اقتصاد.
در طول تاریخ ،پارادایمهای قدرت اقتصادی همواره بر
اساس فراز و فرودهای کشورهایی تنظیم شدهاست که برای
«پیش راندن رش��د جهانی» و «فراهم آوردن محرکهای
الزم برای اقتصاد دنیا» آماده و مجهز بوده اند .چند قطبی
بودن -یعنی وجود دو قطب رشد غالب -گاهی به یک عامل
موثر در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شدهاست .اما در هیچ
زمانی در تاریخ مدرن ،کشورهای در حال توسعه در صف
مقدم نظام اقتصادی چند قطبی قرار نداشته اند.
اما این وضعیت در حال تغییر اس��ت .تا س��ال 2025
میالدی شش اقتصاد نوظهور -برزیل ،چین ،هند ،اندونزی،
کره جنوبی و روسیه -تقریبا نیمی از رشد اقتصادی جهانی
را از آن خود خواهند کرد .نظام پولی بین المللی هم احتماال
دیگ��ر در آینده در غلبه یک واحد پول خاص نخواهد بود.
همان طور که این کش��ورها فرصتهای رش��د خود را در
خارج دنبال ميکنند و سیاس��تهای داخلی شان را هم
روز به روز بهبود ميبخشند ،اوضاع از جهت دیگری نیز به
سود آنها پیش ميرود .مثال شرکتهایی در این اقتصادهای

نوظهور ،نقش فزاین��دهای در عرصه تجارت بین المللی و
سرمایه گذاری در خارج از مرزها ایفا خواهند کرد و این در
حالی اس��ت که حجم عظیمياز ارز هم در داخل مرزهای
آنها انباشته ميشود و این مساله به اقتصادهای نوظهور دنیا
ام��کان نقش آفرینی موثر در بازارهای مالی دنیا را خواهد
داد.
در ش��رایطی که اقتصادهای نوظه��ور تحول ميیابند
تا جایگاه خ��ود را در چارچوب اقتصاد جهانی پیدا کنند،
بازنگ��ری در رویک��رد متعارف ب��ه اداره اقتصاد جهان هم
ضروری به نظر ميرسد .بنیانهای رویکرد فعلی را این سه
نکته تشکیل ميدهند :ارتباط بین قدرت اقتصادی متمرکز
و ثبات؛ وجود محور شمال -جنوب در جریان سرمایه ها؛ و
مرکزیت دالر آمریکا.
از زم��ان پای��ان جنگ جهان��ی دوم ،نظ��م اقتصادیِ
آمریکامحور در جهان شکل گرفتهاست و پایههای آن نیز
هماهنگیهای امنیتی و اقتصادی میان آمریکا و شرکای
اصلیاش بودهاست .اقتصادهای رو به توسعه در این راستا
نقش��ی جنبی و حاشیهای داش��ته اند .از یک سو آمریکا
اختیاراتی در عرصه بین المللی به عهده ميگرفت و نقش
دالر را حفظ ميکرد و از س��وی دیگر ،ش��رکای اقتصادی
اصلیاش -مثل کشورهای اروپای غربی و ژاپن -از مزایای
خاصی که آمریکا در اختیارش��ان ميگذاش��ت اس��تفاده
ميکردند.
به صورت کلی ،شاید بتوان گفت که این بده بستانها
هنوز در عرصه بین المللی ادامه دارد اما ش��کافهایی در
جریان آن رخ داده که اوضاع را کمی دگرگون کردهاس��ت.
مزیتهای��ی که اقتصاده��ای نوظهور دنیا توانس��تهاند با
گسترش حضورشان در عرصه تجارت بین المللی کسب

کنند ،یکی از نشانههای این تغییرات است.
بنابراین شاید حاال زمان خوبی باشد برای این که این
چارچوب چندجانبه را برای قانونمند کردن سرمایهگذاری
در خ��ارج از مرزها ب��ه کار ببریم .برخ�لاف تجارت بین
المللی و مناس��بات پولی ،هیچ نظ��ام چندجانبهای برای
سرمایهگذاری در خارج از مرزها و بین کشورهای مختلف
تبیین نشدهاست .از س��وی دیگر ،دالر آمریکا تا حدودی
تضعیف شده و البته هنوز هم مهمترین واحد پول در دنیا
اس��ت .اما غلبهاش در عرصه جهانی دارد از بین ميرود و
استفاده از آن به عنوان ذخیره ارزی رسمی تا حدودی رو
به کاهش گذاشتهاست.
یورو در حال حاضر قویترین رقیب دالر آمریکا است؛
اما فقط تا وقتی که کشورهای حوزه یورو بتوانند اصالحات
مالی را برای عبور کامل از بحران به اجرا در بیاورند .با این
حال ،به نظر ميرسد واحد پول برخی از اقتصادهای نوظهور
هم در دراز مدت در عرصه بین المللی جای مطمئنی برای
خود پیدا خواهند کرد.
مث�لا پویای��ی و حج��م ب��زرگ اقتصاد چی��ن و نیز
جهانیسازیِ سریع بانکها و شرکتهای این کشور باعث
شده که واحد پول چین نقش بین المللی مهمی ایفا کند.
در گزارش��ی که بانک جهانی با عنوان « افقهای توسعه
جهانی سال  »2011تهیه کرده ،سناریوی محتملی برای
س��ال  2025میالدی پیشبینی ش��ده که به این شرح
اس��ت :نظامی از چند واحد پول مختلف با مرکزیت دالر،
یورو و رنمینبی تش��کیل خواهد شد .این سناریو در واقع
تاکید دارد که آمریکا ،کش��ورهای ح��وزه یورو و چین در
آینده قطبهای بزرگ رش��د اقتصاد دنیا خواهند بود .در
این میان ،جامعه مالی بین المللی باید همچنان اطمینان
حاصل کند که برنامههای توس��عه جهانی تداوم خواهند
داش��ت .کش��ورهایی که نفوذ اقتصادی باالیی دارند باید
متوجه باشند که تصمیمگیری هایشان عواقب زیادی برای
کش��ورهای دیگر به جا ميگذارد؛ و به همین جهت باید
گزینههای زیادی را برای همکاری و رسیدن به تعادل مالی
و رشد در عرصه جهانی مورد توجه قرار داد.
با وجود پیشرفتهای عمدهای که کشورهای در حال
توس��عه برای ایفای نقش در عرصه تجارت بین المللی و
کانالهای مالی داش��ته اند ،هنوز کارهای زیادی هس��ت
که باید انجام شود .وابستگیهای متقابلی را که در عرصه
تج��ارت بین المللی به وجود آمده ،نميتوان دس��ت کم
گرفت .همه باید برای پیش��رفت تجارت جهانی همکاری
کنند.
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ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی

پرونده ویژه

همه موافقان و مخالفان ادغام
مروي بر مسوليتهاي جديد وزارتخانههاي ادغامي و خواستههاي بخش خصوصي
ماج�راي ادغام وزارتخانههاي اقتصادي ه�ر روز ابعاد تازهتري به خود
ميگي�رد .هرچند كه پرونده ادغامه�ا با حذف و انتصاب برخ�ي از وزراي
دولتي به پايان رسيدهاست ولي فعاالن بخشخصوصي همچنان به صورت
روزانه به گمانهزني درباره آينده ادغامها و اثرات اتفاقات اخير در فعاليتهاي
اقتصاديشان ميپردازند .براس�اس گفتههاي مسوالن دولتي و نمايندگان
مجلس كار كارشناسي برروي پروژه ادغامها به سرانجام رسيدهاست.تنها
موضوعي كه طي روزهاي آينده به شدت مورد توجه فعاالن بخشخصوصي
ق�رار خواهد گرفت ،تعيين خط مشهاي رفت�اري وزارتخانههاي ادغامي
است .وزراي جديد هنوز به صورت دقيق برنامههاي كاري خود را مشخص
نكردهاند .به طور نمونه افرادي كه با وزارت بازرگاني و صنايع و معادن سابق
در ارتباط بودند ،به درستي نميدانند كه معاونتهاي وزارتخان ه چگونه به
فعاليتهاي خود ادامه ميدهند؟ از سوي ديگر فعاالن بخش صنعت به شدت
نگران تعيين اس�تراتژيهايي توسعه صنعتي كشور شدهاند .وزيربازرگاني
س�ابق ،هدايت و اداره وزارت تجارت تازه تاسيس را برعهده دارد .از همين
روي برخي نگرانيها ايجاد شده كه اداره وزارتخانه تازه تاسيس به سمت
توجه بيشتر به سوي تجارت معطوف شود .مهدي غضنفري طي هفتههاي

گذش�ته بارها اعالم كرده چنين رفتاري را پيش نخواهد گرفت ولي با اين
حال نگرانيها همچنان در اين مورد ادامه دارد .اين اضطرابها در بسياري
از رفتارهاي بخشخصوصي كشور قابل توجه است .طي هفتههاي گذشته
اصليتري�ن محور اظهار نظرهاي نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران به
گمانهزني درباره موضوع ادغامها اختصاص يافتهاس�ت .آنان از تمامي زوايا
به اين موضوع اشاره كردهاند .اين توجه نمايان ميسازد كه هنوز دلهرههايي
در مورد سرانجام ادغامها وجود دارد .همزمان چنين بحثهايي با بحرانهاي
ي هم
اقتصادي كش�ور همچون ت�ورم ،بيكاري و رك�ود فعاليتهاي صنعت 
اقتصاددانان و دلسوزان اقتصاد كشور را بيش از گذشته نگران ساختهاست.
آنچه در پرونده پيش روي ميخوانید اشارهاي به اين نگرانيهاست .از سوي
ديگر تحليلگران بخشخصوصي تالش كردهاند تا راهكارهايي را نيز براي
روزهاي پس از ادغام ارائه دهند .نگاه تمامي فعاالن بخش خصوصي اكنون
به روزهاي پس از ادغام معطوف شدهاس�ت .بحث در مورد چرايي موضوع
ادغامه�ا ديگر اولويت آنان نيس�ت .به نظر ميرس�د طي هفتههاي آينده
گمانهزنيها و بحثهاي فعاالن بخشخصوصي درباره وزارتخانههاي ادغامي
وارد فازهاي جديدي شود.
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غضنفری وزیر بازرگانی در اتاق بازرگانی

 23شكوه ادغام
يحيي آل اسحاق

16

اجرايعجوالنه
محمدرضانجفيمنش

16

اختالل ثمرهي ادغام
اكبربرادرانهریسچيان

24

17

به قصد تشكيل دولتي چابك
محمد مهدي رئيسزاده

 25حلقهمفقوده
سيداحمدميرمطهري

18

ادغامي كه بايد سالها پيش انجام ميشد
محمدحسينبرخوردار،توفيقمجدپور

 27توليد و تجارت در يك كاسه
محمدعليعباسي

22

تيم كارشناسي براي ادغامها تصميم ميگيرد
سيدمهديصادق

 28گفتمديگروزيرنميشوم
عيسيكالنتري

كميت به جاي كيفيت
پويا جبل عاملي

نگرانی از تجاری شدن
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با ف��رض اینکه دول��ت محترم
خدمتگ��زار با ه��دف کوچک
ک��ردن حج��م کاری و چابک
کردن س��اختار دول��ت نظر به
ادغام چن��دی از وزارتخانههای
متب��وع خ��ود را دارد بررس��ی
فاطمه دانشور و تام��ل مطالب ذی��ل ناگزیر و
نمایندهبخشمعدن اجتناب ناپذیر است .
در اتاق تهران
اول اینکه اگ��ر دولت قصد
ادغام چند وزارتخانه پیرو مفاد طرح پنج س��اله را داشته
اس��ت ،بهتر بود که ادغام میان وزارتخانههای کوچک که
وظایف کمتری را بر عهده دارند انجام میگرفت و نه ميان
وزارتخانههای ب��زرگ بازرگانی و صنایع و معادن که خود
کمتر از  10سال پیش از ادغام دو وزارتخانه معادن و صنایع
ایجاد شده است .قسمت عمدهای از تجارت ،تولید و اقتصاد
کشور مربوط به همین دو وزارتخانه است .یعنی بیشترین
س��هم از تولید ناخالص ملی است .نکته دیگر اینکه ادغام
بی��ن وزارتخانههایی انجام گیرد که وظایف موازی دارند و
کوچک ک��ردن و حذف کردن بخشهایی از دو وزارتخانه
تاثیر منفی در عملکرد نهایی آنها نداشته باشد .در صورتیکه
بخش معدن که خود قس��متی از وزارت صنایع و معادن
است متشکل از بخش عظیم زمین شناسی و بهره برداری
از معادن اس��ت ،همین مقوله در بس��یاری از کشورهای
پیشرفته هر کدام دارای وزارتخانهای هستند که صد البته

اهمیت آن کام ً
ال محرز است .معادن یک کشور منابع ملی
آن و طریقه بهره برداری درس��ت و اس��تفاده بهینه از این
منابع ،وظیفه ملی حال و آینده است .بحث زمین شناسی
به جز خدمات بهره برداری از معدن و تعیین ذخایر غنی
معدن امکانهای بالقوه بروز خطرهایی چون سیل و زلزله
و رانش زمین و حوادث تاثیرگذار کالن را بررسی و هشدار
دهنده اس��ت .از طرفی صنعت کشورمان هم اکنون متاثر
از نامالیمات متعددی از جمله سیاستهای غلط موضعی،
لحظهای ،تغییرات در قیمت گذاری،عدم حمایت از نظام
بانکی و پولی کش��ور و تحریم های اعمال شده به صنعت
کش��ور اس��ت که خود نیازمند وزارتخان��های قدرتمند و
پاسخگو است که بتواند صنعت را نجات دهد .ادغام صنایع
و بازرگانی به طور کلی موجب غلبه منافع تجاری بر تولید
است چون ذاتاً افکار،سرمایهها و انگیزههای فردی افراد میل
به کوتاهترین،س��اده ترین و پردرآمدترین مس��یر کشانده
میش��ود .صد البته صنعت ما زمین خورده بخش واردات
کش��ور اس��ت .خالصه وزارتخانههای مهمی مانند صنایع
ومعادن و بازرگانی کهدارای وظایف گستردهای هستند در
صورت عدم کار کارشناسانه الزم ،میتواند برای اقتصاد ملی
مضر باشد.
دوم اینک��ه دولت تجربه ادغام پیش��ین وزارت صنایع
ومعادن و فلزات را تجربه کرده است که در عملکرد ناموفق
به نظر میرس��د .چرا که به هدف هماهنگی و تمرکز امور
صنایع و معادن ختم نش��ده اس��ت و یا دس��ت کم اینکه

دولت دیدگاه مثبتی از نتایج این ادغام به دالیلی همچون
صرف��ه جویی برای دولت و ارزیابی از نحوه صرفه جویی و
مستندات آن ارائه نکرده است.
س��وم اینکه به نظر اینجانب نگاه آینده نگرانه و تکامل
معدن باید همیشه به سمت صنعت باشد و نگاه صنعت به
سمت تجارت .یعنی مس��یر معدن به صنعت و صنعت به
تجارت باید رعایت شود.ادغام بخش معدن در وزارت بازرگانی
بیم آن را دارد که نگاه مسئولین این وزارتخانه جدید ،تجاری
گردد که خسارت بزرگی برای بخش معدن است.
چهارم اینکه نگاه مجلس و دولت باید در جهت تقویت
بخش غیردولتی باشد آن هم بر اساس سیاستهای کلی
اص��ل  44و اگر منظور دولت کوچک س��ازی وزارتخانهها
است بهتر اس��ت بهجای ادغام این دو وزارتخانه ،قسمتی
از وظایف خود را به بخش خصوصی محول کند تا بخش
خصوصی فعالیت بیشتری در عرصههای اقتصادی کشور
را عهدهدار شود.
پنجم اینکه بررسی صرف پیشنهاد ادغام بدون ارائه
طرح توجیهی که بیان کنن��ده ابعاد وظایف وزارتخانه
جدید و چگونگی تقسیم کار و وظایف در ساختار جدید
باشد نمیتواند بیانگر مزایا و معایب اجتماعی این ادغام
شود .بنابراین اگر ادغام وزارتخانهها به درستی انتخاب و
اجرا نش��ود ،عالوه بر کم نکردن وظایف دولت و حجم
ساختاری تشکیالت آن موجب ناهمگرایی و نابسامانی
در زنجیره تولید و مدیریت خواهد شد.
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ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی

پرونده ویژه

وزارتخانهجدید
باید بیش از هر
چیز به فکر حمایت
از صنعت و تولید
ملی باشد .البته
به نظر میرسد
که مسئوالن هم
نسبت به این
مسالهبیتوجه
نیستند

اجرا عجوالنه نباشد
نگاه فعال بخش خصوصی صنعتی به ادغام
طرح ادغ��ام وزارت بازرگانی
و وزارت صنای��ع و مع��ادن
ک��ه ای��ن روزه��ا در مجلس
درحال بررسی اس��ت دارای
جوان��ب مثب��ت و منفی به
صورت توامان اس��ت و برای
محمدرضا ارزیابی اج��رای طرح باید به
نجفیمنش محس��نات و معای��ب آن به
عضوهیاتنمایندگان صورت همزمان نظر انداخت.
اتاقتهران جوانب مثبت :از جمله جنبه
های مثبت اجرای صحیح این طرح کاهش چالشهای
موجود میان بخش بازرگانی و بخش تولید است .واقعیت
ایناستکهکشوردرحالحاضرنیازمندرابطهایصحیح
و مناسب مابین بازرگانان و تولیدکنندگان در راستای
بهبود وضعیت کالن اقتصادی است .ناگفته پیداست
که رابطه صحیح هم قواعد خ��اص خود را دارد .برای
ن شدن بحث بد نیست اگر به رابطه میان بازرگان
روش 
و تولیدکننده در کشور ژاپن اشاره شود.یک بازرگان در
کشور ژاپن ،اقدام به تهیه مواد اولیهای میکند که مورد
نیاز صنعتگر این کش��ور است و از طرف دیگر کاالیی
که توس��ط صنعتگران ژاپنی تولید میشود به وسیله
همین بازرگان به کش��ورهای دیگر فروخته میشود.
متاسفانه اما در کش��ورما چنین فرایندی وجود ندارد
و ای��ن فقدان ارتباط مش��کالتی را ب��رای صنعتگران
ایجاد کرده اس��ت .به واقع در ایران شاهد آن هستیم
ک��ه مواد اولی ه مورد نیاز صنایع داخلی ،به علت وجود
بازار خوب جهانی صادر میشود .به دیگر سخن لقم ه
از دهان تولیدکننده ملی گرفته ش��ده و بر سر سفره
صنایع کش��ورهای دیگر می نش��یند.از س��وی دیگر
کاالیی که در کش��وربا کیفیتی خوب تولید میشود،
باید به رقابت با کاالی خارجی در بازار داخلی بنشیند.
به دیگر سخن به رغم موجود بودن بسیاری از کاالها
به میزان الزم و کیفیت مناس��ب اما کاالهای مش��ابه
خارجی امکان حضور در بازارهای ایران را یافت ه و فروش
کاالهای تولید ملی را با مشکالتی رو به رو کردهاست.

از دیگر جنبه های مثبت اج��رای طرح ادغام تنظیم
و کنترل بازار اس��ت .به این دلیل که وزارت بازرگانی
وظیفه خود را تنظیم بازار و فراوانی کاال می داند و در
دیگرسو بخش صنعت هم افزایش تولید ملی را وظیفه
خود میداند ،اما تاکنون همخوانی الزم آنگونه که باید
میان بخش صنعت و بخش بازرگانی وجود داشته باشد
برقرار نشده بود .برای نمونه میتوان به مسئله تولید و
واردات شکر اشاره کرد .مسئله این است که برای تولید
شکر ،کارخانههای متعددی راهاندازی شد اما به موازات
آن آنقدر واردات ش��کر افزایش یافت که ش��کر تولید
داخل در انبار کارخانهها باقی ماند .حجم ش��کرهای
مان��ده به قدری زیاد بود که در انبارها هم دیگر جایی
برای ذخیره آن وجود نداشت .به همین دلیل بود که
تولیدکنندگان داخلی شکر مجبور شدند محصول خود
را در ه��وای آزاد نگهداری کنند و لذا زیانهای جبران
ناپذیری به تولیدکنندگان داخلی ش��کر وارد ش��ود.
واضح و مبرهن اس��ت که چنی��ن اتفاقاتی باتوجه به
سند چشمانداز  20ساله و جایگاهی که باید ایران در
س��ال  1404در منطقه به دست آورد همخوانی ندارد
و ل��ذا اجرای طرح ادغام وزارتخانهها در راس��تای حل
مشکالتی که به آن اشاره شد در دست اقدام قرار گرفته
است تا شاید از ورای اجرای این طرح سیاستهای کلی
و یک پارچهای ترسیم شود .این مساله البته مشروط به
برداشتن بارهای اضافی از دوش وزارت بازرگانی است
و به واقع وزارت بازرگانی باید بیش از پیش به تنظیم
سیاستهای کلی بپردازد و ابزار الزم را در اختیار داشته
باش��د .بدین منظور مناسب اس��ت که بانک صنعت
و معدن و بانک توس��عه صادرات در اختیار وزارتخانه
جدیدی که مسئول امور بازرگانی کشور خواهد بود قرار
گیرد و حتی الزم اس��ت گمرک کشور نیز تحت اداره
وزارتخانه جدید قرار گیرد.
جوانب منف�ی :اصلی ترین عیبی که در اجرای طرح
ادغ��ام وجود دارد فق��دان زمان الزم برای بررس��ی و
انجام عملیات کارشناس��ی روی طرح اس��ت .در واقع
اقدام عجوالنه برای اجرای این طرح ،مس��الهای است

که منطقی به نظر نمیرس��د .طرح میتوانس��ت در
زمانی مناسب و پس از سنجیدن تمامی جوانب اجرا
ش��ود که بیتردید نتایج بس��یار بهتری را در اجرا می
توانس��ت همراه خود کند .متاسفانه اما به دلیل عجله
ای ک��ه صورت گرفت برخی ن��کات آن مغفول ماند و
همین مساله بروز برخی مشکالت را موجب شده است.
نحوه ادغام دو وزارتخانه دیگر مسئله مهمی است که
در روند اجرای طرح مطرح اس��ت .در این میان گاهی
هم مباحثی همچون این مس��ئله که کدام وزارتخانه
باید در دیگری ادغام ش��ود مطرح میش��ود .میتوان
مدعی شد که این مساله از اهمیت چندانی برخوردار
نیست چراکه یک وزیر در راس وزارتخانه ای با ترکیب
و مسئولیت هایی تازه قرار میگیرد و لذا ناچار است به
سمتی حرکت کند که از تولید و فعالیتهای صنعتی
کشور حمایت کند.
در قان��ون اساس��ی هم ب��ه صراحت تاکید ش��ده که
سیاس��تهای اقتصادی دولت باید بر مبنای تولیدات
داخلی باش��د .بنابراین تردیدی نیس��ت که وزارتخانه
جدی��د باید بیش از هر چیز به فکر حمایت از صنعت
و تولی��د مل��ی باش��د .با ای��ن همه به نظر میرس��د
که مس��ئوالن هم نس��بت ب��ه این مس��اله بیتوجه
نیس��تند و از شخص مقام معظم رهبری تا مسئوالن
دولتی به این مس��اله توجه دارن��د و حتی آقای دکتر
غضنفری نیز چندی پیش گفتند که قرار نیس��ت ما
جشن شکست صنعت را بگیریم ،بلکه باید صنعت را
توس��عه دهیم .درضمن اینکه شرایط خاص سیاسی
کش��ور هم اقتضا میکند که صنعت ملی رونق گیرد.
کوتاه سخن اینکه نمی توان به هیچ وجه مخالف مراوده
و ارتباط با دیگر کشورها بود اما برای انجام این ارتباط
و مراوده الزم است تا شرایطی برابر وجود داشته باشد
و هر دو طرف در شرایط یکسان به گفتوگو و مذاکره
بپردازند و برای ایجاد این ش��رایط برابر الزم اس��ت تا
ایران نیز قدرت صنعتی داش��ته باشد و سعی و تالش
براین استوار باشد که در حوزههای مختلف صنعت توان
تولید ملی باال رود.

اختالل؛ ثمر ه ادغام

نگر
آینده

اکبر برادران

چرا خصوصیسازی مقدم بر ادغام است؟
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در مورد این پیش��نهاد ابتدا باید شیوه انجام وظایف هر
هریسچیان
کدام از ای��ن دو وزارتخانه به خوبی مورد بررس��ی قرار
عضوهیاتنمایندگان
گیرد تا مشخص ش��ود چقدر در انجام مسوولیتهای
اتاقتهران
خود موفق عم��ل کردهاند .اگر در انج��ام وظایف خود
موفق بودهاند میتوان در مورد این پیشنهاد بیشتر فکر
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کرد اما در شرایط فعلی به نظر نمیرسد این وزارتخانه
ها وظایف و مس��وولیتهای خود را به خوبی انجام داده
باشند؛ زیرا در اوضاع اقتصادی فعلی بیشتر صنایع کشور
تنه��ا با  40درصد ظرفیت خ��ود کار میکنند و وزارت
صنایع و معادن نتوانس��ته است کمکی به بهبود اوضاع

واحدهای تولیدی و صنعتی کند و از سوی دیگر وزارت
بازرگان��ی در اداره و کنترل مس��ایل صادراتی و وارداتی
نیز ناتوان بوده و موفق عمل نکرده اس��ت .همچنین بر
روی کمیته های داخلی نیز کنترل و نظارت مناس��بی
وجود ندارد و در مجموع شرایط به هیچ عنوان مطلوب

به قصد تشكيل دولتي چابك
نگاه فعال بخش بازرگانی به ادغام

نگر
آینده

و مناسب نیست .از سوی دیگر باید متوجه بود که انجام
این کار در شرایط فعلی موجب تداخل وظایف میشود
که نه تنها کمکی به رفع مشکالت موجود نمیکند ،بلکه
مشکلی بر مشکلهای متعدد فعاالن اقتصادی خواهد
افزود .بنابراین در شرایط فعلی که تفکیک وظایف است،
اوضاع به ش��کل مطلوب نیس��ت ،بنابراین ادغام این دو
وزارتخانه جز پیچیدهتر کردن شرایط و اختالل ثمری در
پی نخواهد داشت .به طور حتم توقع های یک صنعتگر
با یک بازرگان همیش��ه متفاوت است و البته هر دو نیز
باید حمایت ش��وند و اگر مش��خص نباشد سرپرست و
متولی هر کدام از آنها کیست و هر کدام در صورت بروز

مشکل به کجا باید مراجعه کنند ،تنها کارها سختتر و
پیچیدهتر میشود .نکته بسیار مهم دیگر در این پیشنهاد
این است که هر کدام از این وزارتخانه ها دارای چندین
زیر مجموعه و سازمان متعدد هستند ،ضمن اینکه در
تمامی اس��تانهای کشور نیز ش��بعه دارند .در چنین
شرایطی تکلیف این سازمانهای وابسته و زیر مجموعه
مشخص نیست و به طور یقین سبب بی نظمی ،هرج و
مرج و بالتکلیفی آنها خواهد شد .بنابراین بهتر است ابتدا
در خصوص این سازمانها تصمیمگیری شود و براساس
اصل  44قانون اساسی ،بسیاری از آنها خصوصیسازی
شده و واگذار شود تا بدنه وزارتخانه ها کوچکتر شود .از

سوی دیگر تجربه واگذاریهای گذشته نشان میدهد که
این کار هیچ کمکی به کوچکتر کردن دولت و کاهش
تصدیگری آن نکرده اس��ت و به طور کلی به ش��کل و
شیوه درس��ت و اصولی انجام نشده است زیرا بررسیها
نشان میدهد که بیشتر واگذاریهای انجام شده از بخش
دولتی به بخشهای ش��به دولتی بوده است که تاثیری
در کوچکتر ش��دن دولت و کاهش تصدیگری آن بر
س��ازمانهای یاد شده نداشته اس��ت .در مجموع ادغام
وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن به عقیده من
در هیچ زمان و ش��رایطی مناسب نیست و تنها شرایط
را دشوارتر میکند.

وزارت بازرگانی
اکنون دارای
وزیر است ولی
وزارت صنایع و
معادن با تمام
حساسیتهاییکه
دارد ،تحت اداره
یک سرپرست قرار
گرفته است .اين
نوع برخورد با
پديده ادغام به نظر
نميرسد كه ما را
به نقطه مناسبي
رهنمون سازد
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اگرچ��ه بحث ادغ��ام وزارت
صنای��ع و مع��ادن و وزارت
بازرگان��ی بحث��ي قديم��ي
اس��ت و س��الها از طرح آن
میگذرد اما ظاه��را در حال
حاض��ر زمینهه��ای اجرای
محمدمهدی آن ب��ه موج��ب ابالغیه اصل
رییسزاده  44قان��ون اساس��ی و در
نمایندهبخش جهت سبک سازی و چابک
بازرگانیدرهيات کردن و کاهش تصدیگری
نمايندگاناتاقتهران دول��ت و نی��ز قوانین��ی که
اخیرا در برنامه پنجم مجلس به دولت تکلیف ش��ده
تا حدودی فراهم ش��ده است .مدل موفق اجرای این
طرح را میتوان در کش��ورهای آسیای جنوب شرقی
و به خصوص کشورهای ژاپن و ُک ِره مشاهده کرد .این
کشورها که وزارت صنایع و بازرگانیشان در یکدیگر
ادغام شده است الگوهای کامال موفقي براي ما در اين
شرايط گذار به سوي ادغام ميتوانند باشند .دو بخش
بازرگان��ی و صنعت ،بازوان فعالیتهای اقتصادی یک
کشور هستند .ما از سویی برای حل مساله اشتغال در
کش��ورمان نیازمند تولید و صنعت هستیم و ضروری
اس��ت که نگاه ویژهای به این بخش داش��ته باشیم و
از س��ويي ديگر برای تولید کاالهای با کیفیت مجبور
ب��ه واردات برخی از مواد اولیه از کش��ورهای خارجی
هستیم و بنابراین توجه به بخش بازرگانی و تجارت نیز
الزم و ضروري است .با قرار گرفتن این دو بخش تحت
اداره دو وزارتخانه مجزا ،پديد آمدن تضادهاي عملي
میان فعالیتهای آنها طبيعي خواهد بود همچنانکه در
سالهای اخیر شاهد افزایش این تضادها نیز بودهایم.
براي نمونه وقتی کمبودی در بازار هست یا رقابت به
ان��دازه کافی وجود ندارد وزارت بازرگانی برای کاهش
قیمتها به تس��هيل واردات در جه��ت ایجاد فضای
رقابت مبادرت ميورزد .اما از سوی دیگر تولیدکنندگان
ما معتقدند که تعرفههای پایین وارداتي ممکن است
موجب از میان رفتن تولید شود .همچنين تا پيش از

ادغام ما همواره ش��اهد بوده ايم كه وزارت صنایع به
عن��وان یک وزارتخانه مجزا نگاهي ویژه به تولید یک
بخش یا صنعت داشته است و با باال گرفتن دیوارهای
تعرف��ها در آن بخش در عم��ل رقابت را کاهش داده
است .برای همین است که ضرورت نگاه جامع مسئولی
که در راس این وزارتخانه جدید قرار میگیرد ميتواند
راهگش��اي توامان براي بخشهای بازرگانی و صنعت
باشد .در اين ميان با توجه به اینکه ما در آستانه ورود
به دبلیو.تی.او نیز هستیم و اين ورود مستلزم رعایت
برخ��ي مقررات و اس��تانداردهای بین المللی براي ما
اس��ت ،این نیز دلیل دیگری اس��ت که ادغام این دو
وزارتخانه را ضروری و الزم مي سازد.
بدينترتيب ادغام این دو وزارتخانه اتفاق میمون و
مبارکی به نظر میرسد اما آنچه نباید فراموش شود:
الف :هدفگذاري در اجراي اين طرح به سوي دولتی
کوچک و چابک ضمن برخورداري از نگاه كارشناسي
نس��بت به هر دو بخش بازرگانی و صنعت است .در
واقع هدف اصلي تاس��یس ی��ک وزارتخانه جدید با
کارآمدی و قدرتمندی بیشتر ،سبکتر و نیز فارغتر
از بوروکراسیهای گذشته است که در مواقع حساس
بتواند با باال بردن سرعت تصمیمگیری ،مصالح ملی
در اقتصاد کشور را بهتر تامین کند .برای اجرای این
طرح نیازمند یک طراحی پویا هستیم .ادغام به اين
معنا نیست که دو وزارتخانه را با هم بیامیزیم ،برخی
از معاونتهایش��ان را حذف کنیم و برای آن عنواني
جدید تعیی��ن کنیم .بلکه معنای واقع��ی ادغام این
است که ما یک ساختار جدیدی را متفاوت از ساختار
وزارت صنایع فعلی و همینطور متفاوت از س��اختار
وزارت بازرگانی فعلی طراحی کنیم که بتواند متولی
شایستهای برای هر دوبخش صنعت و تجارت باشد.
ب :کارگروه��ی در خص��وص بررس��ی ای��ن طرح از
س��وی اتاق بازرگانی تش��کیل ش��ده اس��ت و بايد
امیدوار ب��ود كه نظرات كارشناس��ي اي��ن كارگروه
م��ورد توج��ه مجل��س و دول��ت ني��ز ق��رار بگیرد.
ج :نبای��د اجرای ای��ن طرح به ط��ول بیانجامد .چرا

که ه��ر چقدر اج��رای کامل آن با تاخیر بیش��تری
همراه ش��ود و این وضعیت بالتکلیفی فعلی بیشتر
به طول بيانجامد بیتردید آس��یبپذیری بیشتر هر
دو بخ��ش بازرگانی و صنعت را درپ��ي خواهد آورد.
د :انجاماقداماتیفرهنگیبرایایجادوزارتخانهجدیددر
جهت تغییر نگرش ضروری است .در تمامی کشورهای
پیشرفته مانند ژاپن ،بنگاههای قوی به موازات صنعت
و تولید فعالیت میکنند .در چنین کشورهایی صنعت
و تولید از يك سو و تدارکات نیز از سوی دیگر با قوت
در عرصه جهانی و بینالمللی مشغول انجام وظایف
و فعالیتهای خود هس��تند .ما نیازمند شرکتهای
قوی بازرگانی در بخش خصوصي هستیم که بتوانند
بازوی صنعت و تولید ملی ما و نه رقیب آن باش��ند.
ح :من س��الهای متمادي پی��ش از ورود به عرصه
بازرگانی ،در بخش صنعت فعالیت داشته ام و معتقدم
كه بخش بازرگانی به نوعی لجستیک بخش صنعت
محس��وب مي ش��ود .برای همین دغدغ��ه اصلي در
آس��تانه اجرای این طرح و اج��رای طرح هدفمندی
یارانهها بايد بخش صنعت باش��د .چند ماه از اجرای
طرح هدفمندي يارانه ها میگذرد و صنعت ما هنوز
نتوانسته از حمایت دولتی مناسب برخوردار شود .سال
گذشته قرار بود  30درصد از درآمد ناشی از اجرای این
طرح به صنعت اختصاص داده شود که بعدها این رقم
به  20درصد کاهش یافت .اما در عمل این حمایتها
تاکنون نتوانس��ته تاثيري جدی در وضعیت صنعت
داخلی داشته باشد.
و :مدت��ی از آغاز تصميمگيري براي اجرای این طرح
میگذرد .در همین مدت ما ش��اهد عزل وزیر صنایع
بوده اي��م .یعنی بخش صنعت ما در ح��ال حاضر از
داشتن وزیر محروم است و تنها توسط یک سرپرست
اداره میش��ود .بدين ترتيب وزارت بازرگانی ما اکنون
دارای وزیر اس��ت ولی وزارت صنایع و معادن با تمام
حساسیتهایی که دارد ،تحت اداره یک سرپرست قرار
گرفته اس��ت .اين نوع برخ��ورد با پديده ادغام به نظر
نميرسد كه ما را به نقطه مناسبي رهنمون سازد.
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ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی

پرونده ویژه

ادغامی که باید سالها پیش انجام میشد
میزگرد آیندهنگر درباره بررسی ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی
با حضور محمدحسینبرخوردار و توفیق مجدپور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
 عظیم محمودآبادی

اجرای طرح ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی آغاز شده اما هنوز ابهامات فراوانی درباره آن وجود دارد.
این ابهامات نگرانی و دغدغههایی را برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی هم در بخش بازرگانی و هم در بخش صنعت
به همراه داشته است .به اعتقاد محمد حسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران شکل کنونی این طرح ناقص
و ناتمام است و اجرای کامل این طرح باید در برگیرنده وزارت امور خارجه نیز باشد .اما با این وجود او اجرای ادغام
را به فال نیک میگیرد و آن را مثبت ارزیابی میکند.توفیق مجدپور نیز که از اعضای اتاق تهران است نیز از افزایش
بروکراسی با اجرایی شدن این طرح اظهار نگرانی میکند .خواننده میزگرد آینده نگر در ادامه هستید.

با توجه به اینکه مدتی است از اجرای طرح ادغام
وزارتخانههای صنایع و معادن با وزارت بازرگانی
میگذرد ،ابتدا از هر دو ش�رکت کننده خواهش
میکن�م نظر خود را درباره این طرح به طور کلی
و نیز نحوه اجرا شدن آن بفرمایید.

نگر
آینده
شماره هفتم  /خرداد و تیر 90
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برخوردار :قبل از هر چیز الزم اس��ت بگویم که این
طرح باید خیلی پیش از اینها اجرا میشد و به اعتقاد
من اجرای این طرح با تاخیر زیادی انجام شده است.
پ��س اجرای آن را ب��ه فال نیک میگیریم .همچنین
امیدوارم اجرای این طرح به بهرهوری هرچه بهتر تولید
داخلی و نیز سامان دادن به وضعیت کاالهای وارداتی
نیز منجر شود .دقت کنید که منظورم از سامان دادن
به واردات به معنای تعطیل کردن آن نیست .چرا که
واردات نیز از جمله ضرورتهای اقتصادی اس��ت که
باید همچنان مورد توجه قرار گیرد .به عنوان مثال به
دلیل ش��رایط اقلیمی ایران نمیتوانیم در کشور مواد
پروتئینی به اندازه کافی تولید کنیم .برخی محصوالت
لبنیاتی مانند ک��ره نیز نمونه دیگری از این دس��ت
نیازها هس��تند.کرههای خوراکی برای اینکه بتوانند
قابل اس��تفاده باش��ند به یک م��اده افزودنی احتیاج

دارن��د که امکان تولی��د آن در داخل وج��ود ندارد و
طبیعی اس��ت که باید آن ماده افزودنی از خارج وارد
ش��ود اما نه فقط با این هدف که بت��وان بازار داخلی
را اش��باع کرد .بلکه میتوان با وارد کردن مواد اولیه،
کره تولید کنیم وعالوه بر عرض��ه آن در بازار داخلی
بخشی از آن را نیز به کشورهای خارجی صادر کنیم.
البته این مساله خود مستلزم ایجاد و شناسایی بازار برای
صدور چنین کاالهایی است و از سوی دیگر باید بتوان
به تولید انبوه رسید .به همین دلیل است که معتقدم
نباید از واردات ترسید .مسئله این است که باید آنقدر
کاالهای مورد نی��از و مواداولیه را وارد کرد تا بتوان از
آن برای صادرات نیز استفاده کرد .اصال چرا باید اجازه
بدهیم بازار منطقه در دست ترکها باشد؟ چرا نباید
برای سهیم بودن در این بازار قدمی برداریم؟ چرا باید
فکر کنیم که واردات ما باید تنها سهم همین هفتاد و
پنج میلیون نفر ایرانی باشد و در نهایت اینکه چرا این
بازار خوبی که به لحاظ جغرافیایی در اختیار ما هست،
باید به دیگران واگذار کنیم؟ البته این مسائل علتهای
متعددی دارد که به نظر من در طرح ادغام وزارتخانهها
یکی از اصلیترین نکتههای آن نادیده گرفته شده است.

از اصلیترین نکاتی که در مورد این طرح مطرح است،
ناقص بودن طرح است .به گمان من طرح ادغام وزارت
صنایع و معادن و وزارت بازرگانی هنوز ناقص اس��ت.
ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن با وزارت بازرگانی
کافی نیس��ت بلکه الزم است تا وزارتخانه سومی نیز
مشمول این طرح شود و با دو وزارتخانه نامبرده ادغام
شوند .سومین وزارتخانهای که به نظر من باید مشمول
این طرح میشد ،وزارت امورخارجه است .همانطور که
میدانید در س��طح بینالمللی برای گرفتن بخشی از
بازارهای دنیا الزم است تا روابطی در این راستا توسط
وزارت امور خارجه تنظیم ش��ود .بنابراین هر سه این
وزارتخانهها به دلیل اینکه در چرخه واردات ،صادرات،
تولید و روابطی که در سطح بین المللی مطرح است
کامال با هم مرتبط هستند ،باید در یک مجموعه قرار
بگیرن��د .وزارت خارجه میتواند در س��طح منطقه و
بینالملل ب��ازاری ایجاد کند که ما بتوانیم مواد مورد
نیازمان را وارد و روی آن کار کنیم و بعد ارزش افزوده
برای آن تعیین و در نهایت هم به کشورهای همسای ه
صادر کنیم .تحقق این مس��ال ه نیازمند حضور وزارت
خارجه در این مجموعه اس��ت که متاسفانه تاکنون

مورد توجه قرار نگرفته اس��ت .یعنی اگر ما نتوانیم در
عرصه جهانی و بینالمللی بازار خوبی برای خود درست
کنیم و تنها به فکر تامین بازار داخلی باشیم ،به هیچ
وجه نمیتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوار باشیم.
نکته دیگری که الزم میدانم اینجا به آن اش��اره کنم
وجود مقررات و قوانین متعدد دست و پاگیری است
که بازار مصرف داخلی ما را با مشکالت زیادی مواجه
کرده تا ح��دی که بیش از نیم��ی از این تجارت ،به
تجارت زیرزمینی و قاچاق منجر شده است .بنابراین تا
وزارت امور خارجه ما در این مساله فعال نباشد و در آن
وزارت خانه بخشی به عنوان بخش تجارت راهاندازی
نشود و نیز از تولیدکنندگان ،تاجران و صادرکنندگان
بخش خصوصی دعوت به مش��ورت و همکاری نشود
ما نخواهیم توانست به نقطه مطلوبی که انتظار آن را
داریم برسیم .اینکه به حضور مشترک تولیدکنندگان
و تاجران اش��اره کردم از این جهت اس��ت که کاالی
تولید کننده بای��د در اختیار بازاریاب و صادرکننده و
تاجر قرار بگیرد .دلیل آن هم این است که برای ایجاد
بازار مناسب ،درک یک تاجر و یا یک صادرکننده قطعا
بیش از یک تولیدکننده است.

در واقع منظور شما این است که نقش تولیدکننده
و تاجر باید مکمل یکدیگر باشد...

به اعتقاد محمد
حسینبرخوردار
شکل کنونی این
طرح ناقص و
ناتمام است
توفیقمجدپور
نیز از افزایش
بروکراسی با
اجرایی شدن این
طرح اظهار نگرانی
میکند

نگر
آینده

مجدپ�ور :در ابت��دا باید بگویم من نی��ز مانند آقای
مهندس برخوردار موافق ادغام این دو وزارتخانه هستم.
اما مس��الهای پراهمیت اینکه ادغام این وزارتخانهها و
یا تلفیق ماموریتهای دو وزارتخانه ،عرصه ای اس��ت
برای هنرنمایی مدیران .اگر قرار باشد صرفا تابلوهای
ای��ن دو وزارتخانه عوض ش��ود و نی��ز تابلوهای دوایر
تابع این دو وزارتخانه تغیی��ر یابد،هیچ اتفاق خاصی
نخواهد افتاد و تنها یک بوروکراس��ی بزرگتر بر امور
حاکم خواهد ش��د.مدیر موفق کسی است که بتواند
از حداقله��ای ممکن در جهت کوچک کردن دولت
اس��تفاده کند و امکانات دو وزارت خانه را نیز کاهش
دهد تا از این طریق بتواند بوروکراسی را کم و کارایی
را بیش��تر کند .ام��روزه تقریبا در هم��ه خیابانهای
ش��هر تهران یک اداره بازرگانی وجود دارد .ادارههای
مختل��ف وزارت صنای��ع نیز در تهران کم نیس��تند.
بنابراین ما به اندازه کافی دچار بوروکراس��ی هستیم.
ح��اال اگر قرار باش��د با ادغام ای��ن وزارتخانهها حجم
ادارات و دوائر آن نیز در اثر ادغام افزایش یابند،چنگی
ب��ه دل نخواهد زد و مش��کلی را ح��ل نخواهد کرد.
اما در مورد بخش دوم س��ئوال ش��ما باید عرض کنم
که اساسا با طرح چنین بحثی موافق نیستم .واقعا چه
تفاوتی میکند ک��ه وزارت صنایع در وزارت بازرگانی
ادغام شود و یا وزارت بازرگانی در وزارت صنایع؟ مگر
نه این است که ما به دنبال بهبود اوضاع و فضای کار و
اقتصاد کشور هستیم؟ اگر اینطور تصور کنیم که وزارت
صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شده و وزارت بازرگانی
پدرخوانده صنایع داخلی شده است ،هیچ وقت فعاالن
صنع��ت و فعاالن بخش بازرگانی نخواهند توانس��ت
در کن��ار یکدیگر ب��ه فعالیت خودش��ان ادامه دهند.
نکته دیگر اینکه آقای مهندس برخوردار فرمودند که
وزارت امور خارجه نیز باید در این ادغام مشارکت داده
شود و به بخش تولید ،واردات و صادرات ما کمک کند.
آقای برخوردار همچنین به محصول َک ِره و مواد افزودنی
آن اشاره کردند.توجه داشته باشید از جمله کشورهایی
که ما میتوانیم مواد افزودن��ی الزم برای محصوالت
لبنی و به ویژه َک ِره را از آن تهیه کنیم ،کشور نیوزلند
است .در نیوزلند ،امور بازرگانی و صنایع تحت اداره یک
وزارتخانه اس��ت و نمایندهای از وزارت خارج ه در آنجا
نیز ق��رار دارد .به همین دلیل هم نمایندگان صنعت
نیوزلند گاهی با ما جلسه دارند و میگویند که وزارت
خارجه ،ما را موظف کرده اس��ت که باید فالن مقدار
م��اده افزودنی کره را در اختیار ای��ران قرار دهیم .در
صورتی که مثال در کشور آلمان وضع متفاوتی وجود
دارد .درواق��ع نیوزلند با توجه به روابطی که در حوزه
دیپلماس��ی کشورش موجود اس��ت اقدام به تصمیم
گی��ری در مورد نحوه تجارت و معامله با کش��ورهای
مختل��ف میکند.بنابراین من با نظ��ر آقای مهندس
برخ��وردار در خص��وص اهمیت حض��ور وزارت امور
خارجه و نماینده آن در وزارتخانه جدید موافق هستم.
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برخوردار :دقیقا منظورم همین است .در واقع این دو
نیروی اقتصادی که نقش هر کدام از آنها باید مکمل
نقش دیگری باشد ،در کشور ما به مواجهه و رودررویی
ش��دید مش��غولند .فقدان رابطه صحیح میان تولید
کننده و تاجر باعث ش��ده که قاچاق در کش��ور رونق
قابل توجهی داشته باشد.اینکه مثال بگوییم به دلیل
وجود بیکاری بسیار باال در برخی مناطق غربی کشور
قاچاقچی��ان در آن منطقه فعالیت میکنند ،به هیچ
وجه استدالل درستی نیست و به نظر من این مساله
تنها بهانهای است که مطرح میشود چرا که در نهایت
هزینه این قاچاق به مردم کشور ما تحمیل خواهد شد.
قاچاقچیان با سوء استفاده از هموطنان برخی کاالها
را وارد کش��ور میکنند و یک عده هم که توانستهاند
س��اختار بس��یار خوبی برای قاچاق کاال ایجاد کنند،
تجارت زیرزمینی برای خود به راه انداختهاند .در واقع
آنها به این وسیله برای خود تجارتی راهاندازی کردهاند
و نه دفتری دارند ،نه مالیاتی میدهند و نه کیفیت آنها
مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد ولی درمقابل هزینه
چنین تجارتی به کش��ور و مردم ما تحمیل میشود.
همانطور که میدانید مواد غذایی و یا مواد آرایشی که
از طریق قاچاق وارد کشور میشود روی سالمت مردم
و بهداش��ت جامعه آثار بسیار نامطلوبی داشته است.
شهروندی که مثال ِک ِرم آرایشی غیر استانداردی که از
طریق قاچاق وارد کشور شده را مصرف کرده و دچار
نوعی ضایعه پوستی ش��ده ،مجبور میشود به مراکز
درمان��ی مراجعه کند و تحت درمان قرار گیرد .یعنی
سود قاچاق و این تجارت زیرزمینی نصیب قاچاقچی
و تولیدکننده خارجی ش��ده و از س��وی دیگر هزینه
درمان ناشی از آن به مردم و جامعه تحمیل می شود.
در واقع این هزینه دقیقا به کس��انی تحمیل میشود
ک��ه در مملکت به صورت قانونی کار میکنند ،دارای
دفتر و نام ونشان هستند ،کیفیت کاالهایی که عرضه
میکنند مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد و مالیات
هم پرداخت میکنند.

آق�ای مجدپور ش�ما به عنوان عض�وی از بخش
بازرگانی اتاق تهران و یک تاجر بخش خصوصی
چه نظری نسبت به ادغام وزارت صنایع و معادن
در وزارت بازرگان�ی داری�د؟ در ضمن نظر ش�ما
نسبت به نحوه این ادغام چیست؟ چرا که برخی
معتقدند ای�ن وزارت بازرگانی اس�ت که باید در
وزارت صنایع ادغام شود و نه بالعکس.

اما نکته دیگری نی��ز در این میان وجود دارد .یکی از
بزرگترین مشکالتی که ما در بخش صنایع و بازرگانی
با آن مواجه هستیم ،س��ازمان گمرک است .ما برای
دریاف��ت مجوز ورود کاال ب��ه وزارت بازرگانی مراجعه
میکنیم .در واقع از وزارت بازرگانی درخواس��ت ثبت
سفارش می کنیم و بعد آن را به سازمان توسعه تجارت
ارائه میدهیم .سازمان توسعه تجارت هم اعالم میکند
که عالوه بر ثبت س��فارش باید مجوز بهداری ،مجوز
صنایع ،مجوز کشاورزی و چندین مجوز دیگر را تهیه
کنید .بعد از اینکه مجموعه این مجوزها را گرفتیم و
ش تکمیل ش��د ،آن را در ازای مبلغی که
ثبت س��فار 
پرداخ��ت میکنیم ،ممهور میکنن��د و به ما تحویل
میدهن��د .وقتی که برای ترخی��ص کاالهای خود به
گمرک مراجعه میکنیم از ما میخواهند که تمامی
مجوزهایی که گرفتهای��م را دوباره به گمرک تحویل
دهیم .واقعا باید پرس��ید چه ضرورتی اقتضا میکند
ک��ه یک ب��ار این همه مج��وز بگیریم و به س��ازمان
توس��عه تج��ارت ارائه دهیم و بع��د دو مرتبه مجبور
به گرفتن همان مجوزها البته برای ارائه به س��ازمان
گمرک باش��یم .چرا باید عالوه بر گمرک ،س��ازمان
توس��عه تجارت نیز این مجوزها را از ما مطالبه کند؟
آقای مهن��دس برخ��وردار متولی مدیری��ت واردات
هس��تند .یکی از قدمهای مثبتی که برداش��ته شده
این است که تهدید اشتغال در کشور ما ،امروز واردات
بیرویه کاالهایی است که به آنها احتیاجی نداریم و در
کشور امکان تولید آنها وجود دارد .برای نمونه امروز د ِر
آماده با شیشیه ویترا از چین به کشور ما وارد میشود.
جالب اینک��ه مجوز ورود  ،توس��ط وزارت بازرگانی و
سازمان توسعه تجارت صادر شده است .یعنی وزارت
ی و فرصتها و
بازرگانی بدون توج��ه به صنایع داخل 
تهدیدهای آن اقدام به صدور مجوز میکند .به همین
جهت است که هر روز فرصتهای شغلی در کشور ما
ی رو به افول
در ح��ال از بین رفتن و واحدهای تولید 
هستند .اما با این وجود وزارت بازرگانی دست از صدور
مجوز ب��رای واردات کاالهایی که در کش��ور ظرفیت
تولید آنها هس��ت ،بر نمیدارد .امیدوارم قدمهایی که
آقای مهندس برخوردار و دوستانش��ان در این راستا
بر میدارند ،به بهبود این فضا بیانجامد.پس تا مادامی
که مدیریت صاردات و واردات یک دست نشود به طور
طبیعی نمیتوانیم از اجرای طرح ادغام وزارتخانههای
صنایع و بازرگانی در یکدیگر نتیجهای بگیریم.
برخوردار :من در جهت تکمیل کردن سخنان آقای
مجدپ��ور باید بگویم که در اجرای ط��رح ادغام اگر از
کارشناسان انجمنهای مختلف و نیز از ان.جی.اوهای
خصوصی و نظرات خبرگانی که در اتاق جمع شدهاند
استفاده نش��ود ،بیتردید اجرای این طرح نمیتواند
اهدافی را محقق کند که از اجرای آن انتظار می رود.
اگر اجرای این طرح با مسائلی که به آنها اشاره کردم
همراه نباشد ،حداکثر تنها میتواند به کاهش تعدادی
ساختمان و یک عده پرسنل منجر شود .نکته دیگری
که الزم است اشاره کوتاهی به آن داشته باشم ،ضرورت
پیوستن بانکها و گمرک به مجموعهای است که در
حال حاضرقرار است وزارت صنایع و وزارت بازرگانی را
در خود جای دهد .اگر بتوانیم این سازمانهای مختلف
را ب��ا یکدیگر جم��ع کنیم و از س��وی دیگر کارهای
کارشناسی را به کمیسیونهای تخصصی خصوصی و

19

ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی

پرونده ویژه

انجمنهای بخش خصوصی که به عنوان بازوان اصلی
و توانمند علمی و عملی دولت هستند ارجاع دهیم ،در
این صورت میتوانیم به آینده اجرای این طرح امیدوار
باشیم.برای نمونه کمیسیونی به نام «کمیسیون ماده
ی��ک» در وزارت بازرگانی بای��د در اختیار نمایندگان
بخش خصوصی باش��د .البته این س��خن به معنای
آن نیس��ت که دولت نباید در آن نمایندهای داش��ته
باش��د بلکه حتما باید از دولت هم نمایندهای در کنار
نمایندگان بخش خصوصی حاضر باشد .اما به هر حال
الزم اس��ت که تعدادی نماینده از خبرگان صنف در
آنجا حضور داشته باشند .مسالهای که در حال حاضر
مطرح اس��ت اینکه حضور یک نماینده اتاق ایران در
این کمیس��یون در برابر  9نفر ب��ه عنوان نمایندگان
دولت در آن ،واقعا چه تاثیری میتواند داش��ته باشد؟
موضوع دیگری که الزم است تا مثل آقای مجدپور به
آن اشارهای داشته باشم ،پیوستن گمرک به این طرح
اس��ت .در واقع با اجرای این طرح سازمان گمرک نیز
الزم اس��ت تا در این مجموعه قرار بگیرد .همچنانکه
سازمان اس��تاندارد که متعلق به وزارت صنایع بوده،
اکنون با اجرای این طرح در این مجموعه قرار خواهد
گرفت.سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده
از دیگر مواردی اس��ت که در اج��رای این طرح الزم
است تا مورد توجه قرار گیرد.نگاهی به وضعیت کنونی
میتواند به خوبی نش��ان دهنده اهمیت این سازمان
در اجرای این طرح باش��د .در ح��ال حاضر که همه
میدانی��م قیمت حاملهای انرژی ب��اال رفته ،نرخ ارز
هم افزایش یافته است اما سازمان حمایت به تنهایی
در حال فشار آوردن به تولیدکننده است تا از هرگونه
افزایش قیمتی در محصوالت داخلی جلوگیری کند.
به نظر میرس��د تداوم این روش در آینده کشور را به
جایی خواهد رساند که خالی از مواد اولیه برای تولید
باش��د و کارخانههای ما دچار رکود شدیدی خواهند
شد که برای برپایی مجدد آنها مجبوریم هزینه گزاف
و زم��ان زیادی را صرف کنیم .بنابراین پیش��نهاد ما

دولت اعالم کرده اس�ت .در این صورت چرا شما
به عنوان یک بازرگان و فعال اقتصادی در بخش
خصوصی بای�د از افزایش بوروکراس�ی در طرح
ادغام نگران باشید؟

مجدپ�ور :من نگفتم که اجرای این ط��رح الزاما به
افزایش بوروکراسی منجر خواهد شد .بلکه عرض من
این بود که چگونگی ادغام عرصه هنر مدیران اس��ت.
اگ��ر این ادغام به درس��تی انجام نش��ود و تنها هدف
مجری��ان آن عوض کردن تابلوه��ای این وزارتخانهها
باش��د ،به بوروکراسی ش��دیدی خواهد انجامید .اما
اگ��ر مدیری هنرمند وارد این عرصه ش��ود و با تدبیر
خود س��ازو کاری را ترتیب ده��د که از کوچکترین
حجم این وزارتخانهها اس��تفاده کند و در عین اینکه
تعداد کارمندان این وزارتخانهها را کاهش میدهد از
توانایی آنها به بهترین وجه اس��تفاده کند و در نهایت
امور ج��اری را بهینه س��ازی و آن را تس��هیل کند،
اجرای این ط��رح میتواند به کوچک س��ازی موفق
دول��ت و افزایش کارایی آن منجر ش��ود .در غیر این
مجدپور :من
ص��ورت چیزی جز افزایش بوروکراس��ی نخواهد بود.
منتقد واردات
اما در ادامه بحث میخواهم به نکتهای اشاره کنم؛ در
بیرویه هستم اما
پاییز سال گذشته وزارت صنایع و وزارت بازرگانی به
این مساله دلیلی
طور توأمان مش��کل بزرگی را برای معدنداران ایجاد
کردند .به این شکل که وزارت بازرگانی اعالم کرد که
بر این نیست که
حجم سنگ آهنی که قرار است از کشور صادر شود،
یک مدیری بر این
ب��ه دلیل افزایش نرخ خرید آهن و س��نگ آهن،باید
مبنا حرکت کند که
مشمول پرداخت هزینه ای از طرف چینی ها به دولت
تنها مدافع بخش
باش��د .وزارت صنایع و معادن نیز بر این مساله صحه
گذاش��ت و آن را تایید کرد .در آن مقطع شاهد چهل
بازرگانیکشور
روز وقفه در حمل مواد سنگ آهن بودیم .این در حالی
باشد
است که در کشورمان دارای تعداد زیادی معادن سنگ
آهن هستیم و در طول سال هم حدودا  8میلیون تن
محصول مواد معدنی از کشور صادر میکنیم .به باور
من این مس��اله ناش��ی از این بود که وزارت صنایع و
وزارت بازرگان��ی از درک یکدیگر عاجز بودند .به طور
طبیعی اگر ای��ن وزارتخانهها امروز در هم
ادغام شوند ،شاهد بروز دوباره این مشکل
به هیچ وجه نخواهیم بود.واقعیت این است
که ه��ر چقدر وازرتخانهه��ای ما کوچک
ادغ��ام وزارت بازرگاني و صنايع يكي از بهترين تصميماتي بود
شوند ،امور تولید ،بازرگانی و اقتصادی ما
كه دولت ميتوانست بگيرد زيرا اين تصميم باعث سبكسازي
روانتر خواهد شد.
و چابكس��ازي وزارتخانهها در انجام وظايفش��ان ميشود .در
نکته دیگری که در صحبتهای شما
قالب اين ادغام از ظرفيتهاي بخش صنعت و تجارت ميتوان
بود تفاوت نداشتن نحوه ادغام این دو
بخوبي در جهت توسعه توليد ،اشتغال و صادرات استفاده كرد.
وزارتخانه است .شما گفتید که تفاوتی
كش��ورهاي ديگر توانستند اين دو بخش را به صورت يكپارچه
ن�دارد ک�ه وزارت صنای�ع در وزارت
محمود دودانگه
مديريت و با سياستگذاريهاي هماهنگ رشد اقتصادي قابل
بازرگانی ادغام ش�ود و یا بالعکس .اما
معاونوزیربازرگاني توجهي را كسب كنند  .بنابراين ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و
خیلیها معتقدند که واردات بیرویه
صنايع ميتواند منجر به استفاده بهتر از ظرفيتها بشود.
در چند سال گذشته افزایش شدیدی
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این اس��ت که در این ادغام ،معاونتی با عنوان معاونت
حمایت از تولید جدا از سازمان حمایت از تولیدکننده
و مصرفکننده در نظر گرفته شود.

آقای مجدپور ش�ما در بخش قبلی صحبتهای
خود ،از احتمال افزایش بوروکراس�ی تحت تاثیر
ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی ابراز نگرانی
کردید .این در حالی اس�ت که دولت هدف خود
از اجری این طرح را در راس�تای کوچک س�ازی

داشته است .اگر متولی امور صنایع و
امور بازرگانی بخواهد فردی باش�د که در مسند
وزارت بازرگانی نشسته بود ،احتمال اینکه حجم
کاالهای وارداتی افزایش بیشتری یابد ،بسیار زیاد
است .با توجه به اینکه خود شما هم منتقد واردات
بیرویههستید...

مجدپور :ببینید من منتقد واردات بیرویه هستم اما
این مساله دلیلی بر این نیست که یک مدیری بر این
مبنا حرکت کند که تنها مدافع بخش بازرگانی کشور

باش��د .در واقع فردی که به عنوان وزیر این وزارتخانه
جدید معرفی میشود ،کسی خواهد بود که به هر دو
بخش نگاهی جدی و پدرانه داش��ته باش��د .من فکر
نمیکنم از این جهت نگرانی خاصی وجود داشته باشد.
ب��ه طور طبیعی وزیری که برای این وزارتخانه جدید
معرفی خواهد ش��د ،حتما توانایی اداره هر دو بخش
صنایع و بازرگانی را به طور توأمان خواهد داشت.

آقای برخوردار نظر ش�ما در این باره چیس�ت؟
مس�الهای که وجود دارد این اس�ت ک�ه در حال
ح�ال حاض�ر وزارت صنایع و معادن از داش�تن
وزیر محروم اس�ت و تنها دارای سرپرست است.
ای�ن را ه�م میدانیم که نقش ی�ک وزیر با نقش
یک سرپرست به لحاظ حقوقی و جایگاه قانونی
آنها متفاوت اس�ت .در رایزنیها و چانه زنیهای
بخشهای مختلف دولتی ،یک سرپرست احتماال
نمیتواند اقتدار و کارایی یک وزیر را داشته باشد.
شما به عنوان نماینده بخش صنعت در اتاق تهران
بگویی�د دغدغه بخش خصوصی در این مس�اله
چیست؟

برخوردار :من فکر میکنم تمام صحبتهای شما و
عنوانهایی مانند وزیر و یا سرپرست که به کار میبرید،
کامال بستگی به کاراکتر فرد دارد .گاهی ممکن است
یک سرپرس��ت بتواند بسیار قویتر از یک وزیر عمل
کند .این مس��اله در گرو دانش و توانمندی او اس��ت.
به نظر من اینکه عهده دار وزارت صنایع سرپرس��ت
اس��ت یا وزیر از اهمیت زیادی برخوردار نیست .آنچه
به گمان من در این راستا دارای اهمیت فوقالعادهای
هس��ت توانایی اجرای��ی ،مدیریت ،تدبی��ر ،دانش و
تخصص فرد در به دس��ت آوردن موفقیت ،به مراتب
دارای اهمیت بیش��تری است.همینجا باید بگویم که
م��ا در اتاق از طریق کارگروهی که برای بررس��ی این
ادغام شده است ،اجرای آن را در نظر داریم و خودمان
هم مصرانه در حال پیش بردن این کارگروه هس��تیم
تا بتوانیم نظرات بخش خصوصی را چه از نظر تولید
و چ��ه از نظر واردات و صادرات به دولت منتقل کنیم
و چ��ارت مورد نظر فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
را به قوه اجرایی پیش��نهاد دهیم .به نظر ما توجه به
این پیش��نهادات ب��ه دلیل اینک��ه از افراد متخصص
در بازار اس��تفاده شده اس��ت و همین روزها هم نظر
نهایی خودمان را اعالم خواهیم کرد ،میتواند اجرای
این طرح را با موفقیبت بیشتری همراه کند .به بیان
دقیقتر در اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران
بعد از اعالم اجرای طرح ادغام این دو وزارتخانه توسط
دولت ،ضرورت تش��کیل کارگروه ادغام در اتاق تهران
مطرح ش��د و برخی از اعضا در آن کاندیدا ش��دند و
بررسی این مس��اله در اتاق آغاز شد.ما در کارگروهی
که به آن اش��اره شد ،با بررسی کشورهایی که چنین
طرحی را اجرا کردهاند سعی کردیم از تجارب آنها در
این زمینه استفاده کنیم .در نهایت هم وقتی که بسته
پیشنهادیمان آماده شد ،آن را تقدیم دولت و مجلس
شورای اسالمی خواهیم کرد.نکتهای که الزم میدانم
همینجا اشارهای به آن داشته باشم اینکه با شناختی
که من از آقای دکتر غضنفری دارم ،ایشان برای بخش
خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی اهمیت زیادی قائل
هستند و من مطمئنم که نظر بخش خصوصی کشور
مورد توجه ایشان قرار خواهد گرفت.

آقای مج�د پور ،جن�اب مهندس برخ�وردار در
بخشی از صحبتهای خود به اهمیت انجمنهای
خصوصی و نقش ویژه آنها در اجرای طرح ادغام
اش�اره کردند .به نظ�ر ش�ما در وضعیت کنونی
اصوال برای ان.جی.اوه�ای ما تا چه میزان مجال
ایفای نقش وج�ود دارد و چقدر نظر انجمنهای
خصوصی در حوزه اقتصاد توسط نهادهای اجرایی
جدی گرفته میشود؟

برخوردار :در پی دس��تور مقام معظم رهبری مبنی
بر اجرای اصل  44و برنامه چش��مانداز  20س��اله در
بدنه اجرایی کش��ور تصمیم گرفته شده است که به

برخ�وردار :بله .من معتقدم که این مس��اله محتاج
حکم حکومتی است .اهمیت این مساله از آن جهت
است که بر مبنای چشمانداز  20ساله ما باید در سال
 1404به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل ش��ویم.
س��ئوالی که اینجا مطرح است اینکه مبتنی بر کدام
آمار ما باید امیدوار باش��یم که ت��ا آن تاریخ به هدف
خود خواهیم رس��ید .با توجه به پیشرفتهایی که در
کش��ورهای منطقه این روزها ش��اهد هستیم ،با چه
پش��توانهای قرار است که ما به اولین قدرت اقتصادی
در منطقه تبدیل ش��ویم؟ آیا اصل  ،44دارای واحدی
هس��ت که به طور دائم وضعیت اقتصادی کش��ور را
کنترل و نظارت کند و تش��خیص دهد که هر س��ال
چند درصد این اصل در کش��ور اجرایی ش��ده است؟
واقعیت این است که آنقدر به این مسائل توجه نشد،
قدرت انجمنهای خصوصی به رسمیت شناخته نشد
و از کارآمدی و تخصص آنها اس��تفاده نشد که اکنون

برخ�وردار :حکم حکومتی برای دولتیها اس��ت .نه
اینکه این حکم به بخش خصوصی ابالغ شود .بنابراین
منظ��ور من این اس��ت که باید با حک��م حکومتی از
نهادهای مختلف اجرایی در س��طوح میانی خواسته
ش��ود که در فالن مدت باید مثال ادغام وزارتخانههای
صنای��ع و بازرگانی انجام ش��ود و تمامی کارهایی که
تاکنون توس��ط وزارت بازرگانی و وزارت صنایع انجام
میشده ،در اختیار انجمنهای خصوصی تولیدکننده،
واردکننده و صادرکننده قرار بگیرد .مورد دیگر اینکه
اگر قرار است نرخ ارز تغییری داشته باشد باید در اتاق
ایران ،متخصصان مربوطه این مساله را بررسی کنند و
تشخیص دهند که به تولیدکنندگان و بازرگانان کشور
زیانهای اینچنینی تحمیل نشود.
مجدپ�ور :آقای مهندس برخ��وردار روزنههایی را باز
میکنند که در واقع درد فعاالن بخش خصوصی است.
واقعیت این اس��ت که یکی از اصلیترین نگرانیهای
ما فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی حجم وس��یع
کارمندان و پرسنل این وزارتخانهها است .یعنی دولت
به خاطر اینکه دارای مثال پنج هزار پرس��نل در فالن
وزارتخانه است ،کاری نکند که به تولیدکننده ،بازرگان
و مصرف کننده اجحاف شود .من امیدوارم این حجم
وسیع مانع از اجرای صحیح طرح ادغام این دو وزارتخانه

برخوردار :قبل از
هر چیز الزم است
بگویم که این طرح
باید خیلی پیش از
اینها اجرا میشد
و به اعتقاد من
اجرای این طرح با
تاخیر زیادی انجام
شده است .پس
اجرای آن را به فال
نیکمیگیریم

نگاه منفی معدن

با ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی مخالفم .در یکی از کشورهای از آمریکای
التین «وزیر موز» داریم ،به دلیل اینکه مزیت نسبی آن کشور در این بخش زیاد است؛ اما در
کشور ما وزارت صنایع آنقدر مشکل دارد که نمیتواند خود را پیش ببرد ،چه برسد به اینکه
بخواهد بخش معدن را یدک بکشد .حاال با این ادغام و اعالم وزارتخانه جدید یعنی صنایع و
تجارت دیگر جایی برای بخش معدن نمانده است .ما یکی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی
و دیگری در بخش معدن مزیت نسبی داریم و بنابراين الزم است که توجه ویژهاي به بخش
معدن صورت گیرد .برهمين اساس به نظر من موضوع ادغام کارشناسی شده نیست و دولت
با ادغام نه تنها کوچکتر نشده که حتی بزرگتر شده است .باید توجه کرد که این مشق را
ما یک بار در سال  79نوشتهایم و نتیجه مطلوبی نگرفتیم.
دولت ما به ورشکستگی رسیده است.توجه کنید که
آنقدر هزینه دولت باال اس��ت که مجب��ور به افزایش
قیمت دالر در ظرف بیستوچهار ساعت میشود .این
مساله باعث ش��د که در ظرف یک شب سرمایه یک
تولیدکننده ،یا یک وارد کننده و یا صادرکننده چیزی
بیش از یازده درصد کاهش یابد.
مجدپ�ور :با تبعات آن این رق��م به پانزده درصد هم
رسیده است.

ابوالقاسمشفیعی
عضوخانهمعدن

نشود و با اجرای این طرح شاهد کوچک سازی واقعی
دولت در این بخش باشیم .نکته دیگری که در اظهارات
آقای برخوردار وجود داشت و من نیز الزم میدانم که
به آن اشاره کوتاهی داشته باشم ،اهمیت اصل  44در
اقتصاد کشور ما است.بارها گفتهام و اکنون نیز تاکید
میکنم که تنها راه نجات اقتصاد کشور اجرای صحیح
و دقیق اصل  44است.
در پایان میخواس�تم نظر شما را در مورد آینده
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آقای برخوردار ش�ما فکر میکنید اساسا گوش
نهاده�ای اجرایی چقدر به انجمنهای خصوصی
بدهکار است؟

در واق�ع به نظر ش�ما این مس�اله نیازمند حکم
حکومتیاست؟

آقای برخوردار ش�ما در صحبتهای خودتان به
حکم حکومتی اش�اره کردید .فکر نمیکنید که
این مساله با ماهیت وجودی بخش خصوصی در
تعارض باشد؟

نگر
آینده

مجد پور:همانطور ک��ه میدانید یکی از بزرگترین
ان.جی.اوهای اقتصادی در کش��ور ما ،اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن اس��ت .ما از دوره شش��م اتاق ،شاهد
تح��ول بزرگی در کیفیت ات��اق بودهایم .اتفاقا همین
چند روز پیش انتخاب هیات رئیس��ه اتاق ایران بود و
شاهد شور و ش��وقی در این انتخابات بودیم که واقعا
در سی سال گذشته اتاق بیسابقه بود .این مسالهای
است که فکر میکنم آقای برخوردار نیز آن را تصدیق
میکنند .به باور من از دوره ششم اتاق به بعد در تمامی
انجمنهای اقتص��ادی و در راس آنه��ا اتاق بازرگانی
شاهد تحوالت جدی و گس��تردهای بودیم که نقش
بخش خصوصی نس��بت به گذش��ته برجستهتر شد.
پ��س از اتاق بازرگانی یک��ی از مهمترین انجمنهای
اقتصادی در بخش خصوصی که بسیار هم قابل توجه
اس��ت خصوصا برای بخش صنع��ت ،انجمن مدیران
صنایع است که واقعا از الگوهای موفق بخش خصوصی
در کش��ور است .من دیروز به طور اتفاقی شاهد بودم
ک��ه در گزارش این انجمن ب��االی 60درصد از درآمد
این انجمن صرف پژوهشها و انتش��ارات شده است.
در طول پنج س��ال گذشته که بنده عضو اتاق تهران
ش��دم ،کمتر اتفاق افتاده ک��ه از نظر انجمن مدیران
صنایع در اتاق اس��تفاده نکنی��م .در هر موضوعی که
پژوهش کردهاند و مقاالتی نوشتهاند ،مورد توجه اتاق
نیز قرار گرفته است .از سوی دیگر ان.جی.اوهای ما در
حال حاضر دارای پتانسیلهای بسیار باالیی هستند.
این پتانسیلها نش��ات گرفته از توانایی افرادی است
که در ارگانها و انجمنهای مختلف بخش خصوصی
وجود دارند .کمتر شاهد بودهایم که هیات رییسه اتاق
تهران ،وقت خود را تا این میزان وقف اتاق کند و برای
توجه به نظرات بخش خصوصی و انجمنهای مختلف
سرمایهگذاری کند .در واقع نه اینکه کمتر شاهد بودیم
بلکه باید بگویم اصال تا این میزان هزینه و وقتگذاری
را هیچ زمان مشاهده نکردهایم .امروز به نظر میرسد
تمام انجمنها برای خود الگویی قرار دادهاند .در راس
ای��ن الگوها اتاق بازرگانی اس��ت و بع��د از آن انجمن
مدیران صنایع ،انجمن خدمات کش��تیرانی ،انجمن
واردکنندگان ،انجمن صادرکنندگان و انجمنهایی از
این دست است.بنابراین با توجه به انجمنهای موفقی
که در کشور ما وجود دارند و دستاوردهایی که نتیجه
تحقیق و پژوهش آنها اس��ت الزم است که از نظرات
کارشناسانه آنها در اجرای طرح مهمی مانند ادغام دو
وزارتخانه صنایع و بازرگانی نهایت استفاده شود.

مسالهای که اشاره کردید توجه شود .به نظر میرسد
در سطوح وزیران و مدیران نیز به طور کامل آمادگی
برای این مساله وجود دارد .اما متاسفانه وقتی از سطح
وزیران و مدیران ارشد ،پایین میآییم ،با کمال تعجب
ش��اهد مقاومتهای ش��دیدی در این راستا هستیم.
دالیل مختلفی مانند حمایت از مصرف کننده و  ...را
هم گاهی برای این مقاومتها مطرح میکنند .به هر
حال همانطور که عرض کردم در سطوح پایینی کارها
با کندی پیش میرود و فکر میکنم که الزم اس��ت
از س��طوح باال به صورت دستوری باید به این مساله
رسیدگی شود .در واقع سطوح باالی مدیریت اقتصادی
کشور باید با صدور دستور از بدنه خودش بخواهد که
مثال تا فالن تاریخ این کار انجام شود .و بعید میدانم تا
دستور حکومتی برای آن بیاید ،بتوان به اجرای تمام و
کمال اصل  44و توجه به نظرات و دغدغههای بخش
خصوصی چندان امیدوار بود.

برخوردار :بله همینطور اس��ت .واقعا این مس��ائل
توسط چه کسی قرار است جبران شود؟ این در حالی
است که میبینیم بسیاری از کشورها برای اینکه دارای
اقتصاد س��المی باشند ،برای آن برنامهریزی میکنند
و مطابق با آن برنامه ،اقتصادش��ان را پیش میبرند .از
جمله نکاتی که در این برنامهریزیها وجود دارد ،توجه
به بخش خصوصی و دغدغههای آنها و نیز استفاده از
تواناییها و استعدادهای انجمنهای خصوصی است.
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ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی

پرونده ویژه

اج�رای این طرح و ادغام وزارتخانههای صنایع و
بازرگان�ی با توجه به آنچه تاکنون در این راس�تا
شاهد بودهایم ،بپرسم .آینده اجرای این طرح را
چطورپیشبینیمیکنید؟

برخ�وردار :همانطور که پیشتر هم گفتم اگر بازوان
اجرایی بخش خصوصی و انجمنها و کمیسیونهای
تخصصی و نیز نظرات اتاق بازرگانی در تصمیم گیری
سهیم ش��وند ،میتوان آینده روشنی برای آن متصور
ب��ود .دلیل آن هم این اس��ت که بخش خصوصی در
واق��ع در کف ب��ازار ق��رار دارد و از تمامی فرصتها و
تهدیدهای اقتصادی مطلع است و مشکالت آن را به
خوبی میشناسد .بنابراین اگر از نظرهای تخصصی و
کارشناسانه این بخش استفاده شود حتما باید منتظر
آینده خوبی باش��یم .اما اگر باز ه��م اصرار و تاکید بر
این باشد که نظر دوائر و ادارات دولتی هنوز هم دارای
شایستگی بیشتری از کمیس��یونهای غیر دولتی و
انجم��ن های بخش خصوصی اس��ت ،باید بگویم که
نمیتوان انتظار آینده خوبی را در این زمینه داش��ته
باشیم.
شما فکر میکنید نظرات بخش خصوصی جدی
گرفته خواهد شد و نهادهای اجرایی به آن توجه
خواهند کرد؟

مجدپور :هدف
از اجرای این
طرح بیش از آنکه
کوچک سازی
دولت در راستای
حمایت از بخش
خصوصی و
اجرای اصل44
باشد ،ناشی از لج
و لج بازیهای
نهادهایمختلف
اجرایی است

نگر
آینده
شماره هفتم  /خرداد و تیر 90
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برخوردار :من فکر میکنم حتما این مس��اله انجام
میش��ود و اگر هم نش��د ،ما خودمان آنق��در اصرار و
سماجت خواهیم کرد تا باالخره بتوانیم از حقوق بخش
خصوصی صیانت کنیم.
مجدپور :این همان تحولی بود که من در بخش��ی از
صحبتهای خود به آن اش��اره کردم .تاکید مهندس
برخوردار و پیگیریهای ایشان و همکارانشان همان
چیزی اس��ت که فعاالن بخش خصوصی به آن امید
فراوان بستهاند .االن اتاق ما از چنان اقتداری برخوردار
است که به هیات دولت وزیر فرستاده است .همانطور
ک��ه میدانید آقای دکتر غضنف��ری از اتاق تهران به
وزارت بازرگانی رفتهاند .ایش��ان یکی از وزیران موفق
دولت محسوب میش��وند .پس ان.جی.اوها و کارکرد
آنها که در پرسشهای شما مورد توجه قرار گرفته بود،
میبینیم که االن در حال پیدا کردن جایگاه خود است.
در مورد پرسش پایانی شما هم باید بگویم که متاسفانه
من خیلی به آینده این ادغام خوشبین نیستم .واقعیت
این است که من آینده این ادغام را به دلیل فقدان کار
کارشناسی بسیار گنگ میبینم .در واقع یک روز صبح
از خواب بیدار شدیم و از رسانههای گروهی شنیدیم
که وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شده
است .ادغامی که شورای نگهبان آن را غیر قانونی اعالم
کرده اس��ت و از سوی دیگر مجلس وجود سرپرست
را برای وزارت صنایع غیرقانونی میداند .در این میان
حرف وزارت صنایع هم این است که متولی نمیخواهد
و وزارت بازرگانی هم خود را پدر وزارت صنایع خوانده
است .در واقع من معتقدم که هدف از اجرای این طرح
بیش از آنکه کوچک سازی دولت در راستای حمایت
از بخش خصوصی و اجرای اصل 44باشد ،ناشی از لج و
لج بازیهای نهادهای مختلف اجرایی است .بنابراین تا
کنون ما شاهد یک سردرگمی و ابهامات فراوان در این
خصوص بودهایم و به همین دلیل است که من آینده
اجرای این طرح را بسیار گنگ میبینم.

تیم کارشناسی تصمیم میگیرد
گفتوگو با سید مهدی صادق عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
عظیم محمودآبادی :طرح ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی ،موضوع تازهای نیست.
این طرح سابقهای به نسبت طوالنی داشته و اکنون گویی زمان اجرای آن فرارسیده و
دولت دست به اجرای آن طرح قدیمی زده است.در باب اجرای این طرح پرسشها و
دغدغه های مختلفی از سوی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مطرح است که در برخی
موارد نگرانیهایی را نیز در این زمینه دامن زده است.در گفتگوی سید مهدی صادق،
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با آینده نگر دغدغههای فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی در اين موضوع طرح و بررسی شده است.
ب�ا توجه ب�ه اینکه مدت�ی از اجرای ط�رح ادغام
وزارتخانههای صنایع و بازرگانی گذش�ته است،
آیا از س�وی بخش خصوصی گزارش�ی برای شما
در کمیسیون صنایع مجلس ارسال شده و شما در
جریان دغدغههای آنها قرار گرفتهاید؟

گزارشهایی در این خصوص آمده است .اما مسئله
پراهمی��ت این اس��ت که ت��ا زمانی که ادغ��ام این دو
وزارتخانه در مجلس رای نیاورده و کارشناسان در مورد
آن نظرشان را اعالم نکرده اند ،هیچ دلیلی برای اجرای
آن به شکل موجود وجود نداشت .به عبارت دیگر فکر
نمیکنم برای اجرای این طرح الزم بود که وزیر صنایع
عزل شود .به هر حال این دو وزارتخانه میتوانستند با
وزرای خود به کارشان ادامه دهند و در نهایت هم ادغام
ای��ن دو وزارتخانه با برنامههایی که دولت ارائه میداد،
مصوب میش��د و پس از آن الزم بود که دولت یکی از
وزرا و یا ش��خص دیگری را به عنوان وزیر جدید برای
وزارتخانه تازه تاسیس معرفی میکرد .نظیر این مساله
در وزارت نف��ت هم اتفاق افت��اد .یعنی مجلس پس از
بررس��ی به این نتیجه رس��ید که وزارت نفت نباید در
وزارت نیرو ادغام ش��ود .اما بیدلیل و پیش از آن وزیر
نفت برکنار ش��د .مورد دیگر هم وزارت رفاه بود .یعنی
وزارت رف��اه در طرح ادغام ق��رار نگرفت و بدون دلیل
وزیر رفاه نیز برکنار شد .به نظر من با توجه به مسائلی
که به آن اش��اره ش��د ،عملکرد دولت در این خصوص
قابل سئوال است .انجام چنین اقدامات نسنجیده ،بدون
برنامه و عجوالن ه بیتردید هزینههای گزافی را به کشور
تحمیل خواهد کرد.
اج�رای چنین طرحی در وضعیت فعلی اقتصادی
آن هم به صورت ضربتی ،فکر میکنید چه آثاری
را بر بخش خصوصی تحمیل میکند؟

از نظ��ر م��ن بخش خصوصی ج��دا از بخشهای
دولتی نیس��ت .اجازه دهید این مساله را در یک قالب
کلی متش��کل از دولتی و خصوصی ارزیابی کنیم چرا
که هر دوی آنها در بخش صنعت و بازرگانی کشور به
نوعی سهیم هستند و مشارکت دارند .به همین دلیل
است که معتقدم تصمیم گیریهای عجوالن ه دولت ،
صدمات و لطمات سنگینی را به صنعت و اقتصاد کشور
میزند که به طور طبیعی برای بخش خصوصی و نیز
بخش دولتی در صنعت و اقتصاد نگرانیهای زیادی را
ایجاد کرده است .خیلی طبیعی است که وقتی وزارتی
مانند وزارت صنایع مجبور باش��د بدون داش��تن وزیر

به فعالیته��ای خود ادامه دهد ،با چالشهای فراوانی
مواجه شده و صنعت کشور هم در بخش دولتی و هم
در بخش خصوصی متضرر شود.
برخ�ی از صاح�ب نظ�ران از جمله اعض�ای اتاق
بازرگانیمعتقدندکهاینطرحهمچنانناقصاست
و الزم بود تا وزارت امور خارجه نیز به این مجموعه
بپیوندد .نظر شما در این خصوص چیست؟

خی��ر .من اینط��ور فکر نمیکنم .چراک��ه وزارت
امور خارج��ه تعیین کننده سیاس��تهای خارجی و
برون مرزی یک کشور اس��ت.البته از دغدغه فعاالن
اقتصادی در این خصوص بیاطالع نیستم .برای همین
هم فکر میکنم برای تامی��ن نظر فعاالن اقتصادی و
رفع نگرانی آنها باید هماهنگی بیشتری میان وزارتخانه
جدی��د و معاونت صنعت و تجارت وزارت امور خارجه
ایجاد ش��ود .در مورد اتاق بازرگانی هم که به آن اشاره
کردید ،الزم است اعضای اتاق پیشنهادهای خود را به
صورت مکتوب و هر چه سریعتر به دست نمایندگان
مجلس برسانند و مجلس را از نظرات خود مطلع کنند
و به م��وازات آن در جراید و مطبوعات هم به ش��کل
چشمگیری حضو داشته باشند و دغدغههای خود را از
این طریق پیگیری کنند.
برخیها به نحوه اج�رای طرح ادغام انتقاد دارند.
در واقع نظر آنها این اس�ت ک�ه وزارت بازرگانی
باید در وزارت صنایع ادغام میشد .دلیلشان هم
این اس�ت که تولید کشور باید تعیین کننده نوع
و حجم کاالهای وارداتی باش�د .نظر ش�ما در این
خصوصچیست؟

ادغام این وزارتخانهها ضرورتی بود که باید پیش از
اینها محقق میشد .در واقع این ضرورت کامال محسوس
اس��ت که تولید ،توزیع و واردات باید یکجا و تحت یک
مدیریت کنترل شوند .متاس��فانه به دلیل جدایی این
دو وزارتخانه از یکدیگر ،در ارتباط با مس��ائلی همچون
تولید کاالهای صنعتی ،واردات کاالهای خارجی ،اشباع
ب��ازار و خروج بیرویه ارز ب��ه خاطر واردات محصوالت
صنعتی ،هیچ نهاد پاسخگوی مشخصی وجود نداشت.
این وضعیت به نحوی در رابطه با مسائل کشاورزی نیز
مشاهده میشد .یعنی وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود
که واردات بیرویه به دلیل دقت نکردن وزارت بازرگانی
در واردات و عدم ارائه آمار و ارقام درست صورت می گیرد.
این مسال ه در خصوص وزارتخانههای صنایع و بازرگانی
نیز صدق می کرد.بنابراین اینکه کدام وزارتخانه باید در

شکوه ادغام

دیگری ادغام شود ،اهمیت زیادی ندارد
و فکر نمیکنم برای بخش خصوصی هم
این مساله چندان مطرح باشد .چیزی
با ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» دعواهاي
که دارای اهمیت است اینکه اقتصاد هر
تاريخ��ي اي��ن دو وزارتخانه ب��ه پايان ميرس��د چراکه ادغام
کشوری تعیین کننده نوع اجرای چنین
وزارتخانهه��اي صنايع و مع��ادن و بازرگاني بحثي ديرهنگام
طرحهایی خواهد بود .یعنی اقتصاد هر
اس��ت و از س��الها قبل در دولتهاي گذشته قرار بر اين بود
کشوری است که تعیین کننده صنعت
كه اين دو وزارتخانه درهم ادغام شوند .فعاليتهاي مجموعه
محور بودن یا تجارت مح��ور بودن در
اين دو وزارتخانه به صورت زنجيروار به هم متصل اس��ت و به
اج��رای طرحهای مختلف اس��ت.برای
یحیی آلاسحاق نظر ميرسد با چنين ادغامي كار مثبتي در حال انجام است.
نمونه در کش��ورهای صنعتی همچون
رییس اتاق تهران
وزارت صنايع و معادن مسووليت بخش توليد كشور را به عهده
کشورهای اروپایی و ژاپن به دلیل اینکه
دارد ك��ه خطوط قبل و بعد از آن بس��تگي به وزارت بازرگان��ي دارد .وزارت بازرگاني
تولی��د از نظر کمی و کیفی به حد اعال
نيز با مس��ائل مرتبط با حوزه توليد به منظور تنظيم بازار دس��توپنجه نرم ميكند،
رس��یده اس��ت ،پیدا کردن بازار فروش
بنابراين ادغام بازرگاني با صنايع كار درستي است .اگر قرار باشد ميان توليد و صادرات
محصوالت تولید ش��ده ،محور اقتصاد
رابطه تنگاتنگي برقرار شود وزارت بازرگاني كه مسووليت صادرات و وزارت صنايع كه
آنه��ا قرار گرفت��ه و درنتیجه در چنین
مس��ووليت توليد را به عهده دارد بايد در يك فضا كار كنند و اين مقدمات ميگويد
کشورهایی شاهد وجود وزارت تجارت و
ادغام اين دو وزارتخانه كار درستي است .براي موفقيت ادغام دو وزارتخانه مذكور الزم
صنعت هستیم.نکتهای قابل توجه اینکه
است واحدها و شركتهاي وابسته به اين دو وزارتخانه از آنها جدا شود ،چراكه اگر قرار
در چنین کش��ورهایی ب��ه دلیل اینکه
باشد سازمانهاي تابعه دو وزارتخانه سر جاي خود باقي بمانند به طور قطع با يك وزير
ای�ن اقدام�ات ب�ه تعبیر ش�ما
صنعت به نهایت رشد خود رسیده است،
كنترل آنها سخت خواهد بود ،بنابراين بايد تا جايي كه امكان دارد برونسپاري فعاليتها
عجوالنه چه مشکالتی را به طور
اتخ��اذ چنین سیاس��تهایی میتواند
صورت گيرد .ادغام بايد به گونهاي صورت گيرد كه وزارتخانه جديد به جاي انجام وظايف
مشخص برای بخش خصوصی در
صحیح و کارآمد باش��د .اما در کشور ما
تصديگري وظايف حاكميتي را به عهده گيرد .به اين معنا كه سياستگذاري ،نظارت،
آینده به وجود خواهد آورد؟
وضعیت تا حدود زیادی متفاوت است.
كنترل ،پشتيباني و هدايت در اين چارچوب از سوي وزارتخانه جديد انجام شود .نمونه
من یک بار دیگر هم عرض کردم
در واقع کشورهایی مانند ما باید تولید
عملي ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است که
که نباید بخش خصوصی را از بخش
محور باش��ند چرا که کاالهای تولیدی
مسائل صنعتي و بازرگاني در اين نهاد بخوبي مورد پيگيري قرار ميگيرد.اما نكته اصلي
دولتی جدا دانست .وقتی که صنعت
ما از نظر کمی و کیفی هنوز نتوانس��ته
در ادغام كه بايد مورد توجه قرار گيرد موضوع معادن است كه بايد در اين ادغام تكليف
کشور ما از مسالهای متضرر شود ،هم
به جایگاه مناسب برسد .به همین دلیل
آن مشخص شود .همچنين ضرورت دارد كه در ادغام عمده اهداف با اين استراتژي كه
بخش خصوصی و هم بخش دولتی
ضروری است که اقتصاد ما تولید محور
توليدات كشور براي صادرات صورت گيرد ،هدفگذاري شود و يك مدير تصميمساز در
آسیب خواهد دید .بنابراین خواهش
باش��د و بخش بازرگانی در حاشیه قرار
وزارتخانه جديد بسياري از تعارضات موجود دو وزارتخانه را حل و فصل خواهد كرد.
م��ن هم از ش��ما این اس��ت که این
داش��ته باش��د .بنابراین در کشور ما به
قدر اصرار نداش��ته باش��ید تا بخش
طور طبیعی صنعت و تولید از اهمیت
مجموعه صنعت و تجارت باشد .نه اینکه دیدگاه تجاری خصوص��ی را از بخش دولتی جدا ارزیابی کنیم .اقدام
بیشتری نسبت به تجارت و بازرگانی برخوردار است.
او غالب و دیدگاه تولیدیاش مغلوب باشد .البته ممکن عجوالنه و نادرست به همان اندازه که بخش خصوصی
اتفاق�ا یک�ی از مس�ائلی که در همی�ن خصوص
است که اصال تصمیم دولت این باشد که برای وزارتخانه را دچار دردسر و مشکل میکند ،برای بخش دولتی نیز
مطرح است ،به حاشیه رانده شدن صنعت تحت
جدید ،وزیر جدیدی معرفی کند و اگر هم آقای دکتر ایجاد مشکل میکند.
تاثی�ر اجرای ای�ن طرح اس�ت .در واق�ع برخی
ب�ه هر حال بخ�ش دولتی امکان بیش�تری برای
از تولیدکنن�دگان داخل�ی در بخ�ش خصوصی،
غضنفری به عنوان وزیر جدید از س��وی دولت معرفی
پیگیری مطالبات خود دارد و نیز دارای دسترسی
معتقدند که در چند س�ال گذشته حجم واردات
شدند ،طبیعی است که ایشان دارای وظایف جدیدی
بیشتری به منابعی است که بتواند جبران کننده
بیرویه افزایش بسیار شدیدی داشته و با اجرایی
هستند که باید دارای نگاهی جامع به تمامی آنها باشند.
زیانهای او باش�د .اما بخ�ش خصوصی از چنین
شدن ادغامی که قرار است وزیر بازرگانی متولی
در غیر این صورت با سئوال نمایندگان مواجه خواهند
امکانات�ی طبیعت�ا محروم اس�ت و زمان�ی که از
صنع�ت هم بش�ود ،احتماال باید ش�اهد افزایش
ش��د و باید نسبت به عملکردش��ان در این خصوص
مس�الهای متضرر میش�ود ،در عمل راهی برای
بیش�تر واردات و به حاشیه راندن تولید صنعتی
توضیحبدهند.
باش�یم .از نظر ش�ما این مس�اله تا چه حد جای
نگرانی دارد؟

جبران آن وجود ندارد...

ببینی��د به هر حال س��رمایههای درون کش��ور ما
چه در بخ��ش دولتی ،چه در بخ��ش خصوصی و چه
در بخشه��ای فیمابین خصوصی و دولتی ،جزء اموال
عمومی و س��رمایههای ملی کشور محسوب میشوند.
بنابرای��ن هر ضربهای که به جزئی از این مجموعه وارد
ش��ود ،در نهایت منجر به متضرر ش��دن تمامی کشور
خواهد شد .به نظر من بخش دولتی و بخش صنعتی تنها
در قالب سرمایهگذاری قابل تفکیک و جداسازی هستند.
وگرنه در ارتباط با سیاس��تهای کلی تولید ،صادرات و
واردات نمیت��وان آنه��ا را از یکدیگر جدا و منفک دید.
برای همین است که میگویم اقدامات عجوالنه و تصمیم
گیریهایی که از دقت الزم برخوردار نباش��ند میتواند
آسیبهای جدی به مجموعه سرمایههای کشور ما که
شامل خصوصی و دولتی است ،وارد کند.

نگر
آینده

این مساله کامال درست است .ما هم اعتقاد کامل
داریم که به هیچ وجه کارایی یک سرپرس��ت در حد
کارایی و توان یک وزیر نیس��ت .این نگرانی و دغدغه
تولیدکنن��دگان و صنعتگران م��ا در بخش خصوصی
کامال به جا و درست و برای ما هم قابل درک است .من

نبایدبخش
خصوصی را از
بخش دولتی جدا
دانست .وقتی که
صنعت کشور ما از
مسالهایمتضرر
شود ،هم بخش
خصوصی و هم
بخش دولتی آسیب
خواهد دید
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واقعیت این است که عزیزان ما در بخش خصوصی
به دلیل ذهنیتی که اکنون از دو وزارتخانه فعلی دارند
چنین دغدغ��های را ابراز میکنند.طبیعی اس��ت که
تولیدکنن��دگان ما با توجه به عملکرد وزارت صنایع و
وزارت بازرگانی در چند س��ال گذشته نگرانیهایی در
این خصوص داشته باشند .اما باید توجه داشته باشیم
زمانی که این دو وزارتخانه در هم ادغام میشوند ،وزیر
آن دیگر تنها وزیر بازرگانی نخواهد بود .فراموش نکنیم
که قرار اس��ت با طرح ادغ��ام وزارت صنایع و معادن و
وزارت بازرگانی ،وزارتخان��ه جدیدی با وظایف جدید
ایجاد ش��ود .بنابراین وزیر آن ه��م وزیری خواهد بود
که توانایی انجام مجموع وظایفش را داشته باشد .برای
همین است که چنین وزیری باید دارای نگاه واحدی به

نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد اینکه
االن مدتی است از اجرای این طرح گذشته است
و وزارت صنایع ما همچنان فاقد وزیر است و تحت
نظر یک سرپرست اداره میشود .با توجه به اینکه
یک سرپرس�ت فاقد تواناییه�ا و کارآمدی یک
وزیر اس�ت و این مساله میتواند در چانهزنیها و
صیانت از منافع تولید نقش موثری داشته باشد،
نظر ش�ما در مورد محروم بودن وزارت صنایع از
وزیر چیس�ت و این مساله چه تبعاتی را میتواند
به تولید ملی ما تحمیل کند؟

در ابت��دا نیز گفتم که این تصمیمی
عجوالن��ه ب��ود و بدون برنام��ه وزیر
��مت خود عزل ش��د که
صنایع از سِ َ
این مساله متاسفانه تبعات نامطلوبی
را به وج��ود آورده و خواهد آورد .در
واقع عملیاتی کردن این طرح مستلزم
صبر بود و باید دولت تا تصویب ادغام
این وزارتخانهها توسط مجلس صبر
میک��رد و بع��د از آنکه مس��اله در
مجلس به تصویب می رسید باید در
مورد این وزارتخانهها تصمیمگیری
میشد .حتی این نگرانی برای ما هم
وجود دارد که ممکن است این اقدام
عجوالنه مشکالت وزارتخانه جدید را
در آینده تشدید کند .برای همین باید
آرزو میکنیم با اقدامات مدبرانه دولت
و مجلس تا حدودی از تبعات آینده
این مساله کاسته شود.
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ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی

پرونده ویژه

كميت به جاي كيفيت
آیا ادغام وزارتخانهها موجب کاهش دخالت دولت در اقتصاد به نفع بخش خصوصي ميشود؟
آی��ا ادغ��ام وزارتخانهه��ا به نفع
اقتصاد ملی است؟ آیا کمتر شدن
تعداد وزارتخانهها ،اما پر حجمتر
شدن آنها ،باعث افزایش کارآیی
ميشود؟ برای پاسخ به این گونه
پرسشها ،نیاز به یک معیار است.
پویا جبل عاملی معیاری که چند س��الی است در
تحلیلگراقتصادی مقام نظر ،مورد پسند سیاسیون
ق��رار گرفته اس��ت و آن این که،
افزایش درآمد ملی با کاهش تصدیهاي دولت در اقتصاد و
کمتر شدن سهم آن در اقتصاد ملی هم در سمت درآمدها و
هم مخارج حاصل ميشود؛ بنابراین پرسش صحیح در مورد
ادغام وزارتخانهها این است که بپرسیم :آیا ادغام وزارتخانهها
موج��ب کاه��ش دخالت دول��ت در اقتصاد ب��ه نفع بخش
خصوصي ميش��ود یا خیر؟ آیا کاهش تعداد وزارتخانهها به
معنی کاهش سهم دولت از اقتصاد ملی است؟
حال پاس��خ به این پرسشها شاید آس��انتر از سواالت
نخستین باشد .بیتردید تنها زمانی ميتوان از کاهش سهم
دولت در اقتصاد سخن گفت که حجم وزارتخانههاي دولتی

کاهش یابد و نه آنکه تعداد آنها کمتر شود .اگر پس از ادغام،
هر یک از وزارتخانههاي قبلی ،ادارات و سیستم بوروکراتیک
خود را تغییر ندهد و تنها یک وزیر بر دو دستگاه احاطه داشته
باش��د ،آن گاه به یقین ميت��وان گفت حجم دولت کاهش
نیافتهاست .در حقیقت منطق ادغام این است که چون کاری
که یکوزارتخانه ميکند،مشابهوزارتخانهدیگریاست،آنگاه
ميتوان با ادغام این وزارتخانهها از موازیکاری جلوگیری کرد
و در نتیجه به کوچکسازی دولت دست یافت .از این منظر
شاید ادغام وزارت راه با مسکن منطقیتر به نظر آید تا ادغام
وزارت نفت و نیرو که اصوال جنس کار متفاوت است و شاید
کمتر ش��اهد موازیکاری در این دو دستگاه باشیم و گمان
نگارنده آن اس��ت که حتی با ادغام این دو و تولد وزارتخانه
جدید ،ای��ن وزارتخانه دو اداره مج��زای نفت و نیرو خواهد
داش��ت و احتماال نمی توان شاهد کوچک شدن آنچنانی
دو وزارتخانه قبلی بود و در منطق هزینه -فایده طرح ادغام،
ش��اید کفه هزینه بیش از منفعت باش��د .فراتر از این ،راهی
بسیار آسان وجود دارد که آیا واقعا ادغام وزارتخانهها در عمل،
موجب کوچکسازی دولت شده یا خیر؟ اگر حجم دولت در
اقتصاد ملی کاهش یابد ،به همان نسبت باید حجم اشتغال

دولتی نیز نسبت به اشتغال خصوصی کاهش یابد .در واقع
باید دید با این ادغامها ،چون کوچک س��ازی اخیر دولت در
بریتانیا که از همان ابتدا مقامات رسمی میزان کاهش اشتغال
دولت��ی را بیان کردند ،میزان کارمندان دولت تقلیل خواهد
یافت یا خیر؟ آیا اصوال تا به حال دولت در این مورد سخنی
گفته است؟ اگر کارآیی افزایش ميیابد ،موازیکاریها تمام
ميشود و بوروکراسی کاهش ميیابد ،باید از میزان کارمندان
دولتی نیز که کارهای موازی ميکردند ،کم شود .اگر نشود
ميتوان گفت که چنین ادغامی موجب کاهش سهم دولت در
اقتصاد نشده است و تنها فعلی است بدون عملی شدن نتیجه
مورد نظر .به هر ش��کل فارغ از مباحث سیاس��ی و حقوقی
ای��ن موضوع که این روزها بیش از جنبه اقتصادی آن مورد
توجه قرار گرفته است ،بر سیاستمداران و تصمیمگیرندگان
است که سعی کنند به گونهای این ادغامها صورت گیرد که
نتیجه نهایی کوچکس��ازی دولت از آن به دس��ت آید و بر
اجرا کنندگان اس��ت که تخمینی از کاهش حجم دولت در
اقتصاد پس از این ادغامها ارائه دهند .تنها با بیان «ادغام برای
کوچکس��ازی» نمیتوان منطق قوی اقتصادی را برای این
طرح پیریزی کرد.

تجربه ژاپنی و نمونه ایرانی

تاکنونکسي
نتوانستهشواهد
تاملی در یک تجربه از ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع در جهان
مستدلي ارائه دهد
كه وزارت صنايع و
 حبيبه فتحي
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
تجارتبينالمللي
ژاپن به نفع اقتصاد
ش��ايد به عنوان يك تجربه ،بد نباشد كه ببينيم نهاد و دورنگر ،يکپارچه سازي سياستها ،و خنثي كردن تاثير
برخي اقتصاددانان مطرح جهان مانند اس��تيگليتز؛
اين كشور تمام رش��د اقتصادي ژاپن و خيزش آن در دهههاي  1960دولتي وزارت صنايع و تج��ارت بينالمللي ژاپن داراي سياستهاي متضاد کنترل آلودگي و رقابت صادرات به
شده است و  1970را ب��ه سياس��تهاي وزارت صناي��ع و تجارت چه حوزه اختي��ارات و وظايف تعريف ش��دهاي در آن گونهاي كه آسيب به صنايع صادرات به حداقل برسد،

نگر
آینده
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بينالملل��ي( )MITIاين كش��ور نس��بت ميدهند.
هم��ه اين افراد معتقدن��د كه اين وزارتخان��ه با اعمال
م��داوم تعرف ه بر واردات برخ��ي کاالها و پيگيري ديگر
سياس��تهاي صنعتي جهت حمايت از برخي صنايع
خاص ،در دس��تيابي ژاپن به يک نرخ باالي رشد موثر
بودهاست .تجربهاي كه بعدها مدل ايجاد وزارتخانهاي
مشابه در كره جنوبي (وزارت صنعت  ،تجارت و انرژي)
 ،س��نگاپور ( )MTIو مالزي ( ) MITIو برخي ديگر
از كش��ورهاي در حال توسعه شد .با اين حال هستند
كساني كه ابرازميكنند شواهد زيادي دال بر موفقيت
اين وزارتخانه در حمايت از صنايع ژاپن وجود ندارد .آنان
اعالم میکنند که برخي از صنايعي كه قبال مورد حمايت
اين وزارتخانه قرار گرفتند؛ امروزه سودآور هستند ،اما اين
امر به تنهايي نشانگر آن نيست كه سرمايهگذاري در اين
صنايع ،كار درستي بوده است .تاکنون کسي نتوانسته
شواهد مس��تدلي ارائه دهد كه وزارت صنايع و تجارت
بينالمللي ژاپن به نفع اقتصاد اين كشور تمام شده است.

برهه زماني ژاپن بوده اس��ت .اين وزارتخانه با ماموريت
ي سياس��تهاي تجاري بينالمللي و
هماهنگ س��از 
صنعتي داخل��ي با ديگر نهادهاي ذينف��ع مانند بانک
مرکزي ژاپ��ن ،آژانس برنامهريزي اقتصادي ،تجارت در
سال 1949ايجاد ش��د .در آن سالها ژاپن هنوز دردوره
نقاهت فاجعه اقتصادي ناش��ي از جن��گ جهاني دوم
بهس��ر ميبرد .با افزايش ت��ورم و نبود بهره وري ،دولت
به دنبال س��ازوكار بهتري براي احياي اقتصاد ژاپن بود
 .مس��ئوليت وزارت صنايع و تجارت بينالمللي ژاپن نه
تنها شامل هدايت بازرگاني خارجي (صادرات و واردات)
و پايهگذاري صنايع داخلي و کسب و کارهاي كوچك و
متوسط مبتني بر تجارت خارجي بود ،بلكه زمينههايي
چون سرمايه گذاري در کارخانجات و تجهيزات ،کنترل
آلودگي ،انرژي و نيرو ،برخي از جنبه هاي اقتصادي ديگر
مانند کمکهاي خارجي و شکايات مصرفکننده را نيز
تحت پوشش قرار ميداد .اين دامنه وسيع ماموريتها
اجازه هماهنگي سياستهاي فرابخشي با نگاه دروننگر

را به وزارت صنايع و تج��ارت بينالمللي ژاپن ميداد .
در واقع وزارت صنايع و تجارت بينالمللي ژاپن به عنوان
معمار سياس��ت صنعتي ،داور مش��کالت و اختالفات
صنعتيوهمچنينيکتنظيمکنندهارتباطاتاقتصادي
و تجاري در داخل كشور خدمت ميكرد .هدف عمده از
تشكيل اين وزارتخانه تقويت پايههاي صنعتي با درك
درست از نقش تجارت خارجي در توسعه صنعتي کشور
ب��ود .دولت از طري��ق وزارت دارايي منابع مالي را براي
سياستها و صنايعي فراهم ميكرد كه اين وزارتخانه آنها
را طراحي كرده بود .وزارت صنايع و تجارت بينالمللي
ژاپن هدايت و راهبري صنايع را از طريق نوسازي ،اخذ
فناوري ،جلب سرمايهگذاري در کارخانهها و تجهيزات
جدي��د و بهبود رقابتپذيري داخل��ي و خارجي انجام
ميداد .با توجه به رابطه نزدي��ک بين اين وزارتخانه و
صنعت ژاپن ،سياست تجارتخارجي مکمل بخش توليد
صنعتي و در جهت تقويت منافع توليد داخلي طراحي
ش��د .توس��عه اوليه تمام صنايع عم��ده ژاپن با فراهم

حلقه مفقوده
وزارت امور اقتصادي و دارايي تبديل به «وزارت خزانه داري» شود
ص��رف نظر از دي��دگاه هاي
مختلفي که در ض��رورت ادغام
برخي وزارتخان��ه ها در يکديگر
وج��ود دارد ،رون��د ش��کلي اين
تصميم ب��زرگ ،به همان ترتيب
که مورد نظر دولت اس��ت يعني
سيداحمدميرمطهري ادغام« صناي��ع» در «بازرگاني»،
تحلیلگراقتصادی «نف��ت» در« ني��رو»« ،راه» در
«مس��کن» و «رف��اه» در «کار»،
صورت خواهد گرفت و شرح وظايف دستگاه هاي جديد به
مجلس پيشنهاد خواهد شد .حال اگر نماي اين ادغام هاي
مزبور را در کنار تصوير بزرگ تري از وزارتخانه هاي باقيمانده
ترسيم کنيم ،به نظر مي رسد آنچه درباره آن سکوت شده ،اما
به سهم خود در برون داد همه اين ادغام ها موثر خواهد بود،
جايگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي است که با همراه داشتن
واژه «اقتصاد» در نام خود ،اين طور به ذهن متبادر مي شود
که اين وزارتخانه در مس��ائل اقتصادي کشور نقش کليدي
داشته و مي تواند با ترسيم راه ها و مسير توسعه اقتصادي،
رهنمون کننده مسير آتي اقتصاد ايران باشد که البته اين طور

نيست .درست است که عرصه عملکرد اقتصاد کالن حاصل
تعامل و واکنش مجموعه اي از متغير هاي داخلي و خارجي
و همچنين تصميمات نهاد هاي مختلفي اس��ت که در اين
عرصه تاثيرگذارند و هيچ وزارتخانه اي جز در وضعيت خاص،
به تنهايي نمي تواند مسوول رکود و رونق اقتصاد کشور باشد،
اما آنچه اهميت دارد و عملکرد هر س��ازمان را قابل دفاع يا
نقد مي سازد ،تشخيص هاي درست و تجويزهاي بجا يعني
سياست گذاري هاي مناسبي اس��ت که آن سازمان در هر
شرايطي اتخاذ کرده است.
به عنوان مثال ،آيا وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول
رشد «اندک» يا رشد پايين توليد ناخالص داخلي کشور در
سنوات اخير است يا خير؟ اصوالتا چه اندازه تصميم سازي
هاي اقتصادي و تصميم گيري هاي کالن اقتصادي فقط بر
عهده اين وزارتخانه اس��ت؟ که البته پاسخ پرسش آخر ،اين
است که پس از انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزي ،اين
کميسيون اقتصاد دولت است که تصميم ساز نهايي است و
وزارت امور اقتصادي و دارايي عضوي از اعضاي اين کميسيون
بوده و يک راي از کل آرا را دارد ،کما اينکه حتي در مهم ترين
تغيير ساختار اجرايي کشور که همين ادغام ها است به نظر

مي رسد نقشي کليدي نداشته است و توقع مسيريابي توسعه
اقتصاد ايران از اين وزارتخانه ،به صرف آنکه در نامش کلمه
«اقتصاد» قراردارد ،بي مورد اس��ت .اکنون که تغيير ساختار
اجرايي کشور در جريان رسيدگي و اتخاذ تصميم است شايد
بهترين زمان براي بررسي اين پيشنهاد باشد که وزارت امور
اقتص��ادي و دارايي تبديل به «وزارت خزانه داري» ش��ود و
ساختار و وظايف آن متناسب با نام و ماموريت جديد تدوين
ش��ود .ماموريتي که مي تواند از جمله شامل جمع آوري و
کس��ب درآمدهاي مالياتي و تخصيص هزينه هاي جاري و
عمراني بر اس��اس بودجه هاي سنواتي و نگاهداري حساب
هاي دولت باشد و نيز اجازه داده شود نظام بانکي فقط تحت
نظارت بانک مرکزي و بيمه ها زير نظر بيمه مرکزي و بازار
سرمايه تحت هدايت س��ازمان بورس باشد که شايد به اين
ترتيب بازارهاي پول و سرمايه سامان يافته تر شده و دستگاه
هاي ناظر پاسخگوتر شوند.
م��ي مان��د گم��رک ک��ه به عل��ت ماهي��ت و نقش
سياستگذاري تجاري که دارد ،اگر در مجموعه جديد ناشي از
ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع قرار گيرد ،آنگاه شايد
حلقه هاي مفقوده برخي از اين ادغام ها ،يافته شوند.

ک��ردن زيربناها ،ايجاد چتر حفاظتي در مقابل واردات ،توس��عه واردات تحت تاثير ارتب��اط نزديك با صاحبان صنعتي و فرا صنعتي توجه ش��د .نگرش به واحدها و
تسهيل در جذب فنآوري توليد و فنآوري اطالعات جلب صنايع شكلدهي شود .قدرت تخصيص و هزينهكرد ارز وظاي��ف از يک زاويه كامال جدي��د مدنظر قرار گرفت.
افول وزارت صنايع و تجارت بينالمللي ژاپن تقريبا با
س��رمايههاي خارجي در اخذ مجوز ،دسترس��ي به ارز خارجي نيز به وزارتخانه يادشده واگذار شده بود .ضمن
خارجي و کمک به ادغامها توسط وزارت صنايع و تجارت اينكه اين نهاد از طريق ايجاد بانك توسعه ژاپن امكان افول قدرت صنعتي ژاپن و پيشي گرفتن چين و ساير
بينالمللي ژاپن امكان پذير شد .منطقي سازي سياست فراهمسازي منابع كمهزينه براي رشد بلندمدت بخش قدرته��اي صنعتي جهان تقريبا همزمان بود .در خالل
صنعتي ژاپن از طريق گزينش چند صنعت مشخص و خصوصي را تامي��ن ميك��رد .وزارت صنايع و تجارت ركود بلندمدت  1990رشد اقتصادي ژاپن كاهش يافت.
رسانيدن آنها به حد رقابتپذيري و صادرات در عرصه بينالمللي ژاپن در اوايل دهه  1980تحت تاثير فش��ار برخي تحليلگران به جرات ابراز ميكنند که دخالتهاي
بازاره��اي جهاني و ادامه اي��ن چرخه براي بنيانگذاري دولتهاي خارجي ،ابزار اوليه کنترل خود بر شرکتهاي دولت ژاپن در اقتص��اد از طريق نهادهايي چون وزارت
صنايع اولوي��تدار بعدي و همچنين هدايت نقدينگي ژاپني ،يعني اختصاص ارز خارجي را از دست داد ،قدرت صنايع و تجارت بينالمللي ژاپن از فرآيند اصالحي بازار
به سوي توليد و گسترش فرهنگ صنعتي از مهمترين اين وزارتخانهرو به افول گذاش��ت .در سال  2001براي ممانعت بهعمل آورده و ل��ذا بهبود اقتصاد را به تاخير
ابعاد فعاليتهاي اين وزارتخانه بود .وزارت صنايع و تجارت كاهش كاغذبازي دولت ژاپن ناچار از بازنگري در فعاليتها انداخته است .اگرچه اقتصاد ژاپن در سالهاي اخير برخي
بينالمللي ژاپن عامل پيوند رسمي بخش خصوصي با و ماموريتهاي آن ش��د و وزارت جديد اقتصاد ،تجارت از نشانه هاي بهبود تدريجي را بروز ميدهد اما نقشه راه
دول��ت ژاپن بود .اي��ن وزارتخانه با هدايت اهداف توليد و صنعت ( )METIدوباره س��ازمان دهي شد .در اين توسعهاقتصاديآننشانميدهد،وضعيتدرحالحاضر
مل��ي با تاكيد بر تامين منافع بخش خصوصي با ايجاد بازنگري در ماموريتها به واحدها از نقطه نظر اقتصادي ،اقتصاد و صنعت اين كشور به "بن بست" رسيده است.
در مجموع بيان تجربه عملكرد وزارت
چتر حمايتي از صنايع گزينششده و
صناي��ع و تجارت بينالملل��ي ژاپن و
تاكيد بر واردات فن��اوري و مواد اوليه
وضعي��ت ژاپ��ن در حالحاضر و درك
مورد نياز صنع��ت و تجهيزات جديد
سياس��تگذاران كش��ور از وضعي��ت
به رشد بهرهوري صنعتي ژاپن كمك
این کار در خیلی از نقاط دنیا انجام ش��ده اس��ت اما مشکل اصلی
وخيمي كه ژاپن با آن دس��ت و پنجه
فراوان نم��ود .وزارت صنايع و تجارت
اجرای آن در کشور ما این است که وظایف این دو وزارتخانه غیر از
ن��ر م ميكند قياس معالفارقي اس��ت
بينالملل��ي ژاپن با تنظي��م واردات و
حاکمیتی و نظارتی ،بیشتر اجرایی است و به همین علت در صورت
با اقتصاد و صنعت و فضاي كس��ب و
ايجاد اتاق فكري كه كنترل كل واردات
انجام این کار ،سازمانهایی که در ارتباط مستقیم با این وزارتخانه ها
كار ايران اما اين مقايس��ه اجمالي در
كشور را در اختيار داشت ،يك اقتصاد
هستند ،مشکل های زیادی پیدا خواهند کرد .بنابراین پیش از انجام
پي آن است كه بگويد از ادغام دو نهاد
نيمه بسته را اداره ميكرد .از ديد رقبا
این کار الزم است سازمان هایی که ضرورت ندارد به صورت مستقیم
صنع��ت و بازرگاني تا رفع مش��كالت
اين وزارتخانه مس��ئول عمده بس��ته
غالمرضا حمیدی انارکی زیر نظر وزارتخانه باشند ،جدا شوند .از سوی دیگر به طور مثال برخی
نهادين��ه اقتصاد اي��ران و عدم حصول
نگهداشتن بازار ژاپن بر روي شركتهاي
رئیسکمیسیون بخش ها مانند بخش معدن که هم اکنون نیز با مشکل های فراوانی
در هماهنگي سياستهاي فرابخشي و
خارجي شناخته ش��دهبود .عليرغم
معدن اتاق ایران رو به رو اس��ت ،بدون ش��ک با ادغام وزارتخانه ها آسیب بیشتری
تكميلي فرآيندهاي توسعه و تجارت
اجراي سياس��تهاي آزادسازي واردات،
خواهند دید و شرایط برای آنها سختتر خواهد شد .همچنین اگر تصمیم به ادغام وزارتخانه ها
نميتوان انتظار معجزه داشت.
نگاه حمايتگرايي سنتي باعث شدهبود
داریم باید نسبت به استقالل سازمان های وابسته در چارچوب اصل  44عمل شود.
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ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی

پرونده ویژه

وزيري كه
پس از ادغام ديگر نيست
نگاهي به كارنامه علي اكبر محرابيان
تا پيش از ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و كنار رفتن او از وزارت
قرار نبود وزیر خودرو باش��د ،این را خودش می گفت،
اما جبر روزگار اجازه نداد بر سر حرفش بماند و اگر نگاهی
به کارنامه اش بیندازی ،ش��اید بی��ش از هر چیز دیگری،
نشانههایی از خودروس��ازی در آن بیابي تا نگاه فراگير در
همه بخشهاي صنعت .علی اکبر محرابیان نزدیک به چهار
سالی که میهمان ساختمان شماره یک خیابان سمیه بود،
حساسیتی ویژه در مورد خودروسازی به خرج داد و در ریز
و درشت این صنعت نشانی از خود به جا گذاشت .اصرار بر
تولید خودروهای گازسوز ،تغییرات مدیریتی  ،مخالفت با
حضور چینیها در صنعت خودرو و محدود کردن واردات،
از جمله اقدامات این حامی خودروسازان به شمار می رود.
حال که محرابیان از وزارت صنایع رفته  ،نگاهی می اندازیم
ب��ه کارنامه خودرویی وی ،از آن روي كه نش��ان مي دهد
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چگونه نگاه صنعتي بدون نگاه بازرگاني ميتواند حاشيهساز
شود.
فشار گازی بر خودروسازان

اصرار بیش از حد بر تولید خودروهای دوگانه سوز را باید
یکی از چالشیترین تفکرات و عملکرد وزیر صنایع پیشین
در صنعت خودرو کشور دانست  ،موضوعی که اولین نقطه
تالقی محرابیان با این صنعت به حس��اب می آید .وی که
پیش از ورود به ساختمان شماره یک خیابان سمیه ،قائم
مقام نشین بود و مدیریت ستاد تبصره ( 13ستاد مدیریت
حمل و نقل و مصرف س��وخت فعلی) را بر عهده داشت،
گازس��وز ش��دن خودروها را یک اصل می دانست (گاز آن
روزه��ا بس��یار ارزان بود)  ،از همین رو ب��ا در نظر گرفتن
مصوباتی سخت گیرانه  ،خودروسازان را به تولید محصوالت

دوگانه سوز مجبور کرد .آن زمان جو عجیبی برای گازسوز
کردن خودروهای داخلی به وجود آمده بود و حمایت شدید
دولت از آن  ،دست محرابیان را برای اعمال "فشار گازی" بر
خودروسازان بسیار باز میگذاشت .انقالب گازی در صنعت
خودرو کش��ور به حدی سریع و دامنه دار پیش رفت ،که
خودروسازان مجبور شدند به رغم میل باطنی  ،حدود 70
درصد محصوالت خود را به صورت گازس��وز تولید کنند.
این موضوع در شرایطی بود که با عزل علیرضا طهماسبی ،
محرابیان سرپرست و چندی بعد وزیر صنایع شد و باز هم
بر تولید دوگانه س��وزها اصرار ورزید .هرچند دوگانه شدن
خودروها تا حدی بر کاهش مصرف سوخت کشور تاثیرگذار
بود  ،اما هرچه این طرح انقالبی پیش رفت  ،نقاط ضعف آن
نیز بیشتر عیان شد و نه تنها صدای خودروسازان را درآورد ،
بلکه اعتراض مشتریان را نیز به دنبال داشت .شاید به همین
دلیل بود که با وجود عدم عقب نشینی رسمی محرابیان
از اصرار گازی خود  ،ش��رکت های خودروساز به تدریج از
تولید دوگانه سوزها کاس��ته و تا حدی به دوران بنزینی
خود بازگشتند .در حال حاضر نه از سخت گیریهای قبلی
خبری هست و نه خودروسازان حاضر به تولید بیش از حد
دوگانهس��وزها هستند .از آن سو مشتریان نیز مانند چهار
س��ال پیش چندان تمایلی به خرید دوگانهسوزها ندارند،
زیرا نه تنها مشکالت و حواش��ی این نوع خودروها هنوز
پابرجاس��ت ،بلکه "گاز" نیز گران ش��ده و دیگر آن مزیت
قیمتی قبلی را ندارد .شاید اگر محرابیان روزگاری باز هم
به عرصه تصمیمگیری برای صنعت خودرو بازگردد  ،دیگر
هیچگاه چنین طرح های انقالبی را در دس��تور کار خود
قرار ندهد!
این وزیر ضد چینی

"تا من وزیر هس��تم  ،اجاز نم��ی دهم کلنگ کارخانه
خ��ودرو چین��ی در ای��ران زمین بخ��ورد" .ای��ن یکی از
معروفتری��ن اظهارنظرهای محرابیان اس��ت ،که از یاد هر
کس برود  ،احتماال مدیرعامل پیشین ایران خودرو هیچگاه
آن را فراموش نخواهد کرد ،زیرا منوچهر منطقی به دلیل
ضدچینی بودن محرابیان  ،نتوانست به آرزوی خود مبنی بر
همکاری مشترک ایران خودرو و چری چین برسد .زمستان
 86در حال��ی ک��ه ایران خودرویی ها خ��ود را آماده آغاز
همکاری مشترکشان با ش��رکت چری چین کرده بودند،
وزیر صنایع به یکباره تمام کاسه کوزه ها را به هم ریخت
و اعالم کرد اجازه این کار را نخواهد داد .محرابیان معتقد
بود نباید بازار خودرو کشور به دست چینی ها بیافتد .حتی
کارخانه خودروسازی بابل نیز که برای تولید "چری "S21
احداث ش��ده بود  ،به جای میزبانی از این خودرو چینی ،
پذیرای سمند سریر شد  ،تا محرابیان به نوعی ضدچینی
بودن خود را ثابت کرده باشد .حال باید منتظر ماند و دید با
کنار رفتن محرابیان از صنعت کشور  ،چینی
ها مجال حضور بیشتر در خودروسازی و
بازار ایران را پیدا خواهند کرد  ،یا به همین
چند هزار دستگاهی که اکنون در بخش خصوصی به
تولید میرسانند ،قناعت می کنند؟
وزیر بی وفا

اینکه منوچهر منطقی باش��ی ،مهرداد بذرپاش ،احمد
قلعهبانی یا علی ملک فرقی نمی کند ،اگر محرابیان وزیر
باش��د و نخواهد که بمانی ،باید بروی! اولین تغییری که
محرابیان در صندلی مدیرعاملی خودروسازان کشور انجام
داد ،کنار گذاش��تن احمد قلعه بانی پس از هفت س��ال از
سایپا و انتصاب بذرپاش به جای وی بود .اگرچه قلعه بانی

بالفاصله به حوالی پارک ملت رفت و مدیرعامل س��ازمان
گسترش شد و هم اکنون نیز در جمع مردان نفتی کشور
اس��ت ،اما محرابیان تنها دو سال به بذرپاش میدان داد و
اواسط سال  ، 88وی را برای همیشه از خودروسازی ایران
کنار گذاشت .محرابیان البته پیش از بذرپاش  ،مرد شماره
یک جاده مخصوص را هم قربانی تغییرات مدیریتی خود
کرد و منوچهر منطقی را پس از هفت سال از مدیرعاملی
ایران خودرو برکنار کرد .این اقدام محرابیان آنقدر ناگهانی و
حتی شوک آور بود  ،که مدت ها به سوژه رسانه ها تبدیل
شد و وی در پاسخ به انبوه پرسش ها در این مورد  ،تنها به
این جمله اکتفا کرد که "منطقی در صنعت خودرو هدر می
رفت" .برکناری مدیرعامل ایران خودرو  ،پایان ماجرا نبود ،
زیرا وی در آخرین تغییر و تحول مدیریتی و خودرویی خود
"علی ملک" دوست چندین ساله اش را نیز از مدیرعاملی
پارس خودرو کنار گذاشت.
شورای بی شور

سرنوشت شورایی که محرابیان با کلی کش و قوس و
باال و پایین ،آن را با هدف "سیاستگذاری در صنعت خودرو"
شكل داد یا به نوعی احیا کرد  ،این شده که از هفتم اسفند
س��ال گذشته تاکنون  ،اعضای شورا حتی یکبار هم گرد
هم نیامده اند .وی البته ابتدا آنقدر شور و شوق داشت که
میخواست معاونت خودرو در وزارت صنایع تاسیس کند
اما به دلیل موانع قانونی به همان ش��ورای سیاستگذاری
قانع شد و اعالم کرد تمام تصمیمات صنعت خودرو کشور
باید از صافی این شورا عبور کند .هرچند جلسات ابتدایی
ش��ورای سیاستگذاری با شور و شوق خاصی برگزار می
ش��د و همه اعضا در آن حضور مییافتند  ،اما به تدریج
حضور محرابیان کمرنگ ش��د و به تبع آن  ،س��ایر اعضا
نیز به نوعی از شور افتادند .اگرچه انتظار می رفت شورای
سیاس��ت گذاری مبدا همه تصمیمات در خودروس��ازی
کشور باشد اما به گواه اخبار " ،تدوین و تصویب استراتژی
صنعت خودرو در سال  "1404تنها تصمیم مهم شورا به
شمار می رود .در حال حاضر نیز به گفته مسووالن وزارت
صنایع  ،جلسات شورای سیاستگذاری از هفتم اسفند ماه
پارسال تا به امروز تشکیل نشده و از آنجاکه دیگر محرابیان
وزیر نیست  ،بعید به نظر می رسد آینده روشنی در انتظار
این شورا باشد.
حمایت آشکار از خودروسازان

با ادغام وزارتخانهها بايد وزارت تولي د وتجارت را پايهگذاري كرد
 محمدعلي عباسي
رئيس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك

کشمکش برای ادغام
دو بخ��ش صنعت و تجارت
نم��ی توانند در دو دس��تگاه
مجزا و با سیاست گذاریهای
غیر هم راس��تا و ناهماهنگ
مدیریت شوند و با ادغام این
وزارتخانه ها این ناهماهنگی
مصطفي نيكفر برداش��ته ش��ده و به سمت
عضوهياتنمايندگان مدیریتی جدید و هم راس��تا
اتاق ايران و عضو هدایت می شوند .هم اکنون
كميسيونمعادن وزارتخان��ه ه��ای صنای��ع و
معادن و بازرگانی بر روی بحث هایی مانند تعرفه ها با
یکدیگر در کشمکش هستند .در بحث تعرفهها وزارت
صنایع و معادن برای حمایت از تولیدات داخل همیشه با
افزایش تعرفه ها موافق بوده اما وزارت بازرگانی از کاهش
تعرفه ها حمایت کرده است .این موضوع ها سبب شده
تا به تولید داخل کشور و صنعت زیان هایی وارد شود .اما
در نگاهی کلی تر ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن
بازرگانی دردی را دوا نمی کند .فعاالن صنعت و معدن
باتوجه به ش��رایط فعلی صنعت و معدن کشور مخالف
ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی هستند
و ای��ن ام��ر را غیر ضروری و حتی اش��تباه می دانند و
بی��ان می کنند هنوز علت قانع کنن��ده ای برای ادغام
وزراتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی وجود ندارد.
اگر وظایف سه عرصه صنعت ،معدن و بازرگانی در یک
وزارتخانه ساماندهی ش��ود ،کارآیی و اثر بخشی آن را
تضمی��ن کردهایم و فعالیت های بازرگانی ادامه فرآیند
تولید صنعتی و فرآیند معدنی است .اما آیا تجمع یک
محفل تخصصی و خاص در کنار یک محیط و سازمان
ستادی با مدیریت ارشد یک وزیر توانمند خواهد بود؟
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در صورت ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع  ،ميتوان
در بخ��ش توليد با نگاهي صادراتي ،فعاليت و برنامهريزي
ك��رد و در تجارت نيز به توليد محصول به عنوان كااليي
ارزشمند نگاه كرد كه براي كشور منافع و ارزآوري بيشتري
را به ارمغان بياورد .با ادغام اين وزارتخانهها با يكديگر بايد
وزارت تولي��د و تجارت را پايهگذاري كرد تا اين وزارتخانه
بتوان��د با تدوين و تبيين سياس��تهاي منطقي و مدون
بهگونهاي توليد و تجارت در كشور را هدايت كند تا بتوان
از تمام ظرفيتهاي موجود براي شكوفايي اقتصاد كشور
بهره گرفت .طرح ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني با
يكديگر نويدي ارزشمند در بهبود فرايند توليد و تجارت در
كشور دارد ،اين دو وزارتخانه بازوان پيكره اقتصادي كشور
به شمار ميروند .ولي بهدليل وجود دو ساختار متفاوت در
آنه��ا و بيگانه بودن صنعت با تجارت و تجارت با صنعت
موفق به اتخاذ تصميمهاي كليدي و مناسب براي بهبود
وضع اين دو بخش مهم و حياتي اقتصاد كش��ور نشدهايم
كه ادغام آنها با هم ميتواند سرآغازي براي شكوفا شدن
توليد و تجارت و در نهايت اقتصاد كش��ور باش��د .اما در
صورتي كه وزارتخانه توليد و تجارت در كشور به جاي دو
وزارتخانه صنايع و بازرگاني شكل گيرد ،استراتژي تعريف
شده در آن منطبق بر تامين نيازهاي بازرگانان و صنعتگران
خواهد بود ،در اين شرايط تمام برنامهريزيها همزمان با
ن��گاه به توليد و تجارت اتخاذ و منافع اين دو با هم لحاظ
ميشود كه در اين راستا آن مقدار از منابع بانكي كه صرف
تجارت ميشود را ميتوان در صنعت سرمايهگذاري كرد تا
اشتغال بيشتري در جامعه ايجاد شود .توليد بدون تجارت و
تجارت بدون توليد معنا نخواهد داشت و در ادغام دو وزارت
صنايع و بازرگاني بايد با نگاه به تجربه سخت ادغام وزارت
جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي به اين موضوع پرداخته
شود تا در صورت ادغام اين وزارتخانهها با يكديگر بخشي
كه از توانايي كمتري نس��بت به ديگري برخوردار است از
صحنه خارج نشود ،خروج يكي از اين دو منجر به شكست
اهدافي خواهد شد كه ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت
بازرگاني براي رسيدن به آن با يكديگر ادغام شدهاند .تغيير
برخي ديدگاهها و ساختارهاي موجود براي عملي كردن
اه��داف اين ادغام از مواردي اس��ت ك��ه بايد بر آن تاكيد
داش��ت :روشهاي بانكداري ،س��رمايهگذاري در توليد
و تجارت ،بيمه و تعرفهگذاري و ...برخي از س��اختارهايي
است كه بايد در اين ادغام مورد بازنگري قرار گيرد و تعداد
سازمانها و موسس��ات تصميمگير در اين حوزه نيز بايد
كاهش يافته و تصميمگيريها صرفا در مجموعههاي قوي
و كارشناسانه به انجام برسد.بخشهايي از وزارت اقتصاد و
دارايي نقش مستقيمي در توليد و تجارت در كشور دارند
كه ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني با يكديگر
نميتواند همه نيازهاي اين بخش را تامين كند و ميطلبد
بخشهاي��ي از وزارت اقتصاد نيز با اين دو وزارتخانه ادغام

ش��ود .با اين وجود بس��ياري از تجار با توليد و مسائل آن
ي در
آشنايي ندارند كه اين نبود آشنايي سبب بروز كند 
روند امور ميشود و بايد در اين زمينه اقداماتي را براي آشنا
كردن تجار با توليد و ايجاد محيط صنعتي و مشكالتي كه
اين بخش را تهديد ميكند ،صورت گيرد .انتقال دانش و
تكنولوژي به توليد كنندگان و تجار ضروري است چرا كه
برخي از توليدكنندگان با فرار از اين بخش به سمت تجارت
رفته و برخي از تجار نيز به س��ت توليد حركت كردهاند و
در مسير كار توليدي خود نيز به موفقيتهاي چشمگيري
دست يافتهاند كه اين موضوع نشا ن دهنده آن است كه در
صورت ارائه و انتقال اين دانش به آنان ميتوان بسترهاي
مناسبي براي جذب سرمايه در توليد و جلوگيري از خروج
توليدكنندگان از اين بخش را فراهم كرد.
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هرچند واردات خودرو به کش��ور سالهاست به نوعی
محدود و س��ختگیرانه است (با توجه به تعرفه باال) ،اما
محرابیان در یکس��ال پایانی وزارت خ��ود محدودیتها
را محدودتر نیز کرد و با س��ختگیرانهتر کردن شرایط ،
واردات خودرو را به مرز ممنوعیت کش��اند .او که مانند
دیگر وزیران صنایع  ،حامی خودروس��ازان بود  ،قوانینی
س��ختگیرانه را ب��رای ش��بکه خدمات پ��س از فروش
واردکنندگان خودرو در نظر گرفت و با عدم ارسال لیست
خودروه��ای خارجی مج��از به وزارت بازرگان��ی ،واردات
خودرو را قطره چکانیتر از قبل کرد .البته وزارت صنایع
هیچگاه زیر بار این اتهام نرفت و محدود شدن واردات را
نپذیرفت ،اما شواهد خالف ادعای مسووالن این وزارت را
ثابت میکرد .نتیجه منفی این اقدام وزارت صنایع در دوره
وزارت محرابیان  ،آن شد که عرضه خودروهای وارداتی به
بازار کش��ور کاهش یافت و قیمت ها به یکباره باال رفت.
شاید حال که حامی خودروسازان از وزارت صنایع رفته و
قرار است بازرگان ها بر این وزارت حکمرانی کنند  ،اوضاع
واردات خودرو نیز به نوعی سر و سامان مي یابد.

توليد و تجارت در يك كاسه
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ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی

پرونده ویژه

گفتم ديگر وزير نميشوم
ناگفتههايی از ادغام دو وزارتخانه اقتصادي در دهه 70بهمناسبت دوره تازه ادغامها

عيسي كالنتري
آخرينوزير
كشاورزي

در دولت كه بحث
شد گفتم آقايان
در وزارت جهاد،
پول و اختيارات
كافي دارند ولي
مسوليتيندارند،
پاسخگوي
كمبودها نيستند
و برنامه اي
نيز براي بهبود
وضعيت توليد ارائه
نميكنند

نگر
آینده
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وقتي امام فرمان تاس��يس جهاد سازندگي را داد ،بيشتر بدهيم ،جهاد زمين واگذار نميكرد .مشكالت ما به داخل ايشان فشار ميآمد .ايشان حتي با ادغام مشكل نداشتند
نظرش��ان بر عمران روس��تايي بود .اما جهاد كمكم وارد كشور بسنده نميشد .در ارتباط با نهادها و سازمانهاي ولي بدنه جهاد اين موضوع را نميپذيرفت .به همين دليل
بخش كش��اورزي شد و كارها بر اس��اس تفاهم بين دو خارجي هم مشكل داشتيم؛ چون سازمانها و نهادهاي تفكيك انجام ش��د؛ اما تا سال  76ديگر هيچ تغييري در
وزارتخانه تقسيم گرديد .قرار شد مديريت زراعت ديم و بينالمللي جهاد را به رسميت نميشناختند ،در سفرهايي بدنه اين دو وزارتخانه ايجاد نشد.
با آغاز رياس��ت جمهوري آقاي خاتم��ي موضوع ادغام
كش��ت علوفه با جهاد و زراعت آبي و كشت غير علوفه با هم كه ما ميرفتيم بايد يك نفر از جهاد به عنوان نماينده
كشاورزي باشد .تا اينكه س��ال  64جهاديها وارد بحث تام االختيار آقاي فروزش حاضر ميشد و اطالعات مربوط جه��اد و كش��اورزي دوباره به جريان افت��اد .در آن زمان
زمين ش��دند و ادامه كار مشكل شد .همان زمان وزارت به اقدامات انجام شده جهاد را توضيح میداد .بدينترتيب آقاي س��عيديكيا وزير جهاد سازندگي بود ،بنده نيز در
كشاورزي پيشنهاد ادغام جهاد و كشاورزي را داد .اما ادغام بهرغ��م اينكه در دولت دو وزير بوديم و از بخش حمايت همان ابتدا شرايط موجود را براي همكالسي قديميام در
در مجل��س وقت راي نياورد .بع��د از اين اتفاق مهندس ميكرديم وضعيت خوبي نداش��تيم .البت��ه بنده با آقاي دانشگاه پليتكنيك تعريف كردم .آقاي سعيديكيا نيز به
موس��وي پيش امام رفت و مجوز انتقال شيالت به جهاد فروزش مش��كلي نداش��تم حتي همكاري خوبي با هم دليل اينكه تعصب كمتري به جهاد داشت ،موافقت خود
را گرف��ت؛ در واقع باجي ب��ه جهاديها داد .اين وضعيت داشتيم .اما جهاد ملوك الطوايفي اداره ميشد و وزير آن را ب��ا ادغام اعالم ك��رد .اما پس از مدتي با ادغام مخالفت
كه جهاديها وظايف متنوعي داش��تند ،اما در مقابل آن همچون س��اير وزراء قدرت نداشت .چون هر كسي آنجا كرد و جهادي كه ب ه خاطر «توس��عه عمران روس��تايي»
مسئوليتي نداشتند تا سال  69ادامه يافت .در نتيجه به برپايه مسوليت شرعي خود كار ميكرد .گاهي ما با آقاي تشكيل ش��ده بود كماكان درگير كارهاي جديدش شد.
آقاي هاشمي پيش��نهاد كردم يا وظايف وزارتخانه ها را فروزش تفاهم نامه امض��اء ميكرديم ولي بعد از مدتي در تمام آن دوران جهاد تمركزش را بر توليد و تامين مرغ،
ايش��ان آن را اجرا نميكردند؛ چون از درون مجموعه به گوش��ت و حفاظت از جنگلها گذاشت و فعاليت آن در
تفكيك كنيم و يا ادغام صورت گيرد.
حوزه عمراني كه خواسته روزمره مردم
در دولت هم كه بحث شد گفتم آقايان
نبود،كم رنگ شد.
در وزارت جه��اد ،پول و اختيارات كافي
ب��ا اين حال دول��ت تصميمش را براي
دارند ولي مسوليتي ندارند ،پاسخگوي
كوچكسازي گرفته بود و قصد داشت از
كمبودها نيس��تند و برنامه اي نيز براي
سويي وزارتخانه صنايع و معادن ،از سوي
بهبود وضعيت توليد ارائه نميكنند.
آنچه مي گويم تصويري كل��ي از روز راي گيري در مجلس
ديگ��ر جهاد و كش��اورزي را در كنار دو
بود،
مخالف
آقاي هاش��مي كه با ادغام
ششم براي ادغام وزارت خانه هاي كشاورزي و جهادسازدندگي
سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامي
پذيرفت.
را
وظاي��ف
پيش��نهاد تفكيك
اس��ت .ممكن است در اين ميان از برخي افراد نام برده شود.
ادغام كند .البته ادغام وزارت دفاع و سپاه
مختلف
هاي
بح��ث
دول��ت هم پس از
البته آنچه بيان ميش��ود مواضع آن روز دوستان است .بنده
در دولت آقاي هاشمي منجر شد زمينه
دام
امور
و
طبيعي
منابع
تصميم گرفت
هميش��ه مخالف اين ادغام بودم و هنوز هم مخالف هستم.
ب��راي ادغامهاي جدي��د در دولت آقاي
مسوليت
و
كند
اضافه
جهاد
و مرتع را به
در روز راي گيري هم اين را به صراحت اعالم كرد .متاسفانه
پور
ن
اما
تقي
خاتمي فراهم شود .درنتيجه بحثهاي
خاك
و
آب
و
باغبان��ي
زراع��ت،
بخش
دوس��تان مجلس شش��م خيلي دنبال اجراي پ��روژه ادغام
موسس
شوراي
عضو
زيادي در مورد ادغام انجام شد.در جريان
بدهد.
كشاورزي
وزارت
به
را
كشاورزي
بودند .آنها مي گفتند كه حتم��ا بايد ادغام صورت گيرد .به
اين بحث ها قرار شد ،توسعه روستايي به
در اين جريان مرغداري جزو مس��وليت
جهاد سازندگي و معاون نظرم يك نگاه سياس��ي پشت ماجرا بود .آقايان شايد تصور
وزارت راه و مسكن واگذار شود و آب در
كش��اورزي باق��ي ماند .من ه��م ديدم
وزيرجهادسازندگي ميكردند جهادسازندگي به يك شبكه راي تبديل شدهاست.
وزارت كشاورزي بماند .اما نفوذ بيطرف
نمي ش��ود امور دام در يك وزارتخانه و
اين استنباط بنده است .دوستان تصور ميكردند به دليل دامنه باالي نفوذ جهاد در
وزي��ر نيرو و اردكاني معاون او كه هر دو
مرغداري در وزارتخانه ديگر باش��د و در
روستاها جناح خاصي از اين نفوذ و حضوراستفاده ميكند و براي خودش كسب راي
همشهري آقاي خاتمي بودند منجر شد
هر دو بخش دامپزشكي مستقلي وجود
ميكند .در روز راي گيري هم اين موضوع را گفتم .اما مجلسيان خيلي عصباني شدم.
مس��ووليت آب كش��اورزي از وزارتخانه
داشته باشد به همین دليل ،در مجلس
اس��م از كس��ي نميبرم ولي يكي از افراد همان جلسه قصد داشت من را كتك بزند.
جديد سلب شد.
پيشنهاد دادم مرغداري به جهاد واگذار
ماجرا اينقدر باال گرفت كه ديگران آمدند و ما را جدا كردند .يكي از دوستان هم بود كه
در ضمن ،قرار شد نماينده ولي فقيه در
ش��ود .با همه اين اح��وال اتفاق خاصي
خيلي سخت از ادغام دفاع ميكرد .اتفاقا بعد از ادغام او هم از وزارت خانه كنار گذاشته
جهاد ،وارد وزارتخانه جديد شود .زيرا ما
نيفتاد و فقط مسوليتها جا به جا شد
شد .به هر صورت اين را بارها گفتهام كه ادغام وزارت جهادسازندگي و كشاورزي اقدام
ميترسيديم با عدم حضور نماينده ولي
مش��كالتمان با جهاد تقريبا باقي ماند.
بسيار اشتباهي بود .مدتي بعد هم كشور صدمه اين اقدام را ديد .هنوز هم مي گويم
فقيه ،كل جريان ادغام زير س��وال رود.
جهاد در ح��وزه دام و طي��ور كمكاري
كه بيشترين خدمت را به انقالب همين جهادسازندگي كرد .من از روز اول تاسيس
سعيديكيا آن زمان به شدت بر حضور
ميك��رد و ميگفت وزارت كش��اورزي
اين نهاد در خدمت آن بودم .حتي يك روز هم از جهاد جدا نش��دم .هنوز هم دلم با
نماينده ولي فقي��ه در وزارتخانه تاكيد
به اندازه كافي علوفه توليد نميكند .ما
جهادسازندگي است .اي كاش آقايان كمي بيشتر توجه ميكردند و راي به اين ادغام
داش��ت .او خطاب به من مي گفت بايد
ميخواستيم كشت را در مزارع افزايش
نميدادند .به هر صورت سالها از ماجرا گذشته است.

مخالف ادغام بودم

ادغام ما را به کجا می برد؟
سناریویهایی برای ساختارصنعت و تجارت پس از ادغام دو
وزارتخانه به پیشنهاد مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی
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ايشان در وزارتخانه جديد حضور داشته باشند و در نهايت
مغلوب نظر آقاي س��عيدي كيا شديم و آقاي عالمي وارد
وزارت جهادكشاورزي شدند.
پس از نهايي ش��دن اين تصميمات اظه��ارات درباره
ن��ام وزارتخانه آغاز ش��د .تاكيد نمايندگان مجلس بر نام
كش��اورزي بود ،اما جهادي ها تاكيد داش��تند حتما نام
جهادسازندگي در اس��م جديد وزارتخانه لحاظ شود؛ به
همين دليل نام جهادكشاورزي نهايي شد .زماني كه قرار
شد آقاي خاتمي وزير را معرفي كند؛ بنده به ايشان گفتم
كس��ي را غير از من و آقاي س��عيديكيا معرفي كنيد تا
تحت تاثير حواش��ي ،ادغام دچار مشكل نشود .به همين
دلیل ما آقايان زنگنه ،رسولاف و دادمان را معرفي كرديم.
در ابتدا قرار ش��د آقاي دادمان كه آن زمان مديرعامل راه
آهن بودند ،وزير جهاد كشاورزي شوند.
ام��ا پس از مدتي ،كميته س��ه نفرهاي كه مس��ئول
تعيين وزراي جديد بودند ،آقاي حجتي را معرفي كردند.
آقاي خاتمي نيز پس از توافق با آقاي حجتي ،ايش��ان را
به مجلس معرف��ي نمودند .آقاي حجتي به دليل اينكه
در ش��وراي مركزي جهاد بود و از س��ويي در سيستان و
بلوچستان هواي كشاورزي ها را داشت مورد تاييد هر دو
گروه بود .از س��ويي فرد باهوش��ي بود كه مي توانست با
مديريت��ش ادغام را به خوبي انجام دهد .ضمن اين كه با
مسايل كشاورزي نيز آشنايي نسبي داشت .آن زماني كه
برنامه اول پنج س��اله تدوين شد ،من رييس گروه آب و
كشاورزي بودم و آقاي حجتي نماينده وزير جهاد بود كه
هر روز براي تدوين اين برنامه جلس��ه مشترك داشتيم.
من در اين جلسات به هوش و فراست و اطالعات ايشان
به خوبي پي بردم.
اُيش��ان در طول چهار سال و نيمي كه وزير بودند نيز
به خوبي توانس��تند عمليات ادغ��ام را انجام دهند .آقاي
حجتي در تمام اين دوران سعي كرد باالنس را به همراه
در نظ��ر گرفتن توانمنديهاي هر دو گروه لحاظ كند .او
هي��چگاه افراط و تفريط نميكرد و فرد عوام فريبي نبود.
هميشه به دنبال مسايل كارشناسي ميرفت و اگر خودش
در حوزهاي اطالعات نداشت از ديگران كمك ميگرفت.
او هيچگاه زير بار فش��ارها و تهديدها نميرفت .اگر چه
حجتي توانست ادغام موفقي انجام دهد ،اسكندري همه
چيز را خراب كرد .او فردي غيرمنطقي و احساساتي بود
و همواره به دنبال اطاعت از دس��تورات مافوق خود بود.
او جو دوستي و تفاهمي را كه حجتي در وزارتخانه ايجاد
كرده بود از بين برد.

ب��ر اس��اس مطالعاتی که از دو س��ال قب��ل روی ادغام دو
وزارتخان��ه صنای��ع و معادن و بازرگانی ص��ورت گرفته  ،مرکز
پژوهشه��ای وزارت بازرگانی 5 ،س��ناریو ب��رای ادغام این دو
وزارتخانه در یکدیگر را تدوین کرده اس��ت .در ادامه گزارشی از
این  5سناریوی محتمل برای بخش صنعت و بخش بازرگانی
پس از ادغام را می خوانید.
س�ناریوی اول :در سناریوی اول چارت سازمانی وزارت صنعت
و تجارت ،پنج معاونت در نظر گرفته ش��ده است؛ به نحوی که
معاونتهای در نظر گرفته شده در این سناریو ،شامل معاونت
برنامهریزی و توسعه اقتصادی ،معاونت اداری ،سرمایه انسانی،
حقوقی و امور مجلس ،معاونت امور بینالملل و توسعه صادرات،
معاونت تولید و تجارت و در نهایت معاونت توسعه زیرساختهای
صنعتی و تجاری هس��تند.از سوی دیگر ،س��ازمانهای تابعه
نیز سازمان توس��عه تجارت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ،س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی،
موسس��ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،سازمان حمایت
مصرفکننده و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
در نظر گرفته شدهاند.
سناریوی دوم :در سناریوی دوم چارت سازمانی وزارت صنعت
و تجارت ،شش معاونت در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که
معاونت برنامهریزی و توس��عه ،معاونت حقوقی و امور مجلس،
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی ،معاونت امور بینالملل و توسعه
صادرات ،معاونت صنایع و معادن و در نهایت معاونت بازرگانی
داخلی در نظر گرفته شده است.در عین حال ،سازمانهای تابعه
نیز همچون سناریوی اول ،سازمان توسعه تجارت ایران ،سازمان
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران ،س��ازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی،
سازمان حمایت مصرفکننده و در نهایت سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است.
سناریوی سوم :در سناریوی سوم ،کارکردهای کلیدی و کالن
ح��وزه بازرگانی طوری به وزارتخان��ه ادغامی صنعت و تجارت
تخصیص داده ش��ده اس��ت که وزارتخانهه��ای امور اقتصادی
و دارای��ی و جهاد کش��اورزی را تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت.
در تخصیص کارکرده��ای بخش بازرگانی ب��ه وزارتخانههای
مورد نظر کارکرد توس��عه ارتباطات تجاری بینالمللی ،توسعه
صادرات،مقررات صادرات و واردات ،برنامهریزی توسعه تجارت
خارجی ،ضمانتهای صادراتی مانند صندوق ضمانت صادرات،
نمایشگاههای بینالمللی ،پیمانها و سازمانهای منطقهای و
تجاری بینالمللی ،سازمان تجارت جهانی،مناطق آزاد تجاری،
بازارچههای مرزی ،نظارت و تس��هیل تب��ادالت تجاری ،امور
اصناف و بازرگانان ،ارائه آموزش و آگاهی به مردم ،اطالعرسانی
سیاستهای تجاری ،جمعآوری ،تحلیل و انتشار آمار ،اطالعات و
گزارشهاي بازرگانی ،نظارت بر استانداردها ،تجارت الکترونیکی،
فناوریه��ای اطالعاتی ،کدگ��ذاری کاال و خدمات ،پژوهش و
آموزش ،نظارت و بازرس��ی و حم��ل و نقل به وزارت صنعت و
تجارت سپرده میشود .در این میان وضعیت تعرفهها به وزارت
امور اقتصادی و دارایی س��پرده خواهد شد و وظایفی همچون
برنامهری��زی و تامین برای تنظیم بازار،توزیع و تنظیم بازار به

وزارت جهاد کشاورزی سپرده خواهد شد.
سناریوی چهارم :در سناریوی چهارم نیز کارکردهای کلیدی و
کالن حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت
تخصیص داده ش��ده اس��ت که وزارتخانههای امور اقتصادی و
دارایی و کش��اورزی و امور خارج��ه را نیز تحت تاثیر قرار داده
است .در این سناریو ،به دلیل موضوعیت نداشتن ادغام وزارت
امور خارجه با نهادی معادل س��ازمان توسعه تجارت كنوني در
قالب وزارت تجارت بینالملل و وزارت خارجه ،ساختاری برای
آن ارائه نشده است و ساختار وزارت صنعت و تجارت موردنظر
مشابه ساختار پیشنهادی برای سناریوی سه بوده و فقط سازمان
توسعه تجارت ایران از آن حذف شده است.بر این اساس ،وزارت
صنعت و تجارت دارای هفت زیرمجموعه امور اصناف ،تنظیم
بازار ،س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ،سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ،موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ،سازمان حمایت از مصرفکننده و سازمان
گسترش و نوسازی خواهد بود .در این سناریو ،توسعه ارتباطات
تجاری بینالمللی ،توسعه صادرات ،مقررات صادرات و واردات،
برنامهریزی توس��عه تجارت خارجی ،ضمانته��ای صادراتی،
نمایشگاههای بینالمللی ،پیمانها و سازمانهای منطقهای و
تجاری بینالمللی ،سازمان تجارت جهانی ،تجارت الکترونیکی،
مناط��ق آزاد تج��اری ،بازارچههای مرزی ،نظارت و تس��هیل
تب��ادالت ،برنامهریزی و تامین برای تنظیم ب��ازار ،جمعآوری،
تحلیل ،انتش��ار آمار ،اطالعات و گزارشهاي بازرگانی به عهده
وزارتخانهه��ای صنعت و تجارت و تج��ارت بینالملل و وزارت
خارجه خواهد بود.
س�ناریوی پنج�م :در س��ناریوی پنجم ،کارکردهای کلیدی و
کالن ح��وزه بازرگان��ی طوری به وزارتخان��ه ادغامی صنعت و
تجارت تخصیص داده ش��ده ک��ه وزارتخانههای امور اقتصادی
و دارایی و کش��اورزی را نیز تحت تاثیر قرار داده اس��ت.در این
سناریو ،در کنار وزارتخانه جدید ،وزارت «تجارت خارجی» در
نظر گرفته ش��ده است .س��اختار وزارت صنعت و تجارت مورد
نظر مش��ابه ساختار پیشنهادی برای چارچوب پیشنهادی سه
بوده و فقط س��ازمان توس��عه تجارت از آن حذف شده است و
در قالب یک وزارتخانه جدا به نام وزارت تجارت خارجی مطرح
ش��ده است .در چارت س��ازمانی وزارت صنعت و تجارت هفت
زیرمجموعه امور اصناف ،تنظیم بازار ،سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی،سازمان حمایت
از مصرفکننده و سازمان گس��ترش و نوسازی در نظر گرفته
شده است.در این سناریو ،توسعه ارتباطات تجاری بینالمللی،
توسعه صادرات ،مقررات صادرات و واردات ،برنامهریزی توسعه
تجارتخارجی،ضمانتهایصادراتی،نمایشگاههایبینالمللی،
س��ازمان تجارت جهانی ،پیمانها و س��ازمانهای منطقهای و
بینالمللی ،مناط��ق آزاد تجاری ،بازارچهه��ای مرزی ،نظارت
و تس��هیل تبادالت تجاری ،جمعآوری ،تحلیل و انتشار آمار و
اطالع��ات و گزارشهاي بازرگانی ،پژوهش و آموزش و حمل و
نقل به عهده وزارتخانههای صنعت و تجارت و تجارت خارجی
خواهد بود.
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آرزوهاي بزرگ

پروندهاي درباره روابط تجاري ايران و كشورهاي همسايه
پنج سال قبل براي اولين بار موضوعي از سوي فعاالن
بخشخصوصي مطرح ش�د كه طي سالهاي بعدشكل
اس�تراتژي اقتصادي را به خود گرفت .نمايندگان اتاق
بازرگاني سلسله نشستهایي را ترتيب دادهبودند كه
محص�ول آن تعيين بازارهاي هدف ت�ازه براي اقتصاد
اي�ران ب�ود .هنگامي كه دره�اي بازاره�اي اروپايي به
روي تجار ايران بس�ته ش�د ،فعاالن اقتصادي راههاي
تازه براي فروش محصوالت خود پيدا كردند .براس�اس
دس�تورالمعلهاي تازه آنان راهي بازارهاي كشورهاي
همس�ايه ش�دند .هركدام از بازارهاي جديد هم نامي
ق و افغانس�تان در پيوند با
تازه پيدا كردند .تركيه ،عرا 
پاكستان و هند از سوي رئيس سابق اتاق ايران به عنوان
«بازار مش�ترك اسالمي» معرفي ش�دند و ارمنستان،
قزاقس�تان و تركمنس�تان به عنوان بازارهاي منطقه
آس�يايي ميانه خوانده ش�دند .به اي�ن ترتيب اهدافي
متفاوت از گذشته براي تجارت ايران كشف شد .برخي
تحليلگران اقتص�ادي گمانهزنی ميكردن�د بازارهاي
جدي�د راه به جايي نخواهند برد ولي برخالف تصورات
ابتدايي دنيايي متفاوت پي�ش روي اقتصاد ايران قرار

گرفت .روزها پس از تعيين بازارهاي هدف جديد ،اكنون
بسياري از فعاالن اقتصادي و تجار ايراني كاالهاي خود
را به سوي كشورهايي هدايت ميكنند كه روزگاري از
آنها گريزان بودند .اكنون در ابتداي دهه  90سفير تركيه
و نخست وزير تركيه هردو از بازرگانان ايران ميخواهند
تا بيش گذشته به س�وي بازارهاي آنان متمايل شوند.
ارمنستان به موازات ديگر كشورهاي منطقه امكاناتي
ب�راي تجار ايران�ي مهيا ك�رده و عراقيها نيز هرچند
روزهاي بي ثبات سياس�ي را پشت سرميگذارند ولي
براي جذب بيشتر فعاالن اقتصادي ايران كليد زدهاند.
ب�ا اين ح�ال به نظر ميرس�د كه همچنان بيش�ترين
گرفتاريهاي اقتصادي ايران در بازارهاي عراق باش�د.
براس�اس گفتههاي رئيس اتاق مشترك دو كشور بازار
عراق پتانس�يل بس�ياري براي جذب كاالهاي ايران از
خود بروز دادهاس�ت ولي با اين حال كره ،چين و حتي
برخي از كش�ورهاي اروپايي بي�ش از ايران محصوالت
خود را به س�وي بازار عراق روانه ميس�ازند .اين اتفاق
در ش�رايطي رخ ميدهد كه بازرگان�ان ايراني به دليل
محدوديت تجارت با برخي كش�ورهاي اروپايي شرقي

عالقهمندي بس�يار بااليي براي تجارت ب�ا عراق پيدا
كردهاند .گزارشهاي آماري از تجارت ايران و تركيه نيز
آشکار ميسازدکه طي سالهاي گذشته ،شركاي ترك
بيش از فعاالن اقتصادي ايران فعال بودهاند .صنعت حمل
و نقل و خطوط هوايي تركيه با تاسيس دفاتري در تهران
ب�ه عنوان يكي از قطبهاي حمل و نقل كش�ور مطرح
شدهاست .از سوي ديگر برخي صنعتگران تركيه هم در
تبريز و نقاط شمالغربي كشور شعبهاي از كارخانههاي
خود را داير كردهاند .به اين ترتيب تجارت ايران و تركيه
به س�مت استفاده بيشتر تركها از بازار ايران سنگين
شدهاس�ت .به موازات اين جريان خبر ميرسد كه بازار
ن هم از كاالهاي چيني مملو شدهاست .حتي
افغانستا 
چن�دي پيش اتاق افغانس�تان در واكنش به حواش�ي
سياسي براي مدتي روابط خود با ايران را قطع كردهبود
ولي اين شرايط چندان پايدار نماند و بازهم همه چيز به
حالت سابق بازگشت .با اين حال فعاالن بخشخصوصي
همچنان اميدوارند كه بازارهاي كشورهاي همسايه را به
تسخير خود درآورند .آرزوهايي كه شايد طي سالهاي
آينده محقق شود.

هنگامي كه درهاي
بازارهاي اروپايي
به روي تجار
ايران بسته شد،
فعاالناقتصادي
راههاي تازه براي
فروش محصوالت
خود پيدا
كردند .براساس
دستورالمعلهاي
تازه آنان راهي
بازارهاي
كشورهاي
همسايهشدند
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دیدار تجار عراقی از اتاق بازرگانی تهران

جدال بینالمللی در بازار همسایه
کاهش صادرات ایران به عراق نگران کننده است

از دست دادن بازار
عراقفرصتهایی
را از تجار و
صنعتگرانایرانی
خواهد گرفت که
جبران آن به زمان
و سرمایه گذاری
طوالنینیازمند
است
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با س��فر هیأت عالی رتبه
ایران به عراق و تشکیل اولین
اجالس اقتصادی مش��ترک
بین دو کش��ور توافق ش��د تا
س��طح روابط دو کش��ور در
زمینه تج��ارت کاال ،خدمات
سیدحمید حسینی و توریست از ده میلیارد دالر
عضوهیاتریسه به  20میلی��ارد دالر افزایش
اتاق مشترک ايران یاب��د و این هدف ک��ه مورد
و عراق توافق مسئوالن دو کشور قرار
گرفتهاست با چالشها و ابهاماتی همراه است و از همه
مهمتر اینکه کسب سهم بیش��تر از این بازار الزمهاش
رقابت با کشورهایی از جمله ترکیه ،سوریه ،چین و کره
اس��ت که به نسبت ایران سهم بیشتری در صادرات به
عراق دارند و س��هم ما فقط  8درصد است( .حدود 4/5
میلیارد از  55میلیارد دالر واردات عراق).
ای��ن روزها اگرچه ایران بر اس��اس تمام معیارهای
تجاری بهترین کش��ور صادرکننده ب��ه مقصد عراق
به ش��مار آمده و ش��ناخت خوبی از ذائقه و فرهنگی
ش��هروندان عراق��ی دارد ،میبینیم ک��ه ترکیه مانند
بسیاری دیگر از موارد وارد عمل شده و حضور تاثیرگذار
و تجاری در این منطقه داشته است .چنانچه ترکیه در
مقاب��ل یک رایزن بازرگانی ای��ران در عراق بیش از ده
رایزن بازرگانی در ش��هرهای عراق مستقر کرده است
و در مقاب��ل یک مرکز تج��اری نیمه تعطیل ایران در
کردس��تان عراق بیش از  12مرکز تجاری دارد .آمار از
سهم بیش از  20درصدی ترکیه در بازار عراق حکایت
دارد و این کشور حضور فعالی در بخش خدمات فنی و
مهندسی بازار عراق دارد ضمن اینکه در بازار کاالهای
مصرفی نیز س��هم باالیی دارد .این در حالی است که
انتظار میرود مسووالن و سیاس��تگذاران اقتصادی
ایران به این آسانیها از کنار بازار سوددهی چون عراق
نگذشته و برای توس��عه صادرات و افزایش سوددهی
این بازار فکری جدی کنند .از دس��ت دادن بازار عراق
فرصتهایی را از تجار و صنعتگران ایرانی خواهد گرفت
که جبران آن به زمان و سرمایه گذاری طوالنی نیازمند

است.
ب��ا نگاهی به اق�لام عمده صادراتی ای��ران به عراق
( 25قلم اول) خواهی��م دید که در واقع صادرات ایران
به عراق حاکی از وابس��تگی این اقالم به منابع طبیعی
کشور است و اقالم صنعتی حضور کم رنگی در بازارهای
عراقی داش��ته و عمده کاالها و محصوالت صادراتی ما
شامل مواد غذایی ،آشامیدنی و شیرینی ،شکالت میوه و
تره بار است که حجم این اقالم در دو ماهه ابتدایی سال
 90به بیش از یکصد میلیون دالر میرسد .در کنار این
اقالم میتوان به طور نمونه به صادرات محصوالتی چون
سیر ،فلفل ،خیار و خیارشور ،بیسکویت ،بستنی ،ماهی،
کیوی ،نان ،گوجه فرنگی ،رب و ماست به بازارهای عراق
اشاره کرد.
دومین محصول صادراتی کشور مصالح ساختمانی و
به ویژه سیمان است که بیش از  40میلیون دالر از بازار
صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص داده است.
سومین محصول صادراتی کشور شامل اقالم صنعتی
و به ویژه لوازم خانگی و لوازم یدکی میش��ود که بازار
این محصوالت نیز سهمی کمتر از  40میلیون دالر در
بازارهای ع��راق دارد و آینده بازار این اقالم با توجه به
رقابت کشورهایی نظیر ترکیه ،کره ،چین به شدت در
خطر است.
چهارمین محصول عمده صادراتی کش��ور ایران به
عراق فرآوردههای نفتی ش��امل گازوئی��ل ،گاز مایع و
روغن موتور است که میتواند با توجه به بازار گسترده
عراق با انتخاب یک اس��تراتژی مناسب و فعال کردن
بخش خصوصی سهم بیشتری از این بازار را به دست
آورد .در ضمن صادرات برق نیز یک مس��ئله عمده به
ب��رای ورود به بازار تجاری عراق به ش��مار میآید که
بهش��دت نیز مورد نیاز کش��ور عراق است و در صورت
وجود برق مازاد امکان گس��ترش صادرات برق ایران به
بازارهای عراق وجود داش��ته و بدون شک با استقبال
خوب دولت عراق نیز مواجه خواهد شد.
در سه سال گذش��ته صادرات ایران به عراق شامل
کاالها و محصوالتی بوده که به آن اشاره شد و در واقع
س��رانه اعتبار تجاری این صادرات ب��ه عراق رقمی در

حدود چهار میلیارد دالر برآورد ش��ده است .بر اساس
پیش بینیهای صورت گرفته تا رسیدن به رقم صادراتی
 10میلی��ارد دالری کاال نیاز به برنامه ریزی جدی این
زمینه وجود دارد .چرا که ورود به فاز جدیدی از روابط
و اس��تفاده حداکثری از البیهای سیاس��ی در شرایط
پیش روی وضعیت تجاری ایران میتواند به جلوگیری
از دست رفتن یکی از مهمترین بازارهای تجاری پیش
روی سرمایهگذار ایرانی منجر شود.
در ش��رایط کنونی الزم اس��ت ت��ا امکانات عظیم
نیروی انسانی ایران در بخش خدمات فنی و مهندسی
و پیمانکاری عراق فعال ش��ده و با حضور در حوزههای
نفت ،گاز ،مخابرات ،راه آهن ،شهرس��ازی ،سد سازی و
جاده س��ازی و سرمایه گذاریهای مشترک این روابط
نسبت به دورههای گذشته ارتقاء داده شود.
امید است با پیگیری نتایج سفر هیات عالیرتبه و
فعال شدن هرچه بیشتر اتاق مشترک ایران و عراق با
توجه به حضور سفیری فعال و اندیشمند در عراق یک
بار دیگر تالش ش��ود تا بتوانیم ع��راق را به مقصد اول
صادراتی ای��ران تبدیل کنیم .در حال حاضر نیز چین
و ام��ارات در رتبه اول و دوم ب��ازار صادراتی عراق قرار
گرفتهاند.
متأسفانه آمار س��ه ماهه صادرات کشور از کاهش
صادرات س��ه ماهه سال  90نس��بت به سال  89خبر
میدهد .صادرات  1/061میلیون دالری سه ماهه سال
 89به  966میلیون دالر کاهش یافته که حاکی از نیاز
به تدوین یک اس��تراتژی مناسب و استفاده حداکثری
از پتانسیل موجود اقتصادی ایران و بازبینی بازار عراق
است.
امیدوارم که پیگیری مس��ائل مرب��وط به بازبینی
برنامههای صادراتی ایران به عراق تنها در همین سطور
محدود نشده و جنبه عملیاتی و عینی پیدا کند ،چرا
که سابقه مشترک فرهنگی و مذهبی دو کشور در کنار
روابط دیپلماتیک نزدی��ک دولت ایران و عراق فرصت
طالیی برای بازار تجاری ایران در این کش��ور به وجود
آورده ک��ه تا به اینجای کار متأس��فانه با اتخاذ تدابیر
غیراقتصادی از دست رفته است.

مصائب تجارت چمداني
چرا تركيه در فتح بازارهاي عراق از ايران سبقت مي گيرد؟
روابط ایران و عراق كه ریشه
در تاریخی کهن دارد و وابستگي
پيشيني حاکمان امروز عراق به
اي��ران همچون مالک��ی و اينكه
برخی از وزرای کابینه عراق نیز
سالها در ایران زندگی کردهاند
حسین تیزمغز امكان منحصر به فرد و ويژه اي
رئیساتاقمشترك را در عرصه تجارت و اقتصاد ميان
ایران و عراق ايران و عراق به وجود آورده است.
نبايد از ياد برد كه ایران در بدترین
شرایط حامی کشور عراق بوده و یک میلیون پناهنده عراقی
در ای��ران زندگی كرده اند و بدين ترتيب حق طبیعی ایران
اس��ت که از همه این فرصتها برای به دست آوردن حضور
اقتصادی وي��ژه در بازارهای عراق بهره برد .اما اين بر عهده
بازرگانان و تجار وصادركنندگان ايراني است كه اين امكان
بالقوه را بالفعل س��ازند .در اين خصوص یکی از مهمترین
مسائلی که صادرکننده ایرانی باید بدان توجه داشته باشد،
حفظ کیفیت محص��والت تجاری صادراتی اس��ت .صدور
كاالهای نامرغوب به عراق به از دست رفتن بازار این كشور
و اطمینان خریداران منجر خواهد شد و در نتيجه در رقابت
با سایر کشورها بازار تجاری ارزشمند عراق از دست ما خارج
خواهد ش��د .البته خوشبختانه به منظور سر و سامان دادن

به وضعیت ارزیابی محصوالت تجار ایران به عراق سنجش
اس��تاندارد در مرزها فعال شده و بهاینترتیب كاالهایی كه
استاندارهای الزم را نداشته باشند ،نمیتوانند وارد بازار عراق
شوند .اما به هر شکل فقدان برخی زیرساختها یا امکانات
حمل و نقل موجب میش��ود که فرصتهای رقابتی ما در
عراق کاهش یافته و به هدر رود.
اصلیترین و جدیترین رقیب ما در عراق كش��ور تركیه
است .ترکیه که این روزها از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار
است ،توانسته سیاستگذاری اقتصادی خوبی در عراق داشته
باش��د و سهم باالیی از صادرات به این کش��ور را از آن خود
کند .سرمایهگذاران تركیه از سوی دولت این کشور حمایت
میش��وند و حساب ویژهای روی عراق باز كردهاند و طی این
سالها به خوبی بازار عراق را مورد مطالعه قرار دادهاند .یكی
از اصلیتری��ن حوزه های صادرات��ی به عراق خدمات فنی و
مهندس��ی است .ما طی س��الهای گذشته رقمی در حدود
 80میلیون دالر صادرات خدمات فنی و مهندس��ی به عراق
داشتهایم ولی تركیه در همین مدت بیش از سه میلیارد دالر
صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق داشته که این رقم
بدون ش��ک در ماههای اخیر از رشد تصاعدی هم برخوردار
بوده است .از همينرو باید برای حضور اقتصادی در بازارهای
عراق نیازسنجی بهينهتري را پيشه كنيم.
با وجود صادرات میلیاردی ایران به کش��ور عراق سهم

پوش��ش بیمهای صندوق تضمین صادرات رقمی در حدود
 50میلیون بوده اس��ت که این مسئله با توجه به باال بودن
ریسک س��رمایه گذاری در کشور عراق ،موجب کند شدن
روند س��رمایهگذاریها در این کش��ور ش��ده و فرصتهای
صادراتی ما را از بین برده است .بسیاری از کشورهای اروپایی
و حتی آمریکا در مس��ئله ص��ادرات کاال و فناوری به عراق
کش��ته و زخمی دادهاند و با این حال کماکان شرکتهای
بیمهای و کارگزاران بیمه از سرمایهگذاری آنها در خاک عراق
حمایت میکنند و این در حالی است که سرمایهگذار ایران
برای صادرات محصوالت خود با عراق به مشکالت عدیدهای
در بخش بیمه کاال و خدمات مواجه اس��ت و ش��رکتهای
خصوصی بیمهگذار نیز حاضر به سرمایهگذاری در این بخش
نیستن .د
یکی از مس��ائل و چالشهایی که صادركنندگان ايراني
در عراق با آن مواجه هس��تند مس��ئله ال س��یها ،حواله و
بهطورکلی روابط بانکی میان دو کشور است که تحریمها نیز
ش را تشدید کرده اند .اگرچه با تاسیس شعبات بانك
این چال 
اقتصاد نوین و بانك كش��اورزی تا حدودی امکان ارتباطات
بانكی ميان دو كشور فراهم شده است اما بايد اميدوار بود كه
با توسعه همکاریهای بانکی تجار و صادركنندگان ايراني از
تجارت چمدانی و حمل پول نقد به سمت شیوههای نوین
همکاری اقتصادی پیش روند.

یکی از مسائل و
چالشهاییکه
صادركنندگان
ايراني در عراق با
آن مواجه هستند
مسئله ال سیها،
حواله و به طور
کلی روابط بانکی
میان دو کشور
است که تحریمها
ش را
نیز این چال 
تشدید کرده اند

پيله وري يا تجارت بين المللي؟
تاملي در صادرات کوله باری ایران در بازار  100میلیارد دالری عراق

فاکتور زمینهای

نگر
آینده

برای آس��يب شناسي این مسئله نخست الزم است
تا به فاکت��ور زمینهای بپردازيم .مقامه��ای عراقی چه
بخواهیم و چه نخواهیم از مراودات جهانی روز بی نصیب
نمان��ده و در تالشاند که روابط دیپلماتیک و اقتصادی
پایداری با کشورهای منطقه و جهان غرب داشته باشند.
بهاینترتیب آنها در روابط تجاری و اقتصادیش��ان با
ایران محتاطانه برخورد ميكنند و مسئله اعمال تحریمها
نیز رفتار آنها را تا حدودی تغییر داده است .اما اگر حتي
در اين خصوص دستان ما بسته باشد و نتوانيم تغييري
در واقعيت موجود انجام دهيم نبايد تمام مش��كالتمان
را در كاه��ش حجم صادرات به ع��راق در همين عامل
تحريم و نگاه سياس��ي ببينيم و چشم بر عوامل جدي
ديگرببنديم.
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نمي توان انكار كرد كه پس
از حذف صدام حسين از صحنه
سیاسی و اجتماعی عراق سطح
تعامالت اقتصادی ايران و عراق
از رش��د قابل قبولی برخوردار
بوده اس��ت .آنچنانكه اگر آمار
جهانبخش تج��ارت و صادرات ای��ران به
سنجابیشیرازی ع��راق در س��ال  82رقمی در
دبیر اتاق ایران و حدود  240میلیون دالر برآورد
عراق ش��ده بود همین آمار در سال
 89به  5میلیارد و با احتساب صادرات فنی و مهندسی
به رقمی در حدود  7میلیارد دالر رس��ید .بهاینترتیب
طی این س��الها صادرات ایران به عراق از رشدي چند
ده درصدی برخوردار بوده است .البته آمار افزایش سرانه
صادرات ایران به عراق خیلی هم خوشحال کننده نیست
از این جهت که در مقایس��ه ب��ا فرصتهای اقتصادی
موجود در بازارهای عراق و حضور سایر کشورها در اين
كش��ور ،ایران نقش چندان پر رونق و پررنگی نداشته و
اغلب کارها در عراق به شرکتهای اروپایی و آمریکایی
سپرده میشود .زمانی که درآمد حاصل از صادرات ایران

ب��ه عراق رقمی در حدود  240میلیون بود ،رقم تجاری
کل ب��ازار عراق عددی در ح��دود  7میلیارد بود اما این
روزها که حضور تجاری ایران در بخش صادرات به رقم
 7میلیارد رسیده ،بازار عراق ،بازاري تجاری با حجم مالی
 100میلیارد دالر است.
عراق کشوری در حال بازسازی است و در بخشهای
مختلف امکان س��رمایهگذاری را برای س��رمایهگذاران
خارجی به وجود آورده است .از سوی دیگر مردم عراق،
مردمي مصرفگرا هستند و جمعیت  30میلیونی این
کش��ور ميتواند يك مصرفکننده جدی برای بازارهای
صادراتی ما به شمار آید .ذائقه شهروندان عراقی به لحاظ
خوراک و پوش��اک و حتی مد ش��باهتهای بسیاری با
ایرانيان دارد و در بخش کاالهای مصرفی و البس��ه نیز
بازاره��ای خوبی در عراق برای صادرکننده ایرانی وجود
دارد .اي��ن را هم در نظر بگيريم كه ایران و عراق در 15
نقطه مرز مش��ترک دارند و کمترین فاصله مرزی عراق
با کشورهای همسایه در نقاط مختلف با ایران است .به
لحاظ سياس��ي و پيشينه تاريخي نيز رقم یک میلیون
پناهنده عراقی به ایران امکان روابط فرهنگی و اجتماعی
دو کش��ور را چن��د برابر میکند .اما ب��ا وجود همه این

فرصتها که به آن اشاره شد ،چرا ما نتوانستیم به جای
سهم چند درصدی به سهمی سی درصدی از بازارهای
عراق دست پیدا کنیم و چرا امروز شاهدیم که بسیاری از
کش��ورها از راه دور بازارهای صادراتی عراق را از آن خود
کردهاند و ما در مواردی شاهد برگشت زدن کاالی مان از
عراق به ایران هستیم؟
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ايراني ها كمرنگ ش��دن حضور خ��ود در عراق را به
عواملي همچون عدم امنيت نس��بت ميدهند .اما نگاه
تاجران ايراني به مسئله امنیت بیش از آنکه واقعی باشد،
احساسی است و به همین خاطر در شرایطی که بسیاری
از کشورهای توس��عه یافته و صنعتی در بازار اقتصادی
عراق حاضر ش��ده اند ،بس��یاری از ما برای ورود به بازار
اقتصادی این کشور هنوز این پا و آن پا میکنیم .رقبای
ما در عراق نسبت به تحلیل شرایط امنیت و تجارت در
عراق ارزیابی عاقالنهتر و واقعگرایانهتری دارند و مسائل را
به شکل میدانی پایش میکنند حال آنكه چنين نگاهي
در ميان ما غايب است .اما در كنار اين مشكالت ،آسيب
ه��اي ديگري نيز در سيس��تم اقتصادي م��ا وجود دارد
كه مانع گس��ترش روند صادرات خواهندبود .ناكارآمدي
لونقل ،فقدان اسناد مالی الزم بانكي براي
سيستم حم 
تجارت ،ریسک گارانتی یا همان گارانتی خطر و مباحث
مرتبط با بیمه چندان در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته
است .ما در سرمایهگذاری مشترک و تولید در مقصد نيز
خیلی عقب هستیم و اين درحالي است كه به طور خاص
صادرات به عراق با مشكالتي نظير تعدد نظامهای کنترل
کننده ورود کاال به عراق كه به كندي روند صادرات مي
انجامد ،برخورد نامناس��ب و عدم پاسخگویی مقامهای
مس��وول در عراق به تاج��ران ایرانی ،و فاصله داش��تن
مفهوم اس��تاندارد در عراق با استانداردهاي بینالمللی
نيز روبروس��ت .همه اينها دست به دست هم ميدهد تا
روند صادرات و س��رمايهگذاري ايرانيان در عراق از رشد
مناسبي برخوردار نباشد .بر اساس تمام نكات پيش گفته
و با نگاهي آيندهنگرانه بايد متذكر شد كه بدون شک،اگر
روند کنونی ادامه یابد وضعیت صادرات ایران به عراق با
وجود همه پتانسیلها و ظرفیتها با چالش جدی مواجه
خواهد شد.

م
ل دو کیه
تر
فص ن و
یرا
ا

عقب هستیم و
اين درحالي است
كه به طور خاص
صادرات به عراق
با مشكالتي نظير
تعددنظامهای
کنترل کننده ورود
کاال به عراق كه
به كندي روند
صادرات مي
انجامد

نگاه غیر واقعی به امنیت و تجارت

پرونده ویژه

مسئله فرهنگی فعاالن اقتصادی

ایرانیها پس از س��قوط صدام به دلیل نیاز وافر بازار
مصرفی ع��راق به کاالهای ایرانی ب��دون درنظرگرفتن
بس��یاری از ظرایف صادراتی ،نس��بت به ارس��ال کاال و
محص��والت مورد نیاز به عراق اقدام کردند .حال اگرچه
درگذر زمان ش��رایط تجاری و اقتصادی عراق توس��عه
یافتهتر ش��ده ،اما برخی صادرکنندگان و تاجران ایرانی
کماکان در نظر دارند تا بر همان سیاق گذشته نسبت به
صادرات محصوالت خود اقدام کنند .حال آنكه این روزها
کشور عراق نیز برای واردات خود مبنایی علمی قرار داده
و محصوالتی که به خاک این کشور وارد میشوند بدون
شک باید مراحل گمرگ ،بازرسی و استاندارد کاال را پشت
سر بگذارند .آنچه براي ما جالب توجه است نگاه منفي
تج��ار ايراني به اين س��ختگيري عراقي ها در پذيرش
واردات اس��ت .گويي كه تجار ايراني منطق رقابتي بازار
سرمايه را نشناخته اند يا نمی خواهند بشناسند .بارها به
شخصه از تاجران ايراني شنیدهام که بازرسی محصوالت
در عراق را نوعی سنگ اندازی قلمداد میکنند .همچنين
بر اساس آمار بالغ بر  55درصد از سطح تعامالت تجاری
ای��ران به ع��راق از طریق کوله باری و پیل��ه وری انجام
میشود و متاسفانه اکثریت بازیگران و فعاالن اقتصادی
در سرمایه گذاری ایران و عراق را پیلهوران تشکیل میدهند؛ مرزنشینانی
مشترک و تولید در که با کوله بار و از طریق مرز نسبت به ورود و صدور کاال
مقصد نيز خیلی اقدام میکنند .به همین خاطر ادبیات مرتبط با بازرگانی
بینالمللی در این ميان کمتر جا باز كرده است.

روابط توسعه مييابد
گزارش سفير ايران در آنكارا از روابط تجاري دو كشور
خبرهاي رسمي نشان ميدهند ،روابط اقتصادي ميان ايران
و تركيه افزايش مييابد .س��فير ايران در تركيه هم در آخرين
اظهار نظرهاي خود چنين جرياني را تاييد كردهاس��ت .بهمن
حسينپور سفير ايران در آنكارا ميگويد«:سال گذشته حجم
تجارت بين دو كش��ور نزديك به 11ميليارد دالر بود .در سه
ماه اول س��ال جاري ،در مقايس��ه با دوره مشابه سال گذشته،
افزايش 74درصدي در حجم تجارت به چش��م ميخورد ».او
روايت ميكند روند تجاري ميان ايران و تركيه صعودي است«:
زماني كه در س��ال 2008من وارد تركيه شدم ،حجم تجارت
بين دو كشور 7ميليارد دالر بود .ما اين رقم را تا 10ميليارد
دالر افزايش داديم .البته در سال 2009بر اثر بحران اقتصادي
جهاني ،حجم تجارت بين دو كشور كمي كاهش يافت .ولي با
پشت س��ر گذاشته شدن بحران ،رشد مهمي در مناسبات دو
كش��ور مشاهده ش��د و براي اولين بار از مرز 10ميليارد دالر
گذشته و به 11ميليارد دالر رسيد.در سه ماهه اول سال جاري
نيز در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ،افزايش 74درصدي
مشاهده مي ش��ود .اگر در شرايط مشابه به فعاليتهاي خود
ادامه دهيم و با وضعيت ديگري مواجه نش��ويم ،امسال حجم
تجارت بين دو كشور از مرز 15ميليارد دالر خواهد گذشت .اين
وضعيت در مناسبات ايران و تركيه بي سابقه است .خوشحاليم
از اينك��ه در نتيجه خريد و فروش چندين س��ال اخير ،تنوع
محصوالت و كاالها افزايش يافته اس��ت .انرژي ،از جمله نفت،
گاز طبيعي و مش��تقات آن در رأس محصوالت وارداتي تركيه
از ايران قرار دارد .اما در سال 2010و در اوايل سال 2011به
خريد و فروش كاالهاي متفاوت روي آورديم .يعني كاالهايي
غير از نفت به تركيه صادر ميكنيم و در عين حال تركيه نيز
به صدور كاالهاي متفاوتي به ايران روي آورده اس��ت .اين نيز
به معناي صادرات و واردات متنوع در چارچوب مناسبات و به
واس��طه قراردادهاي امضا شده بين دو كشور در آينده است».
همزم��ان با مديركل امور قراردادهاي وزارت اقتصاد تركيه هم

افزايش حجم تجارت ميان دو كشور را تاييد ميكند .براساس
گفتههاي او روابط دو كش��ور روندي صعودي دارد .وي براين
باوراست «:روابط اقتصادي بين ايران و تركيه با وجود مخالفت
و فش��ارهاي موجود همچنان ادامه دارد .بعضي از كش��ورها با
ايجاد موانع مختلف به دنبال محدود كردن روابط اقتصادي بين
ايران و تركيه هستند ولي با وجود همه مخالفتها و ناماليمات
موجود ،رابطه ايران و تركيه بيش از بيش توسعه مييابد .طبق
گفته يكي از سران جمهوري تركيه ،ارتباط بين اين دو كشور هر
روز با استحكام و جديت بيشتري پيگيري ميشود به طوري كه
مسئوالن اين كشور فقط در برابر طرف مقابل پاسخگو هستند».
ديلمره به تعهد دو كشور براي افزايش ججم مبادالت مرزي تا
سقف  30ميليارد دالر اشاره كرد و يادآرو شد :در سال 2008
حجم مبادالت بازرگاني بين دو كشور براي نخستين بار از مرز
 10ميليارد دالر گذشت با اين اوصاف ارتقاي سطح مبادالت
تا  30ميليارد دالر قابل تحقق است .وي ادامه داد :در صورتي
كه مس��ئوالن ارقام واردات و صادرات بين دو كشور را مورد
بررسي قرار دهند متوجه افزايش  124درصد سطح مبادالت
بين دو كشور ميش��وند به طوري كه از اين ميزان مبادالت
 6.4ميليارد دالر به نفع ايران انجام شد .اين مسئول در بخش
ديگري از س��خنان خود به لزوم فراهم كردن زيرساختهاي
تجارت توجيهي اشاره كرد و گفت :بايد در اين ارتباط توافقات
الزم بين دو كش��ور صورت بگيرد .از سوي ديگر سفير ايران
در آنكارا هم تاكيد ميكند«:طي 3سال اخير با توسعه روابط،
هيئتهاي زيادي بين دو كش��ور تبادل شد .ما در نظر ملت
ايران از تركيه تابلوي زيبايي ترس��يم كرديم .به موازات اين
فعاليتها نيز تعداد گردش��گران ايراني ك��ه از تركيه بازديد
ميكنند ،افزايش يافت .خوشبختانه سال گذشته در خصوص
تعداد گردشگران به سطح مطلوبي دست يافتيم » .او اعتقاد
دارد اين آمارها نش��ان ميدهد ،رواب��ط تجاري ميان ايران و
تركيه روندي صعودي دارد.
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شرکای صمیمی

تحریم هیچ اثری در روابط تجاری ایران و ترکیه نداشته است

ضرورت اخذ اطالعات از کشور هدف

در حوزه صادرات ایران به ترکیه ضروري اس��ت
که بازرگان��ان و صاحبان صنای��ع دریچههای
اطالعات تجاری و صنعتی کش��ور هدف را به سوی
خود باز کنن��د و با ایجاد دپارتم��ان و مدیریتهای
منطق��های و تخصصی ،نگاهی علمی ب��ه بازار هدف
داشته باشند .موضوع شناسی و موقع شناسی کرده
و شرایط ایستایی و استقرار حوزههای صنعتی از حیث
قرار گرفتن صنایع تولیدی بر اس��اس موضوع کار در
مناطق آزاد ،مناطق ویژه و مناطق صنعتی را به خوبی
ارزیاب��ی کنند ،چرا که هر کدام از اینها بر حس��ب
موضوع تعریف شده است .شورای بازرگانی و صنعتی
– معدنی ایران و ترکیه که دارای سازمان و تشکیالت
در هردو کش��ور است نیز میتواند یکی از منابع ارائه
اطالعات تجاری و صنعتی و دریچهای برای رفع موانع
و مشکالت بین بازرگانان هر دو طرف باشد.
محصوالت حالل که دارای یک مدیریت ویژه در
اتاق صنایع و معادن ایران زیر نظر دکتر فخاری
اس��ت نیز نظر و دکترین جمهوری اسالمی ایران را
دنبال ميكند كه ميخواهدکه کاال و محصول غذائی
وارداتی به ایران برچس��ب حالل داشته باشد .یعنی
تولیدات غذائی باید منطبق با شعائر و فقه اسالمی و
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بررسی علل و عوامل و موانع
گسترش مبادالت و مراودات
بازرگان��ی در بازارهای هدف
به ش��ناخت اولی��ه نیازهای
معدنی ،صنعتی کشور هدف
و آگاه��ی از توان تولیدی آن
سيد جالل کش��ور نیاز دارد و الزم است
ابراهیمی تا پس از مطالعات و شناخت
رییس شورای عالی مقدمات��ی از کش��ور هدف
ایران و ترکیه نسبت به صادرات در جهت
تامین کمبودهای مورد نظر و
ارائه محصوالت تجاری اقدام شود .هم اکنون مبادالت
بین دو کشور ایران و ترکیه مبلغی معادل  11میلیارد
دالر است که بیش��ترین حجم آن را صادرات انرژی
به ترکیه تامین میکند و حجم آن س��ه چهارم کل
مبادالت اس��ت .از مانده یک چه��ارم از این مبادالت
بیش��ترین رقم را ترکیه در اختیار دارد .بیش��ترین
حجم و اقالم صادراتی ترکیه به ایران را ،منس��وجات
و تولیدات صنایع جانبی آن ،محصوالت ش��یمیائی،
قطعات خودرو ،ماش��ین آالت و مواد غذائی تشکیل
میدهد.
در یک مقایس��ه آماری و تشبیهی ،ایران از لحاظ
جمعی��ت رقمی در ح��دود  74میلیون نفر قریب به

جمعیت ترکیه است .اکثریت هر دو کشور مسلمان
هستند .از حیث اقتصاد فرهنگی ،جاذبههای توریستی
(حوزه کناره دریاها؛ جنگلها؛ شرایط ژئوپولوتیکی)
تراکم جمعیت در حوزههای ش��هری و روستایی هم
شباهتهای زیادی با هم دارند.
از لحاظ وس��عت س��رزمینی ایران تقریباً دو برابر
کش��ور ترکیه است که مس��احتی را برابر 814578
کیلومتر مرب��ع دارد ک��ه از این مس��احت 23720
کیلومت��ر مرب��ع آن در قاره اروپا ق��رار دارد .از جمله
مزیتهای��ی که توان تج��اری ترکیه را ب��اال میبرد
عضویت در پیمان آتالنتیک ش��مالی است که روابط
پنهان و آش��کار تجارت بین کشورهای عضو پیمان
آتالنتیک ش��مالی را تضمین و حتی تامین میکند.
عضوی��ت در س��ازمان همکاری اقتصادی و توس��عه
موجب شده تا برای این کشور زمینه استفاده بهینه
با تطبیق شرایط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته
به وجود آید .عضویت در کنفرانس امنیت و همکاری
اروپا نیز زمینه س��اختارهای پش��ت پرده امنیتی و
همچنین مبادالت ناشی از مذاکرات رو دررو و پنهان
را براي تركيه تامین میکند .از سوی دیگر عضویت
در اتحادیه اروپای غربی به صورت عضو وابسته امکان
شناس��ایی زیر س��اخت های ورود به بازار مشترک و
ش��ناخت و تطبیق بازار ترکیه و کشورهای اروپائی و

باالخص با بازارهای جهانی را به وجود آورده اس��ت.
همچنین عضویت در اتحادیه گمرکی اروپا که عبور
و م��رور و ورود و خروج تولیدات و کاالهای تجاری را
در حد بسیار مطلوب و منطبق با شرایط روز بهوجود
آورده در کنار عضویت در سازمان همکاری اقتصادی
حوزه دریای س��یاه موجب ش��ده تا مبادالت سریع
تجاری در حاش��یه دریای سیاه و حوزه دریای مرمر
به وجود آید.
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در چهارچوب قوانین شرعی باشد .به همین دلیل هر
محصول غذائی که از ترکیه به ایران میآید باید اول
گواهی حالل دارا باش��د و به این جهت سازمانهای
بهداش��تی و گمرکی قبل از ورود کاال وارد کننده را
موظف به اخذ گواهی حالل میکنند .به این ترتیب از
طرف اتاق حالل که نماینده و دفتر ویژه در ترکیه دارد
از کارخانه مبداء بازدید و بعد از تطبیق آن با معیارها
و شعائر اسالمی به کارخانه مبداء گواهی حالل صادر
میکنن��د و بعد از آن کارخان��ه تولیدکننده با نصب
برچس��ب حالل میتواند کاالی خود را به دفعات به
کشور ایران وارد کند .با مذاکرهای که شورای مشترک
بازرگان��ی ایران و ترکیه با دکت��ر فخاری رئیس اتاق
اسالمی و حالل داشته ،مقرر شده با شناسائی بیشتر
صنایع غذائی ترکیه و همچنین ارائه فهرست تولیدات
ایرانی که دارای مارک حالل هستند سطح همکاریها
در این حوزه گس��ترش یافته و به همین منظور قرار
اس��ت در ماه اکتبر  2011یعنی ت��ا چند ماه آینده
سمپوزیوم حالل در آنکارا برگزار شود .همچنین باید
اعالم كرد که هم اکنون بیشتر از  24کارخانه غذائی
ترکیه دارای مارک برند حالل و  50کارخانه دیگر نیز
در فهرست انتظار برای اخذ این برند هستند.
در موض��وع معطلی کاالهای صادرکنندگان در
گمرکات ترکیه بیش��ترین مش��کالت از سوی
بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی است .هر صادرکننده
باید قبل از حمل کاال گواهی قرنطینه خود را (قبل از
بارگیری) به طرف مقابل در کشور مقصد بفرستد تا
خریدار قبل از وصول کاال به گمرکات ترکیه تمامی
موارد قانونی را رفع و رجوع کرده و برگ دوم آن را نیز
به راننده کامیون حامل ارائه کند .ولی در بسیاری از
مواقع فروشنده یا صادرکننده هر دو برگ را به راننده
حامل میدهد و این امر عامل ایستایی و توقف کاال در
گمرک مقصد میشود .البته در صورتیکه در این مورد
تجار و صادرکنندگان با مش��کل و یا موردی مواجه
ش��دند ،میتوانند با ش��ورای بازرگانی ایران و ترکیه
مذاک��ره و مکاتبه کنند .البته نبايد ناگفته گذاش��ت
ك��ه برای جلوگیری از توق��ف کامیونهای حامل در
گمرکات و مرزهای ورودی هر دو کشور مقرر شده تا
عملیات گمرکی تک پنجرهای اجرا شود به این معنا که
همزمان با حمل بار تمامی اسناد با پست الکترونیکی
ب��ه م��رز خروجی و گمرک ورودی ارس��ال ش��ده و
بدینترتیب از بازرسیها و تشریفات خروج توقف در
صفهای طوالنی برای بررسی اوراق جلوگیری شود.
بهاینترتیب در مبادی ورودی ،گمرک و مرزبانی ایران
و در مب��ادی خروجی مرزبانه��ا و گمرکات ترکیه
همزمان با حمل کاال از شرایط اسنادی با خبر خواهند
ش��د و از عملیات دوبله و متقابل جلوگیری ش��ده و
برگهای ممهور دو کشور مبداء به مقصد و برعکس
آن مورد تایید قرار خواهد گرفت.
از س��وی دیگ��ر در زمینه گش��ایش اعتبارات
اسنادی با ارزهای ملی دو کشور هم اکنون این
مهم به صورت متقاب��ل صورت میگیرد و هیچگونه
مش��کلی وجود ندارد و بازرگانان میتوانند از طریق
تلفن شورای بازرگانی ایران و ترکیه یا شخص اینجانب
مورد را مطرحکرده تا عملیات اس��نادی توضیح داده
شود .خوشبختانه تحریم هیچ تأثیری منفی در روابط
تجاری ایران و ترکیه نداشته و گشایش اعتبار اسنادی
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سیاستدولتها
در سالهای اخیر
نیل به هدف
دستیبابی30
میلیارد دالر در
سال  2015بوده
است .با توجه
بهپتانسیلهای
دو کشور ایران
و ترکیه امکان
دستیابی به این
هدف محقق
خواهد شد
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همچنان انجام میشود .توصیه من این است که تجار
و بازرگان��ان اعم از واردکنن��ده یا صادر کننده با اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ش��ورای همکاری
مشترک ایران و ترکیه هماهنگ شده از نحوه مبادالت
اسنادی به طریق بسیار ساده مطلع شوند .درنهايت
درخصوص تحريم ها بايد اشاره كرد كه اگرچه بعضی
از ش��رکتهای ترک که دارای سهامداران آمریکائی
و اروپائیان��د برخی موانع را ایجاد کردهاند ،ولی خود
ترکها نی��ز راضی به اعم��ال مق��ررات این تحریم
نیستند .بازرگانان و صاحبان صنایع ایران میتوانند
و توانستهاند با روشهای کام ً
ال سالم که ناشی از توان
و تفکر تجاری اس��ت ،این تحریمه��ا را دور بزنند .ما
همچنان مانند گذش��ته در داد و ستدهای فیمابین
هیچ مش��کلی نداریم و حتی در مذاکرات بین آقای
دکتر احمدی نژاد ،آقای گل و همچنین آقای اردوغان
در کنفرانسها و اجالسهای منعقده در ایران و ترکیه
بر امر افزایش مبادالت به  30میلیارد دالر تاکید شده
است.
ایران در موقعیت ممتازی برای صادرات خرما،
خشکبار ،چرم و پوست ،میوه جات و سبزیجات،
صنایع دستی ،گل ،زعفران و گیاهان داروئی به کشور
ترکیه است .بهترین راه حل برای گسترش مبادالت
س��رمایهگذاری ،اس��تفاده از مزیتهای بالقوه ترکیه
در صنایع مواد غذائی ،متالوژی ،بسته بندی ،صنایع
تبدیلی ،صنعت چرم و منسوجات و تبدیل ساالمبور به
چرم و استفاده از آن برای صنایع جنبی پوشاک ،بهینه
سازی صنایع نساجی ایران و استفاده از پتانسیلهای
آن برای تولید لباس و صادرات به کشورهای همجوار،
س��رمایهگذاری در زمینه معدن ،صنایع کنستاتره و
بس��تهبندی تولیدات غذائی است .با توجه به حضور
ترکیه در حوزه بازار کشورهای آفریقائی – حوزه CIS
– کش��ورهای اروپائی و توافقنامههای تجارت آزاد و
تجارت ترجیحی ،کشور ترکیه و ایران میتوانند براي
ورود به کشورهای شرق آسیا و اروپا ،آفریقا و جنوب
ش��رق آس��یا به طور متقابل با حفظ منافع یکدیگر
همکاری نزدیک داش��ته باشند .همچنين استفاده از
توان عبور از جاده ابریشم؛ استفاده از پتانسیل حضور
جمعیت در حوزه عملکرد تجاری و دستیابی هر دو
کشور به دریاهای آزاد ،حمل و نقل زمینی و دریائی،
قرابتهای فرهنگی و سالیق مردم هر دو کشور بستر
مناس��بی برای پویائی تجارت متقابل به وجود آورده
است.
برگ��زاری همایشه��ای اختصاصی ب��رای هر
محصول خاص صنعتی با قابلیت عرضه ،حضور
در نمایش��گاهها با بررس��ی و مطالعات قبلی ،ایجاد
فضاهای الکترونیکی و سایتهای تبلیغاتی تجاری و
صنعتی از سوی نیروی کار ایرانی و قرار دادن ترکیه
به صورت ی��ک پل ارتباطی تج��اری از جمله دیگر
مواهب ارتباط تج��اری و بازرگانی ایران به ترکیه به
ش��مار میآید .همچنین در پایان باید اشاره كرد که
شناس��اندن توان خدمات فنی مهندس��ی و امکانات
بالقوه و بالفعل ایران در زمینه تکنولوژی ،شناساندن
توان ایران در زمینه ارائه نیروی کار ارزان ،نرخ پایین
حمل و نقل ،انرژی ارزان و مقررات س��رمایهپذیری و
تسهیالت برای سرمایهگذاران میتواند در گسترش
همکاریهای ایران و ترکیه موثر افتد.
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15
ميليـــارد

سفير ايران در تركيه اعالم كرده طي سال جاري
ميزان مبادالت تجاري دو كشور از مرز  15ميليارد دالر
فراتر ميرود .حسين پور ميگويد «:روابط فعلي ايران
و تركيه در  100سال اخير بي نظير بوده و با فرايند
جديد در مناسبات در محور تجاري ،شاهد تحوالت
مثبتي در زمينه همكاريهاي تجاري دوكشور خواهيم
بود ».حسين پور بر آمادگي پذيرش شركتهاي ترك
براي سرمايه گذاري در بازار ايران تاكيد كرد و افزود:
سفارت ايران آماده مساعدت و فراهم كردن موقعيت
براي شركتهاي ترك به منظور سرمايه گذاري در ايران
است .چندي پيش از اين وزيرامور اقتصادي تركيه
اعالم كردهبود «:طي پنج ماه نخست سالجاري ميالدي
بيش از  5/6ميليارد دالر سرمايهگذاري مستقيم
خارجي در اين كشور صورت گرفته كه نسبت به
دوره مشابه سال گذشته دو برابر افزايش دارد .فقط
در دوره ماه مي  882ميليون دالر سرمايهگذاري
مستقيم خارجي در تركيه صورت گرفت كه نسبت به
ماه مي سال گذشته  191درصد افزايش داشته است.
در پنج ماه نخست سال گذشته ميالدي  2/6ميليارد
دالر سرمايه مستقيم خارجي وارد تركيه شده بود كه
در پنج ماه امسال اين رقم به  5/6ميليارد دالر رسيد
كه حاكي از افزايش عالقه و اعتماد محافل سرمايه
خارجي به فرايند اقتصاد تركيه است ».به نظر ميرسد
كه بازار تركيه در شرايط كنوني شرايط مناسبي را براي
پذيرش سرمايه ايرانيان داشتهباشد.

حجم مبادالت تجاری ایران با تركيه در پنج سال گذشته (به میلیون دالر)
سال

صادرات ایران به ترکیه
واردات ایران از ترکیه

تراز تجاری

حجم کل مبادالت

2006

5/626
1/066
4/559
6/691

2007

6/615
1/441
5/174
8/056

2008

8/199
2/029
6/169
10/228

2009

3/124
1/797
1/327
4/921

2010

6/935
2/669
4/266
9/604
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امارات؛ پارادوکس تهدید و فرصت

رس
م
ل سو ج ف ا
خلی
ص
ف شیه
حا
نو
ایرا

مسعوددانشمند

رییسهیاتمدیره
اتاق بازرگانی ایران و
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مصائب و مزایای صادرکنندگان ایرانی در امارات

کش��ور امارت در سالهای اخیر
به فرصت��ی طالیی ب��رای صادرات
کااله��ای تولی��دی ای��ران تبدیل ش��ده،
مسئلهای که هم فرصتی اس��ت برای اقتصاد ایران و
هم البته تهدیدی برای اقتصاد ما  .اما منظور از فرصت
و در عين حال تهديد چیست؟ امارات را از آن جهت
می بایست فرصتی برای اقتصاد ایران دانست که بیش
از  90درصد کاالهای صادراتی ایران از امارات به دیگر
کشورها رفته و به این ترتیب است که امارات به پلکانی
صعودی برای صادرات ایران تبدیل ش��ده است.نکته
مهم اما این مس��ئله اس��ت که افزایش سطح روابط
تجاری ایران و امارات و وابس��تگی اقتصادی و تجاری
ایران به امارات تاحدی اس��ت که این رابطه را درعین
فرصت به تهدیدی جدی ب��رای اقتصاد ایران تبدیل
کرده است.
در چنی��ن ش��رایطی بهتری��ن راهح��ل ب��رای
تصمیمس��ازان ایرانی میتواند این باش��د که با اتخاذ
برنامهای بلند مدت ،کشورهای دیگر منطقه از جمله
عمان و قط��ر را به عنوان بازار هدف س��الهای آتی
ص��ادرات ایران تعیین ک��رده و از هم اکنون برای آن
برنامهریزی کنند .دوبی شهری است با زیرساخت های
تجاری اما در عمان و قطر که سالها با اقتصاد مبتنی
بر نفت و گاز اداره شده کمتر زیرساختهای تجاری و
اقتصادی شکل گرفته است .فارغ از این نکته ،درحال
حاضر وضعیت حاکم بر روند تج��اری ایران و امارات
راضی کننده است .حجم صادرات ایران به امارات 20
میلی��ارد دالر بوده و به ای��ن ترتیب امارات بزرگترین

حجم صادراتی ایران به کشورهای عربی را از آن خود
کرده است .نکته اما اینجاست که عمده صادراتی که
از ای��ران به دوبی صورت میگی��رد ،به مصرف دوبی
اختصاص ندارد چرا که جمعیت سه میلیون و پانصد
هزار نفری دوبی بازار مصرفی کوچکی در مقایس��ه با
دیگر کشورها به شمار میآید .ماجرا از این قرار است
که بسیاری از محصوالت تجاری ایران بعد از ورود به
امارات راهی کشورهای دیگر میشود .به دیگر سخن
امارات بازار نهایی صادر کننده ایرانی نیست و گونهای
س��کوی پرش کاالهای ایرانی برای دیگر کشورها به
ش��مار میآید البته ناگفته نماند که کاالهای وارداتی
ای��ران از امارات نیز تولید این کش��ور نبوده و اغلب از
کشور چین به امارات وارد شده است .اینچنین است
که امارات به فضایی مناس��ب برای آمد و شد سرمایه
و تجارت در خلیج فارس تبدیل ش��ده است و به واقع
صادرکنندگان ایرانی از فرصتهای مختلف موجود در
بازار امارات استفاده میکنند .فضای بانکی این کشور
در شرایطی که ایران با مسئله تحریمها مواجه است،
فرصت مناسبی را در اختیار صادرکنندگان ایران قرار
داده تا نسبت به دریافت درآمدهای حاصل از صادرات
خود اقدام کنند .به هر ش��کل مهم ترین مسئله این
است که تصمیمس��ازان و صادرکنندگان ایرانی نباید
واقعیت وابستگی اقتصادی ایران به امارات را لحظهای
از نظر دور کنند .ش��رایط وی��ژهای که تحریمها برای
اقتصاد ایران ایجاد کرده و نیز فش��ارهای بینالمللی
این امکان را ایجاد میکند که کشورها روابط تجاری
خود با ایران را کمرنگ کنند و لذا برای خنثی ساختن

چنین احتمالی است که صادرکننده و مسوول دولتی
ایران باید به فکر ایجاد جایگزینهای مطمئن دیگری
در منطقه خلیجفارس باشد.
نکته دیگر اینکه با وجود تمام مزایای بازار صادراتی
امارات ،صادرات کاال از کانال امارات برای تاجر ایرانی
هزینهبر اس��ت.به عنوان مثال صادرکننده ایرانی اگر
بخواهد س��نگ آهک به چین صادر کند ،جز از کانال
ام��ارات راه دیگری درپیش ندارد و ب��ا توجه به بازار
داغ رقابتهای اقتصادی ،صادرات واس��طهای موجب
میش��ود تا هزینه صادرکننده ایرانی نسبت به دیگر
رقبای جهانی اش افزایش یافته و به تبع فرصت رقابت
در بازارهای جهانی از او سلب شود.
در چنین ش��رایطی پیشنهاد اصلی برای دو طرف
ایرانی و اماراتی این است که به جای رفتارهای رقابتی
به رفتارهای رفاقتی روی آورند .به هر شکل اماراتیها
بای��د بدانند ایران و امارات در دو س��وی خلیج فارس
کشورهای همسایه به ش��مار آمده و چه کشتیهای
نظامی میان آبهای خلیج فارس حرکت داش��ته یا
نداشته باشند ،روابط تجاری ،فرهنگی و اقتصادی میان
این دو کشور بسیار حایز اهمیت است .پیشنهاد دیگر
البته به طرف اماراتی می تواند تاس��یس شرکتهای
مش��ترک تج��اری ایران و ام��ارات برای اس��تفاده از
ظرفیتهای تجاری منطقه باشد .واقعیت این است که
ایران مسیر ترانزیت مناسبی بری قفقاز ،آسیای میانه
و افغانستان به شمار میآید و ایران و امارات میتوانند
در این راس��تا همکاریهای تجاری مثبتی با یکدیگر
داشته باشند.

قطر؛ فرصت صادراتی
میلیاردی که سوخت شد
گفتگو با صباح زنگنه مشاور رییس اتاق ایران در
امور کشورهای عربی
 آمنه شیرافکن

مشاور رییس اتاق ایران در امور کشورهای عربی در بررسی وضعیت صادراتی ایران به
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بازار این کشورها را به ویژه در حوزه صدور دانش
فنی و مهندسی بسیار بکر دانسته و رقم سرمایهگذاری در این بخش را  200تا 300
میلیارد تومان بر آورد میکند .او معتقد است که اگر ایران بتواند حتی ده درصد از
این بازار را نیز ازآن خود کند ،آمار و ارقام درآمدهاي صادراتي ما به يك باره متحول
خواهد شد .از سوی دیگر دکتر صباح زنگنه ،عمان و کویت را به عنوان کشورهای
عربی با پتانسیل باالتر برای سرمایهگذاری ایران معرفی کرده و تاکید دارد که حوادث
سیاسی در بحرین به بن بست روابط تجاری ایران و بحرین منجر شده است .به شکلی
که به دنبال تحوالت اخير قرارداد شرکتهای ایرانی متوقف يا دچار ركود و مشكل
شده است .او در همین زمینه معتقد است در شرایطی که قطر خود را برای میزبانی
جام جهانی آماده میکند متاسفانه اغلب رفت و آمدها و ديدارهاي مسووالن ایرانی
به قطر كم خاصيت و سفرهايي محدود به عكس يادگاري و تشريفات مرسوم بوده و
دستاورد خاصي براي بخش خصوصي و صنعتگر ما به همراه نياورده است .در ادامه
گفتگوي آینده نگر با دكتر صباح زنگنه را مي خوانيد.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از چه ویژگیهایی
برای بازار صادرات ایران برخوردارند؟

با توجه به امکاناتی که کش��ور ب��ه لحاظ تولید مواد
غذایی و مصالح ساختمانی در اختیار دارد و از سوی دیگر
بر اساس اینکه توانمندی فنی و مهندسی ایران در مراتب
باالی علمی و فنی است ،کشورهای عربی حوزه خلیجفارس
به عنوان کشورهایی با پتانسيل خوب براي سرمايهگذاري
تجار ايرانی مطرح اند .البته نزديكي مس��افت و راه مرزي
ميان ايران و كشورهاي عربي منطقه خليجفارس ،ارزش
اف��زوده ديگري به بازار كاال و خدم��ات ايران ميدهد كه
همواره رقم قابل توجهي بوده است.
چه محدودیتهایی در ورود ایران به بازار این کشورها
وجود دارد؟

شايد مهمترين بخش از بازار كه نيازمند تاكيد و توجه
بيشتري باشد ،همان بخش خدمات فني و مهندسي است.
چرا كه با توجه به امكانات و نيازها و بازسازي زیرساختها
و توان شركتهاي ايراني در فعالیتهای گوناگون صنعتي
اين كشور میتوان بخش��ي از اين نيازها را پاسخ داد .اما
ب��ه نظر نمیآید كه به اندازه پتانس��يل موجود در بخش
خدمات فني و مهندس��ي ايران سهمي در بازارهاي اين
منطقه داشته باشد .چرا كه بازار مورد نظر من ،بازار زير
س��اختهاي فني و مهندسي با ارقامي در حدود  200تا
 300ميلي��ارد دالر بوده و ش��رکتهای ايراني حتي اگر
ميتوانس��تند ده درص��د از ظرفيت اين ب��ازار را به خود
اختصاص دهند ،آم��ار و ارقام درآمد هاي صادراتي ما به
يكباره متحول ميشد.
در عدم موفقيت س�رمايهگذاري و صادرات ایران به
این کشورها بخش دولتی را مقصر میدانید یا بخش
خصوصی را؟

در ش��رايط كنوني بازار قطر ،ب��ازار پردرآمدي براي
شرکتهای اروپايي ،هندي ،چيني و آمريكايي به شمار
میآید،در حالي كه رابطه ديرينه اجتماعي ،سياس��ي و
فرهنگي ايران و قطر ميتوانست در فرصتسازي هرچه
بيش��تر براي توسعه سطح روابط تجاري موثر افتد .قطر
در ش��رايط كنوني در س��اخت زیرس��اختهایی مانند
پل ،توس��عه راه ،ساختمان مسكوني ،تجاري ،فرهنگي،
استاديوم سر بسته و سرباز و مجتمعهای تجاري و حتي
ساخت هتل در شرايط مناسبي براي سرمايهگذاري است
و به دليل فقدان نيروي انسانی و مهندسی كافي و کادر
متخصص در اين كشور امكان حضور كشورها به منظور
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در چ�ه بخشهايي بيش�تر امكان س�رمايهگذاري
صادراتي وجود دارد؟

كدام بخش از بازار صادراتي كشورهاي عربي حاشيه
خليج فارس از ديد س�رمايهگذار ايران�ي دور مانده
است؟

به م�ورد ك�مكاري دولت در ب�ه وج�ود آوردن زير
س�اختهاي تجاري و س�رمايهگذاري در قطر اشاره
كرديد ،اين كش�ور ميزبان جام جهاني است و بدون
شك اين روزها در حال ساخت و ساز همه جانبه است.
در اين وضعيت فوقالعاده براي سرمايهگذاري ،بخش
خصوصي ايران توانسته چه حجمي از سرمايهگذاري
را به خود اختصاص دهد؟
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به هر شكل رقبايی به نسبت قوي در اين عرصه وجود
داشته و از س��وي ديگر بافت سياسي كه بر اين كشورها
حاكم شده ،مواضعي را ايجاد ميكند كه در برخي موارد
قدرت رقابت ايران را ميكاهد .همچنين روند نقل و انتقال
مالي و بانكي بين كشورهاي عربي و ايران مشكل ديگري
اس��ت كه به ویژه با اعمال تحريمها افزون ش��ده است .با
این حال بخش خصوصي با ترفندها و روشهايي توانسته
راههاي��ي ب��راي دور زدن تحريمها به وج��ود آورد و از بار
مشكالت بكاهد .اما واقعيت اين است كه تحريمها در حوزه
صادرات ايران به كشورها عربي همسايه ما نيز مشكل ساز
شده و نميتوان واقعيت كلي تحريم و تبعات منفي ناشي
از آن بر اقتصاد ايران را ناديده گرفت.

بازار صادرات مواد غذايي فرصت مناس��بي پيش روي
ما قرار خواهد داد تا در آن حضور موفقي داش��ته باشيم و
ب��ه همين خاطر مواد غذايي ايران در كويت ،عمان ،قطر،
بحرين و امارات بازار خوبي داش��ته و در عربستان نيز آب
معدني ،میوههای ايراني و به ویژه سيب ايران بسيار معروف
است .بازار لبنيات كشورهاي منطقه نيز از كاالهاي صادراتي
ايران سرشار بوده و به تازگي نيز در كنار سبزيجات ،ميگو و
ماهي نيز بازار خوبي در اين كشورها به دست آوردهاند.

به هر شكل بخش��ي از ضعفها به عدم حمایتهای
دولتي مربوط ميش��ود چرا كه دولت نتوانس��ته از دولت
قطر امكانات الزم براي سرمايهگذاري را درخواست كرده و
زمينه و تسهيالت الزم را در اختيار صادركننده ايراني قرار
دهد .متاسفانه اغلب رفت و آ مدها و ديدارهاي كم خاصيت
و س��فرهايي كه از سوي مسووالن به اين كشورها صورت
گرفته بيشتر به عكس يادگاري و تشريفات مرسوم سفرها
محدود شده و دس��تاورد خاصي براي بخش خصوصي و
صنعتگر ما به همراه نياورده است.

در شرايط كنوني
بازار قطر ،بازار
پردرآمدي براي
شرکتهای
اروپايي ،هندي،
چيني و آمريكايي
به شمار میآید،
در حالي كه
رابطهديرينه
اجتماعي،سياسي
و فرهنگي ايران و
قطرميتوانست
در فرصت سازي
هرچه بيشتر براي
توسعهسطح
روابط تجاري
موثر افتد
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ارايه توان و پتانس��يل سرمايه گذاري به شكل مناسبي
فراهم آمده است.
همچنين كشور قطر در ساخت و توسعه نیروگاههای
برق ،آب و توليد آب شيرين نيز ميتواند فرصت اقتصادي
خوبي براي ايران باش��د .چرا كه توان فني و مهندس��ي
ايرانيها در س��اماندهي چنين پروژههايي بر هيچكس
پوشيده نيست اما به هزار دليل نامشخص و سوء مديريت
تمامي فرصتهای مناس��ب يكي پس از ديگري از جلو
چشمان ما ميگذرد.

تا چه ميزان مس�ئله ضمانت نامه مالي را در کمرنگ
ش�دن حض�ور اقتص�ادي اي�ران در اين ب�ازار موثر
ميدانيد؟

به هر ش��كل صالحيت اي��ران كمتر از بس��ياري از
كشورهاي اروپايي نبوده و مسئله ضمانتنامه مالي براي
ورود به مناقصه نيز مس��ئله چندان حادي نيس��ت و با
همكاري و مساعدت دولت حل خواهد شد.
تحوالت خاورميانه تا چه ميزان بر وضعيت صادرات
ايران بر كشورهاي منطقه تاثيرگذار بوده است؟

نسيم اين تحوالت به كشورهاي خليج فارس رسيده
اما هنوز اين نسيم به مرحلهای نرسيده که تحوالت جدي
و اساسي در اين كشورها به وجود آورده باشد به استثناي
بحرين كه حركت عمومي و مردمي در آن شكل گرفته و
عمال موجب توقف همكاريهاي اقتصادي ايران و بحرين
شده است .البته نسبت به كشورهاي شمال آفريقا هنوز
كويت و عمان آرامش در این منطقه برقرار اس��ت و روال روابط تجاري
به باور من بازار نيز بر سياق پيش دنبال ميشود.

صادراتي خوبي
براي ايران
هستند .دليل آن
هم نزديكي مرز
دو كشور به ايران
و از سوي ديگر
امكان صادرات
طيف متنوعي از
محصوالت به اين
دو كشور است
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اين توقف همكاريها چه آس�يبی بر سرمايهگذار و
ش�رکتهای ايراني فعال در بحری�ن وارد كرده و آيا
بخش دولتي در اين زمينه حمايتي داشته است؟

به هر شكل تعدادي از شرکتهای ايراني در بحرين
سرمايهگذاري كرده و قرارداد مبادله كاال داشتند و دارند
كه همه اين قراردادها و روابط تجاري به دنبال تحوالت
اخير سياسي بحرين متوقف شده يا دچار ركود و مشكل
شده است .دولت بحرين با فشارهايي كه به اتاق بازرگاني
بحري��ن اعمال كرده هم دولت و هم ات��اق را از هرگونه
داش��تن ارتباط تجاري با اتاق بازرگان��ي ايران و بخش
خصوصي و دولتي ايران منع كرده است.

در ميان كشورهاي حوزه خليج فارس ،فكر ميكنيد
كدام كشورها بازار صادراتي بهتري براي ايران دارند؟

كويت و عم��ان به باور من بازار صادراتي خوبي براي
ايران هس��تند .دليل آن هم نزديكي مرز دو كش��ور به
ايران بوده و از سوي ديگر امكان صادرات طيف متنوعي
از محصوالت به اين دو كش��ور .به هر شكل كويتيها به
كاالهاي ايراني عالقهمندند و سياست دولت كويت هم
نسبت به ديگر كشورها سياست بازتري بوده و دولتمردان
اين كشور از روابط تجاری عاقالنهتری برخوردارند .عمان
نيز بازار مناس��ب ،گس��ترده و بكري است كه بر اساس
نقش��ي كه براي خود در آينده تصوير ك��رده ،ميتواند
فرصت مناس��بي براي صادرات ايران باشد .اين كشور به
طور گس��تردهای به زير ساختارهاي پتروشيمي ،نفت و
گاز نيازمند بوده و در بخشهای توسعه فرودگاهي ،راه و
جاده ،مواد غذايي و بهداش��تي و بسياري ديگر از اقالم و
كاالها ،ميتواند قابل سرمایهگذاری باشد.
آيا براي نياز سنجي كش�ورهاي مقصد صادراتي در
حوزه خليج فارس ،مطالعه و پژوهشي صورت گرفته
است؟

متاس��فانه در بخش مواد غذايي ،پژوهشها محدود
بوده و خود ش��رکتها ب��ه تنهايي و با س��فر برخي از
كارشناس��ان خود اقدام به تصميمگي��ري براي صدور
كاال ميكنند .اگر اتحاديهها و تشكلها به طور متمركز
در بخ��ش مواد غذاي��ي وارد مرحله اقتصاد با حجم باال
ش��وند ،آن وقت بدون شك در شناس��ايي بازار و ارسال
محمولههای صادراتي موفقتر خواهند بود .به اين ترتيب
ش��ركتها ميتوانند حمايت بهتري از خود داشته و به
نوعي كنسرسيومهاي كوچك را شكل داده و نسبت به
همكاري مش��ترك اقدام كنند .به اين ترتيب رفتارهاي
اقتصادي تجار و س��رمايهگذاران ما نيز از حالت ذوقي،
س��لیقهای و متفرق و متعارض خارج شده و به رويكرد
مثبت و همدالنهای خواهد رسيد.
نق�ش بازرگانان ايران�ي در از دس�ت دادن بازارهاي
صادراتي کشورهای عربی چه ميزان است؟

حركت متفرق س��رمايهگذاران ايران��ي راه به جايي
نخواهد برد .بايد همچنان تاكيد كنم كه در فقدان فعاليت
منسجم اتحاديهها و تشكلها رفتار تجاري ما پرخطر و
پر آسيب خواهد بود .به هر شكل برخي تجار فعالترند
و برخي هم كمتر فعاليت اقتصادي دارند و الزم است تا
اعضا و فعاالن اقتصادي در اين تشكلها جدیتر حضور
يافته و با حمايت خود نسبت به تقويت نهادهاي نوپاي
صنفي و اقتصادي در ايران بكوشند.

روابط تجاری ایران با کش�ورهای عربی حوزه خلیج
فارس به چه شکل دنبال شده است؟

با تک تک کشورها قرارداد و پروتکل همکاری داریم.
البته سطح همکاریها از کشوری به کشور دیگر متفاوت
است .اما در حوزه قوانین صادراتی نیز تفاوتهایی میان
کش��ورهای مقصد ص��ادرات وجود دارد .تس��هیالت و
حمایتهای دولتی نیز در هر کدام از کش��ورها متفاوت
بوده و از ش��اخص کاهش تعرفه تا تعرفههای ترجیحی
را در ب��ر میگیرد .ممانعت از مالیات مضاعف و مباحث
گمرک��ی نیز میتواند زمینهای مناس��ب برای توس��عه
تجارت و کار فراهم کند .از س��وی دیگر ما عضو موسس
سازمان اقتصادی اکو هستیم و سازمان اکو نیز میتواند
با مجموعه ش��ورای همکاری خلیج فارس به توافقها و
مذاکراتی رسیده و در نهایت دبیرخانه اکو اقدام به ایجاد
سرفصلهای همکاری میان اتاقها و شوراهای مشترک
دوجانبه کند .به همین خاطر الزم اس��ت تا با مدیریت
نهادهای بینالمللی همچون اکو در ابعاد بزرگتر و همه
جانبهتری مقرراتی از قبیل تعرفههای ترجیحی به امضا
رسیده و از این فرصتها استفاده کرد.
آينده روابط تجاري ايران و كش�ورهاي عربي حوزه
خليج فارس را چطور ارزيابي ميكنيد؟

دولت -ملتهای ش��مال خلیج فارس و جنوب خلیج
فارس ماندنی هستند .به همین خاطر باید از همین حاال
روابط تجاری خود را س��ر و سامان دهند .مسائل سیاسی
و حواش��ی قدرت طلبیها ب��ه کنار رفته و در نهایت تنها
سیستم منظم و هماهنگی از روابط تجاری ،روابط دوجانبه
میان کش��ورها را س��ر و س��امان میدهد .به هر ش��کل
ی
متخصصان ایرانی پتانس��یل باالیی برای ص��دور فناور 
به کش��ورهای عربی حوزه خلیج فارس دارند و باید برای
رفتارهای صادراتی بلند مدت مبتنی بر مطالعه از همین
حاال اقدام اساس��ی انجام شود .به هر ش��کل آینده از آن
همکاریهای تجاری صلح آمیز ،دوس��تی میان ملتها و
دولتها و توسعه مناسبات تجاری است.

سهم  0/5درصدی
ایران از واردات
 18میلیارد دالری
عمان
با وج��ود مزیته��ای فراوان
کش��ور عمان نسبت به سایر
کش��ورهای ح��وزه خلی��ج
ف��ارس ب��رای ای��ران (مانند
وجود بهترین رابطه سیاسی
ح��وزه خلیجف��ارس بین دو
علیرضا کش��ور ،عدم وجود مشکالت
اسماعیلیمازگر نقلو انتقال پولی و گشایش
کارشناس امور اعتبارات اسنادی ،اشتراکات
بینالمللاتاقایران فرهنگی و مذهبی ،وجود اراده
واقعی جهت توس��عه روابط
اقتصادی بین س��طوح مختلف دولتی دو کش��ور) اما
حجم مبادالت تجاری دو کش��ور از  150میلیون دالر
تج��اوز نمیکند که کوچک بودن این رقم در قیاس با
حجم مبادالت ایران با س��ایر کشورهای حوزه مذکور
مانند امارات ،کویت و بحرین بیش��تر خود را نش��ان
میدهد.
هرچند ای��ن پارادوک��س میتواند علل مختلفی
داشته باشد اما شاید نداشتن برنامه و راهبرد مشخص
برای ارتقاء روابط تجاری با عمان از سوی سازمانهای
مربوط��ه به وی��ژه وزارت بازرگانی مهمترین علت این
قضیه باشد .شاهد مثال ،برگزاری سیزده دوره اجالس
کمیسیون مش��ترک بین دو کشور است که چون در
چارچوب راهبرد مشخصی انجام نشده است ،به نتیجه
مثبت و قابل قبولی در افزایش حجم روابط اقتصادی و
تجاری منجر نشده است.
ش��ورای بازرگانان دو کشور که از جمله شوراهای
پرکار و به نس��بت موفق اتاق به شمار میآیند باید با
افزایش تعامالت ش��ورا و امور بینالمل��ل اتاق ایران و
توانمندیهای دو بخش در یک جهت برنامهریزی شده
و هدایت شوند.
س��هم ایران از واردات  18میلی��ارد دالری کاالیی
عمان تنها حدود  100میلیون دالر یعنی  0/5درصد
اس��ت که از جهت منطق تجاری با لحاظ فاکتورهای
موجود قابل قبول نیست .در تنظیم برنامه هدفگذاری
ش��ده جهت افزایش صادرات کاالهای ایران به عمان
که باید توس��ط سازمانهای مرتبط و به صورت کامال
علمی تهیه شود ،برقراری خط مستقیم کشتیرانی و
خط پروازی مهمترین اولویت به نظر میرسد که بخش
خصوصی کشور میتواند با حمایت اتاق نقش اساسی
در این زمینه ایفاء کند.
همچنین با توجه به اینکه مدیریت مراکز تجاری بر

عهده اتاق ایران گذاشته شده است و به نحوی به عنوان
ویترین فعالیتهای اتاق در خارج از کش��ور به شمار
میآید ،به همین خاطر داش��تن ی��ک برنامه مدون و
تدوین مقررات جامع و مانع از سوی اتاق جهت سامان
دادن به نابسامانیهای موجود در خصوص مراکز تجاری
امری ضروری به نظر میرس��د .مرکز تجاری ایران در
عمان خود نمونه بارزی از این نابسامانی است که نتیجه
ناپختگی سازمان توسعه تجارت و عدم مدیریت اتاق
ایران بود که میتواند تجربه ارزشمندی برای اقدامات
بعدی اتاق باشد.
اقتصاد عمان به طور عمده بر مبناي درآمد حاصله
از ص��ادرات نف��ت ق��رار دارد .بعد از س��ال  1970كه
س��لطان قابوس روي كارآمد ،درآمدهاي نفتي ،صرف
برنامههاي عمراني ش��د .درآمدهاي حاصل از فروش
نفت خام جهت اجراي سه طرح  5ساله مورد استفاده
قرارگرفته اس��ت .اين كشور در اوپك عضويت ندارد و
تابع كنترلهايي كه در مورد توليد و قيمتگذاري نفت
خام صورت ميگيرد نیست ،هر چند خط مشي اپك
را محترم ميشمارد.
در ادامه میت��وان درباره مهمترین موافقت نامهها
و یادداش��ت تفاهمهای امضا ش��ده میان دو کشور به
موافقت نامه تج��اري دريايي س��ال 1381؛ موافقت
نامه تش��ويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري سال
1381؛ يادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ايران
و صندوق ضمانت اعتبار صادراتي عمان سال 1381؛
موافق��ت نامه بازرگاني بين دو کش��ور س��ال 1382؛
يادداشت تفاهم همکاریهای گردشگري سال 1383؛
موافق��ت نامه اجتن��اب از اخذ ماليات مضاعف س��ال
1383؛ يادداشت تفاهم لغو رواديد براي گذرنامههای
سياس��ي ،خدمات و هیأتهای رسمي دو کشور سال
1383؛ يادداشت تفاهم همكاري بين اتاقهای بازرگاني
دو کشور در حاشيه اجالس نهم سال 1383؛ يادداشت

تفاهم اجالسهای کميسيون مشترک ( 13يادداشت
تفاهم) ،امضاي يادداشت تفاهم همکاري بين موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان استاندارد
س��لطنت عمان همزم��ان با اج�لاس  13در مهرماه
 1389و موافقت نامه پنج جانبه کریدور ترانزیتی کاال
میان ایران ،عمان ،ترکمنس��تان ،ازبکستان و قطر در
اردیبهشت ماه  1390اشاره کرد.
اما درب��اره مهمتری��ن اقدامات به عم��ل آمده در
چارچوب روابط دو جانبه میان دو کشور ایران و عمان
نیز میتوان به تشکیل شوراي بازرگانان ايران و عمان
در راستاي گسترش همكاري بين بخشهای خصوصي
دو كش��ور؛ انجام مقدمات تاسیس مرکز تجاری ایران
در عمان؛ همکاریهای مش��ترك بين گارد س��احلي
جمهوري اسالمي ايران و گارد ساحلي سلطنت عمان؛
افتت��اح دفتر همکاریهای اقتصادي عمان در ش��هر
بندرعب��اس؛ حضور ش��رکتهای ايراني در مناقصات
كشور عمان و راه اندازي خط مستقيم هوايي از شيراز
به مسقط و بالعکس اشاره کرد.
ارزیابیهای صورت گرفته در ارتباط با چش��م انداز
و برنامههای آتي این دو کش��ور نیز نشان میدهد که
گسترش فعاليت شركت کشتیرانی مشترك بين دو
كش��ور؛ تاسيس شعبه سازمان توس��عه تجارت ايران
در مس��قط؛ ايجاد بازارچه مرزي مشترک ميان بندر
جاسک در ايران و بندر خصب عمان؛ برقراري متقابل
پروازهاي مستقيم از مسقط به تهران و شهرهاي اصلي
ديگر و بالعکس و امضاي يادداش��ت تفاهم همکاري
ميان استانداري هرمزگان و استان مسندم کشور عمان
از دیگر برنامههای مورد نظر جهت توسعه روابط ایران و
عمان به شمار میآید.
درباره موانع و مشكالت موجود بر سر روابط تجاری
این دو کش��ور نیز میتوان گفت که بیش��تر كاالهاي
ايران��ي از طري��ق دوبي به عمان ارس��ال میش��ود و

عمانیها ترجيح میدهند كااله��اي ايراني را از دوبي
وارد كنند چون راحتتر ،سریعتر ،با تعرفه بسيار پايين
و در نتيجه قيمت ارزانتر قابل تأمين است .در همین
حال مواردی چون قاچاق كاال از بندر خصب به مقصد
جمهوري اس�لامي ايران؛ س��طح پايين آمار مبادالت
تجاري دو كش��ور؛ نب��ود اطالعات كافي و ش��ناخت
كم تجار دو کش��ور از يكديگر؛ عدم آشنايي بازرگانان
ايراني با امكانات و نیازمندیها و نيز قوانين و مقررات
تجاري عمان و نبود سيستم بانكي مستقيم نیز از دیگر
مشکالتی اس��ت که حجم روابط تجاری دو کشور را
تحت تاثیر قرار داده است .در همین حال تقويت هرچه
بیشتر شوراي مشترك بازرگانان ايران و عمان؛ ضرورت
افزايش مبادله هیأتهای تج��اري و بازاریابی؛ اعطاي
تس��هيالت جهت صدور رواديد تج��اري براي تجار و
فعاالن اقتصادي جمهوري اسالمي ايران توسط كشور
عمان؛ صدور مستقيم كاالهاي جمهوري اسالمي ايران
به عمان در کنار شناسايي اولویتهای سرمايه گذاري
و پتانسیلهای تجارت كاال و خدمات و عملیاتی کردن
آن و همچنین تأسيس شركت سرمايه گذاري ايراني
ـ عماني از جمله راهکارهایی اس��ت که میتوان برای
توسعه روابط تجاري میان دو کشور لحاظ شود.
در کنار این مس��ائل برگزاري منظم نمایشگاههای
اختصاصي و تخصصي و مش��اركت در نمایشگاههای
بینالمللی عمان برای معرفي توانمندیهای صنعتي
ايران؛ برگزاري س��مينارهاي مشترك جهت آشنايي
بازرگانان با امكانات اقتصادي بازرگانی در دو كش��ور؛
تس��ريع در امضاء نم��ودن موافقتنامههای تش��ويق
و حمای��ت از س��رمايهگذاري ،تعرفهه��ای گمركي و
تعرفههای ترجيحي و ل��زوم تبادل اطالعات و قوانین
تجاري براي آش��نايي بيش��تر بازرگانان دو طرف نیز
میتوان��د در افزایش حجم مبادالت تج��اری ایران و
عمان نقش اساسی داشته باشد.

تقويتهرچه
بیشترشوراي
مشتركبازرگانان
ايران و عمان؛
اعطايتسهيالت
جهت صدور
رواديد تجاري
براي تجار و
فعاالناقتصادي
جمهورياسالمي
ايران توسط كشور
عمان؛ از جمله
راهکارهاییاست
که میتوان برای
توسعه روابط
تجاري میان دو
کشور لحاظ شود

تراز تجاری عمان با ایران (ارزش :هزار دالر)
سال

صادرات
واردات

تراز تجاري

حجم مبادالت

1381

6075
3120
+ 2955
9195
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1382

9856
5148
+ 4708
15004

1383

14112
5585
+ 8527
19697

1384

23553
4900
+18653
28453

مهمترین اقالم صادراتي ايران به عمان در سال  ( 1389ارزش :ميليون دالر)
نام كـاال

محصوالت از آهن يا فوالد غير ممزوج

گندم سخت

سيمانپورتلند

هيدرو کربورهاي غير حلقوي

گريد بطري

قير و آسفالت

قير نفت

فراوردهها براي تغذيه کودکان

ماخذ :آمار كارشناسي نشده گمرك جمهوري اسالمي ايران

مهمترین اقالم وارداتي عمان از جهان در سال  ( 2009ارزش :ميليون دالر)
نام كـاال

وسايلنقليه

رآکتورهای هستهای و جوشاننده

تجهيزاتالکتريکيوالکترونيکي
متفرعات از آهن و فوالد

آهن و فوالد

پالستيک و متفرعات آن

روغن و سوختهای معدني
مس و متفرعات آن

غالت
ماخذ:

( WWW.Trade Map.ORGسال )2010

ارزش

5777
3879
1508
1443
1134
860
680
664
538
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فرش و ساير کف پوشهای نسجي

61893
24426
+37467
86319

126901
83159
+43742
210060
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شمش از آهن و فوالد

ارزش

30932
17779
13042
8295
6812
6643
6152
5136
2986
1719

1385

1386

1387

75236
144175
-68939
219411

1388

76861
236602
-159741
313463

1389

107331
75068
+32263
182399
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صادرات به کشورهای همسایه

پرونده ویژه
ارم انه
چه می
ل ای
فص س ی
وآ
ان
ایر

300
ميليـــون

حجم روابط تجاري ميان ايران و ارمنستان به 300
ميليون دالر رسيدهاست و پيش بيني ميشود
در آيندهاي نزديك اين رقم بازهم افزايش يابد.
سرمايهگذاران ايراني حضور در فضايي صنعتي
ارمنستان را هم به تازگي تجربه كردهاند.
براساس گفتههاي رئيس اتاق مشترك دو كشور
سرمايهگذاران ايراني ميتوانند در ار منستان
كارخانههايصنعتيتاسيسكنند.
اولين بار هنگامي كه بحث رابطه با كشورهاي
آسياي ميانه مطرح شد ،بسياري از فعاالن
بخشخصوصي با ترديد به چنين پروژهاي نگاه
ميكردند .از رئيس وقت اتاق بازرگاني وصنايع و معادن
ايران گرفته تا تجار سرشناس كشور ،چندان تمايلي
به برقراري رابطه با كشورهاي همسايه نداشتند .آنان
طي سه دهه به تجارت با شرق اروپا و امريكا عادت
كردهبودند ولي شرايط جديد سياسي و اقتصادي
ايران ،بازرگانان را مجاب ساخت تا راهي تازه پيش
گيرند .شاهرخ ظهيري نايب رئيس اتاق مشترك ايران
و ارمنستان و لئون آهارونيان رئيس اتاق بازرگاني
ايران و ارمنستان در نشستي به دعوت مجله آيندهنگر
شركت كردند تا همزمان هم از سابقه تاريخي روابط دو
كشور بگويند و هم ديدگاههاي خود درباره گسترش
روابط دو كشور را بيان كنند .محصول گفتوگوي اين
دو را به صورت يادداشتهاي جداگانه ميخوانيد.

نگر
آینده
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ارمنستان از جمله کشورهای منطقه است که بعد
از فروپاش��ی شوروی در قالب کشورهای تازه استقالل
یافته مستقل شد و بعد از استقالل سیاسی همچون
دیگر کشورهای استقالل یافته تشنه توسعه اقتصادی
شد .از همین زوایه است که بازار ارمنستان را درقالب
فرصت مناس��بی برای تاج��ران ایرانی میتوان درنظر
گرفت و مف��روض کرد .امتیاز اصلی تج��ارت ایران و
ارمنستان نیز نزدیکی مرزهای دو کشور است.
از دیگر سو در شرایطی که ترکیه رقیب جدی ایران
در اختصاص دادن بازارهای کشورهای همسایه به خود
است ،اما در بازار ارمنستان به دلیل ریشههای تاریخی

دریغ از یک کلبه در ارمنستان
دیروز ،امروز و فردای رقابت ما با ترکیه در ارمنستان
 شاهرخ ظهیری
نايب رئيس اتاق مشترک ایران و ارمنستان

و س��ابقه روابط سیاسی مس��ئله دار جایگاهی ندارد.
بدینترتیب ارمنس��تان برای ایران یک فرصت خوب
تجاری اس��ت و اتاق ایران و ارمنستان نیز که دو دهه
از تاس��یس و شکل گیری آن میگذرد در تکاپو است
تا ضمن احداث انبارهای تجاری مهم،روابط اقتصادی و
تجاری میان دو کشور را سر و سامان دهد.
اما برای توسعه سطح روابط تجاری ایران و ارمنستان
نیاز به تامین برخی زیرس��اخت ها احساس می شود.
مساله این است که به علت نیاز بازار ارمنستان ،ضرورت
اح��داث انبار تجاری ایران در ارمنس��تان وجود دارد و
مسأله مهم دیگر ساخت راه ترانزیت است .ساخت این
راه ترانزیت البته نیازمند وجود باراندازها و مراکزی است
که در ارمنستان وجود نداشته و حجم روابط فعلی نیز
نیاز ارمنستان را رفع نمیکند.
وظیفه اتاق ایران و ارمنستان در حال حاضر توسعه
ارتباطات میان دو کش��ور است .و دراین میان به رغم
تاکید فراوان اتاق ایران و ارمنس��تان به راه اندازی انبار
تجاری ،عمدهترین مسئله کماکان همین است و اگر 5
سال پیش این طرح اجرایی شده و نتیجه داده بود ،در

شرایط تحریم های وضع شده علیه ایران ،تمام گردش
مالی ایران می توانست از جانب ارمنستان صورت گیرد.
ب��ا همه این تعلل ها اما در س��فر رییس اتاق ایران به
ارمنس��تان و مذاک��ره با رییس بازرگانی ارمنس��تان،
تفاهمنامه ای برای ساخت باند هواپیمایی ،احداث انبار
تجاری ایران در ارمنس��تان و تاسیس بانک مشترکی
میان دو کشور امضا شد.
اما بزرگترین رقیب تجاری ایران در ارمنستان کشور
ترکیه است و اگر ایرانی ها خوب عمل نکنند ترکها در
این بازار پیشی خواهند گرفت و درآن صورت آنچه در
بازار رقابت ایران و ترکیه در سایر کشورهای همسایه
رخ داده در ارمنس��تان نیز به وقوع خواهد پیوست .در
ادامه اگر قرار باشد نگاه آیندهنگرانهای داشت و از آینده
وضعیت صادرات ایران به ارمنستان بر اساس واقعیتها
کنونی بازار اقتصادی ایران س��خن گفت ،جای تاکید
دارد ک��ه آین��ده روابط ایران و ارمنس��تان چه از نظر
سیاس��ی و چه از نظر اقتصادی بسیار روشن است اگر
قدر فرصتها را بدانیم .جای خوشوقتی است که هم
دولت ایران و هم دولت ارمنستان عالقهمند به افزایش
همکاری بوده و چشم انداز این است که سطح همکاری
تجاری میان دو کشور به یک میلیارد دالر روابط تجاری
دوجانبه توسعه یابد.

الماسی برای تجارت با ایران

به لحاظ تاریخی
ارامنه میانه خوبی
با ترکها ندارند
اما این بدان معنی
نیست که ترک
ها با هزار روش
دیپلماتیکحیات
خلوت تجاری
ایران را متعلق به
خودنکنند

رقبای اصلی در روابط تجاری ایران و ارمنستان چه کشورهایی هستند؟
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تا چندی پیش شریک هفتم تجاری ارمنستان بود اما
حاال شریک چهارم شدهاست .اما اگر قرار باشد سطح
حضور تجاری ایران در ارمنس��تان بیش از این توسعه
یابد ،صادرات خودجوش و برگزاری  13نمایشگاه کافی
نیست .تجارت در دنیای امروز وسیله و ابزار نیاز دارد .اما
دولت ایران وسیله و ابزار را برای صنعتگر و سرمایهگذار
بخش خصوصی فراهم نکرده و حتی یک کلبه و اتاق
و مرکز تجاری در ارمنستان برای تسهیل روبط تجاری
بخ��ش خصوصی وجود ندارد .این درحالی اس��ت که
ارمنستان میتواند به عنوان سکوی پرتابی برای تجارت
ایران عمل کند چرا که در برابر ارمنستان اقیانوسی به
نام روس��یه وجود دارد و این کشور به راحتی میتواند
به عنوان پلی میان روابط تجاری ایران و روسیه عمل
کند.
کارخانههایی در انتظار سرمایه گذاری :در ارمنستان
فرصت های زی��ادی برای بخش خصوصی ایران وجود
دارد .به عنوان مثال صدها کارخانه در ارمنستان وجود
دارد که با ظرفیت کامل کار نمیکنند و اگر ایران بتواند
در این روزگار که با مسئله تحری م مواجه است به تولید
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ارمنستان و ایران از جمله قدیمیترین کشورهای
جهان هس��تند و تعجبی ندارد اگر این دو کشور بعد
از پش��ت سرگذاشتن دورههای تاریخی مختلف امروز
در جایگاه مناس��بی به جهت روابط سیاسی و تجاری
قرار دارند .ارمنس��تان حائلی میان ترکیه ،قرقیزستان
و ترکمنستان اس��ت و به واقع ارمنستان حائلی است
میان روابط تجاری ترکیه و س��ایر کشورهای منطقه.
این درحالی اس��ت که موقعیت ارمنس��تان عالوه بر
ایران و ترکیه برای روسیه و چین نیز بسیارمهم است.
جالب اینکه ارمنستان منابع طبیعی زیادی ندارد و تنها
تعدادی معدن مس و طال در این کشور موجود است
اما س��رانه درآمدهای آن کفاف جمعیت سه میلیونی
ارمنستان را میدهد.
اما پیشینه روابط تجاری ایران و ارمنستان چیست؟
بخ��ش خصوصی در ای��ران به منظور توس��عه روابط
تج��اری با ارمنس��تان از حدود  18س��ال پیش اتاق
ایران و ارمنس��تان را شکل داده و حاصل فعالیتهای
ای��ن اتاق نیز تا کنون برگزاری  13نمایش��گاه تجاری
مشترک بوده است .درآمد حاصل از صادرات ایران به
ارمنستان تا چندی پیش تنها ده هزار دالر بود که این
رقم امروزه به  300میلیون دالر رس��یده و پیشبینی
میشود که در آینده نزدیک به رقم باالتری برسد .ایران

 لئون آهارونیان
رییس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان

مش��ترک در این کشور دس��ت زند،مسئلهای است که
میتوان به تکان تجاری بزرگ میان دو کشور ارمنستان
و ایران آن را تعبیر کرد .در حال حاضر ایران بازار مواد
غذایی ارمنستان را در اختیار خود دارد اما همزمان می
ش��ود از صادرات آبزیان نیز بازار خوبی در ارمنستان به
دست آورد .از سوی دیگر ارمنستان با در اختیار داشتن
چراگاه های خوبی که به طریق علمی نگهداری میشوند
ام��کان خوبی ب��رای ایران به وج��ود آورده تا با احداث
کشتارگاه گوشت حالل نس��بت به وارد کردن گوشت
مرغوب ارمنی به جای گوشت برزیلی اقدام کند.
اما رقبای اصلی در روابط تجاری ایران و ارمنس��تان
چه کش��ورهایی هستند؟ از نظر دالری اسراییل رقیب
اول ایران اس��ت .ارمنس��تان در تراش الماس تخصص
باالیی دارد و از جمله فعالیتهای اقتصادی کلیمیهای
ارمنستان دادوستد الماسی است که از آفریقای جنوبی و
سیبری به ارمنستان می رسد .از سوی دیگر کشور فرانسه
هم در ارمنستان سرمایهگذاری خوبی داشتهاست .کوتاه
س��خن اینکه ترس بزرگ این است که بازار ارمنستان
را از دست بدهیم .به لحاظ تاریخی ارامنه میانه خوبی
با ترکها ندارند اما این بدان معنی نیس��ت که ترک ها
ب��ا هزار روش دیپلماتیک حیات خلوت تجاری ایران را
متعلق به خود نکنند.
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پرونده ویژه

علیرضا پیروزان
کارشناسروابط
ایران و ارمنستان

تراز بازرگاني ايران
با ارمنستان درسال
هاي اخير مثبت
بوده و اميد است با
امضاءموافقتنامه
تجارت آزاد بين دو
کشور سطح روابط
تجاري في مابين
افزايش يابد
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حميد صافدل

رئيسسازمان

توسعهتجارتايران
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تراز مثبت و امیدهایی که جوانه زده است
چشم اندازهای روشن تجاری میان ایران و ارمنستان
مناسبات کامال نزدیکی میان ایران و ارمنستان برقرار است استان سيونيک و پروژه انتقال لوله گاز از دیگر زمینهها و متقابل تعرفه هاي تجاري بين دو کشور،سفر وزراء محترم
و این دامنه بس��یاری از دادوس��تدهای اقتصادی را دربر برنامههای مشترک میان ایران و ارمنستان است .صادرات بازرگاني و اقتصاد دو کشور برگزاري همايش فرصتهاي
میگیرد.وضعيتاقتصاديجمهوريارمنستاندرمقايسه برخ��ي از توليدات به كش��ورهاي مختلف و ش��ركت در تجاري و سرمايهگذاري ،تبادل هياتهاي تجاري از بخش
با س��الهاي گذشته ،پيشرفت قابل توجهي داشته و علي نمايشگاههايمختلفبينالملليوبرگزارینمايشگاههاي خصوص��ي و برگزاری روز اقتصاد ایران در ارمنس��تان در
الخصوص در زمينه توليدات داخلي و راه اندازي واحدهاي مختلف در ايروان و معرفي توليدات داخلي حائز اهميت کنار اعزام يك هيات جهت بررس��ي موضوع همكاريهاي
توليدي كوچك و بزرگ قدم هاي موثري برداش��ته شده اس��ت و ادامه اين حركت تاثيرفوقالعادهاي در پيشرفت بانكي ميان دو كشور نیز میتواند افق مثبتی پیش روی
اس��ت .اما داليل توس��عه روابط اقتصادي و تجاري ایران ارمنستان خواهد داشت .طي سالهاي گذشته در ارمنستان همکاریهای تجاری ایران و ارمنس��تان ترسیم کند .در
و ارمنس��تان به ریشههای متعدد تاریخی و اجتماعی باز تغييرات اساسي در بهبود وضعيت مردم به ویژه در شهر ادامه جا دارد به مس��ائل و مشكالتی اشاره شود که تا به
میگردد .جمهوري ارمنستان در منطقه قفقاز واقع شده هاي بزرگ ،افزايش واحدهاي تجاري ،كاهش بيكاري و امروز به نوعی وضعیت تجارت دوجانبه میان دو کشور و
و يکي از بازارهاي هدف صادراتي جمهوري اسالمي ايران ساخت وسازهاي فراوان كام ً
به ویژه صادرات ایران به ارمنستان را متاثر ساخته است.
ال مشهود است.
درباره مهمترین برنامههای پیش روی همکاری ایران و وجود موانع تعرفه اي بين دوکشور ،مشکالت مربوط به
در منطقه به شمار میآید و در همین حال نزديکي ديدگاه
هاي سياسي ايران و ارمنستان در مجامع بين المللي به ارمنستان باید تاکید کرد که توسعه همكاري سرمايهگذاران همکاري ترانزيتي (به دليل وجود تعرفه ها) ،مش��کالت
يکديگر به عنوان امتیاز خوبی میتواند در سطح تعامالت دو كشور در منطقه ويژه اقتصادي جلفا میتواند در ایجاد گمرکي ،مش��کالت س��رمايهگذاران ايراني در ارمنستان
تجاری دو کش��ور تاثیر خوبی داشته باشد .وجود روابط فرصته��ای تجاری و اقتص��ادی موثر باش��د .به دليل و عدم اجراي قوانين و مقررات س��رمايهگذاري و تجاري
حسنه سياسي بين دو کشور ،مرز مشترک با ارمنستان و هزينهبر بودن توسعه همکاريهاي حملونقل و ترانزيت در ارمنس��تان شرکتها را با مشکل مواجه ساخته است.
عضویت ارمنستان درسازمان تجارت جهاني ( )WTOو با اروپا از طريق ارمنستان ـ گرجستان درحال حاضر این در همین راس��تا پيشنهاد میش��ود تا دو کشور ایران و
ساير سازمانهاي اقتصادي بين المللي و منطقهاي نیز در طرح عملیاتی نبوده و مورد استفاده قرار نميگيرد اما در ارمنس��تان با کاهش تعرفههاي تجاري بين دو کشور و
توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور مورد تاکید بوده صورت سرمایهگذاری میتواند فرصت مناسبی برای آینده توسعه همکاريهاي حمل و نقل و ترانزيت در کنار فعال
و هست .در همین حال نباید این نکته را از نظر دور کرد اقتصادی دو کشور باشد .از سوی دیگر اعزام رايزن بازرگاني کردن ش��وراي مشترک بازرگاني و صدور خدمات فني و
که کش��ور ارمنستان محصور در خشکي است و نياز به به ارمنستان ،توسعه همكاريهاي ترانزيتي و همكاري دو مهندس��ي در زمينه هاي مختلف به توسعه همکاريهاي
توسعه روابط با کشورهاي منطقه دارد .وجود زمينههاي جانبه در خصوص محيط زيست رودخانه اي مرزي و نوار سرمايهگذاري دس��ت یابند .تجهيز تاسيسات گمرکي
مساعد همکاري و س��رمايهگذاري در بخشهاي انرژي ،مرزي بين دو كشور از سوی کارشناسان این حوزه توصیه در ارمنس��تان ،س��اخت پايانه جديد در ايروان ،برگزاري
صنعت ،معدن ،کشاورزي و خدمات و زمينه های مساعد می شود .همکاري در زمينه  ،ITهمکاري در زمينه کاهش سمينارهاي س��رمايه گذاري و توسعه روابط تجاري بين
دو کشور در ايران و ايروان و
جهت ص��دور خدمات فني
مبادالت بازرگاني ايران و ارمنستان در پنج سال گذشته
تس��ريع در نهاي��ي کردن
و مهندس��ي در زمينههاي
2010
مذاکرات موافقتنامه تجارت
مختل��ف و و هم��کاري در
2009
2008
2007
2006
سال
آزاد بي��ن دو کش��ور نی��ز
زمينه انرژي،پتروش��يمي،
واردات از ایران (میلیون دالر)
217,711
133,901
200,856
141,010
113,014
میتواند در ترس��یم چشم
خ��ط لول��ه انتق��ال گاز
صادرات به ایران (میلیون دالر)
39,642
14,019
24,468
37,397
29,065
 178,069- 119,882- 176,388- 103,613- 83,949اندازهای روشن تجاری میانطبيع��ي ب��ه ارمنس��تان،
تراز تجاری (میلیون دالر)
ایران و ارمنستان موثر باشد.
انتق��ال ب��رق ،اح��داث
مهمترين اقالم وارداتي ايران از ارمنستان
مهمترين اقالم صادراتي ايران به ارمنستان
به هر ش��کل تراز بازرگاني
س��د ،ايج��اد کارخانههاي
نام كاال
ارزش (هزار دالر)
نام كاال
ارزش (هزار دالر) ايران و ارمنس��تان درسال
توليدي،صنعتي ،استخراج
حيوانات زنده از نوع گوسفند
مع��ادن و گردش��گري قيرنفت
20205
5859
هاي اخير مثبت بوده و اميد
قرا ضه وضايعات ازچدن
و هم��کاري در اج��راي روغن سويا (باستثناء خام) و ا جزا ء آن
2047
4432
اس��ت با امضاء موافقتنامه
آلومينيوم
وضايعات
ضه
قرا
فوالد
پروژهه��اي اولوي��تدار و ساير محصوالت تخت نورد شده از آهن يا
2031
3796
تجارت آزاد بين دو کش��ور
ها
باطري
ضايعات
و
ضه
قرا
هم��کاري در  2پ��روژه محصوالت از آهن يا فوالد
1038
3637
س��طح روابط تج��اري في
شده
نورد
آلومينيوم،
از
نازك
نوار
و
ورق
نوردشده
اح��داث تونل گاج��ران در غيرممزوج تخت
623
مابين افزايش يابد .

دو كشوري
كه دروازه يكديگرند
مهمترين مسايل در
روابط بازرگاني ايران و تركمنستان
تسهيل در امور بانكي ،صدور رواديد
و افزايش ساعت كاري گمركات است

دو كش��ور ايران و تركمنس��تان در مس��ير ج��اده قديم
ابريش��م واقع شده اند .جمهوري اس�لامي ايران دروازه ورود
تركمنستان به آبهاي آزاد و تركمنستان نيز دروازه ورود ايران
به بازار كش��ورهاي آسياي مركزي است .بنابراين باید اميدوار
بود که ش��ركت هاي خصوصي و دولت��ي بتوانند از مزيت ها
جغرافيايي ،حمل و نقل ترانزيت و پتانسيل ها و ظرفيت هاي
موجود در جهت شكوفايي اقتصادي و رفاه عمومي دو كشور
استفاده نمايند .جمهوري اسالمي ايران و تركمنستان با 1200
كيلومتر مرز مشترك در خشكي و آبي داراي اشتراكات عميق
تاريخي و تمدني ،ديني و همچنين موقعيت ژئواستراتژيك،

ژئواكونوميك و ترانزيت جادهاي و ريلي ميباشد  .طي دو دهه
گذشته در فراهم آوردن بستر الزم در زيرساختهاي تجاري
و س��رمايهگذاري گامهاي مهمي برداشته شده است .در سال
 1388حدود  62هزار دستگاه كاميون به مقصد تركمنستان
و ترانزيت به كش��ورهاي آسياي مركزي كاال حمل كردهاند و
 3ميليون تن كاال نيز از طريق راه آهن به مقصد تركمنستان
و آسياي مركزي حمل شده است .تبادل هياتهاي بلند پايه
اقتصادي و سياسي و هيات هاي تجاري و برگزاري نمايشگاه
به طور منظم انجام ميگيرد و همچنين اس��ناد زيرساختي
تجاري و سرمايه گذاري بين دو كشور به امضاء رسيده است.

نعمتهایی كه قدر دانسته نمی شوند
ارمنستان را از دست میدهیم همانطور که آذربایجان را از دست دادیم

نگر
آینده

جمهوري اس�لامي ايران با تركمنستان  5گمرك فعال دارد
 .اين گمركات عبارتند از:اينچ��ه برون ،باجگيران ،لطف آباد،
س��رخس و همچنين بنادر شمالي ايران با بندر تركمنباشي
تركمنس��تان از طريق درياي خزر.در مجموع حجم مبادالت
تجاري فيمابين دو كش��ور به خصوص صادرات تركمنستان
به ايران نش��ان ميدهد كه بازار ايران براي كاالهاي صادراتي
تركمنستان جايگاه و اهميت ويژه اي دارد .بهرغم گستردگي
همكاريهاي اقتصادي ،تجاري و سرمايه گذاري داراي مشكالتي
هم هست كه اهم آنها به شرح ذيل ميباشند:
 -محدودي��ت در ص��دور رواديد به تجار و س��رمايهگذاران،

گردشگران ايراني
 ترافي��ك و معطل��ي كامي��ون ه��اي ايران��ي در گمركتركمنستان به ويژه وسايل نقليهاي كه كاالهاي فاسد شدني
حملميكنند
 هزينه باالي ورود و خروج كاميونهاي ايراني ترافيك سنگين واگن ها در مرز سرخس به ويژه واگن هايترانزيتي به كشورهاي آسياي مركزي
 برقرار نبودن خط هوايي بين دو كشور باتوجه به درخواست طرف تركمن به هيأت محترم دولتنسبت به افزايش تردد افراد و تخفيفات به دو برابر ارائه شده

اس��ت (فعال نبودن بازارچه مشترك باجگيران -گودان،
تاسيس بازارچه هاي مشترك مرزي در استانهاي خراسان
شمالي و گلستان)
 حل و فصل نقل و انتقاالت پول از طريق ش��عبه بانكصادرات ايران
 انجام نقل و انتقاالت ارزي از ايران به تركمنستان بابتواردات گاز طبيعي از طريق شعبه بانك صادرات ايران
بنابراين مهمترين مسايل جاري با تسهيل در امور بانكي،
صدور رواديد ،افزايش س��اعت كاري گم��ركات در تردد
كاميون ها و واگن ها هستند.

در آذربايجان
در ماههای اول
فروپاشي شوروي
سابق همه بازارها
را به ويژه در
مواد غذايي و بعد
ساختمانيتسخير
كرديم اما بعد
رقابتهایناسالم
به ويژه در بدنه
بخشخصوصي
و طمع در كسب
سود بيشتر به
تدريج ما را از
ميدان خارج کرد و
ترکها و چینیها
و حتي هندیها را
جايگزين ما کرد
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اگر ق��دري تأم��ل کنيم ،به
راحت��ي در مییابیم كه ما و
كهن ديارمان تا چه ميزان در
كانون توجه پروردگار بزرگ،
كائنات و طبيع��ت قرار دارد.
نگاهي به مناب��ع زيرزميني
احمد پورفالح بي پايان ،نگاهي به طبيعت
عضوهیات چهارفصل ،نگاهي به مردماني
نمایندگاناتاق س��ختكوش و هوش��مند و
تهران باالخره نگاه از زاویهای ديگر
يعن��ي قرارگرفت��ن در يك
منطقه استراتژيك و كم مانند.
ما خواهان تجزيه هيچ كش��وري نيستيم وليكن
فروپاش��ي اتحاد جماهير ش��وروي و به وجود آمدن
دهها كشور مستقل ريز و درشت در پيرامون مرزهاي
آبي و خاكي سرزمينمان را جز يك معجزه و فرصت
خدادادي نمیتوان به پديده ديگري تشبيه کرد.
ما همواره مردماني صلح جو هستيم وليكن جنگ
در عراق ،بهم پاش��يدگي در افغانستان و باز تالطم در
كش��ورهاي پيراموني ايران را جز باز ش��دن پيدرپي
پنجرهه��ا براي نگاه اقتصادي به اين مناطق و حضور
در بده بستانهاي اجباري و الزامي ،جز برخوردار شدن
اي��ن مرز و بوم از موهبتهای بادآورده را چه میتوان
برداشت کرد.
تا اينجاي كار مه و خورشيد و فلك دست بدست
هم دادهاند تا خوان پرنعمتي پيرامون ما بگس��ترانند
ش��ايد هم در جبران پل شدن ما براي دستیابی دو
سه كشور هم مرز ما در شرايط حاكم بعد از انقالب و
بحرانهای ناشي از جنگ و بعد تحریمهای رنگارنگ
به مرحله توس��عه يافتگي و پیش��رفتهای غيرقابل
انتظار بود كه نا خودخواس��ته تا چشم باز کردیم اين
همه بازار تش��نه و بكر را پيرامون خود ديديم ،اما ما
چهكرديم؟ آيا توانس��تيم با هوشياري و برنامهريزي و
عزم ملي سبدهايمان را از میوههای رسيده هديه شده
پر نه ،نيمه پر کنيم؟ بي ترديد پاس��خ اين پرسش نه
خواهد بود.
به دنب��ال عدم النف��ع هاي غيرقابل برگش��ت از

فضاهاي ايجاد شده در چند ساله اخير قدري به خود
آمدهایم و براي چندمين بار عزممان را جزم کردهایم
كه آب رفته را به جوي خود بازگردانيم كه بي ترديد
كاري بسيار سخت ،زمان بر و انرژي بر و نياز بر تكيه بر
خردمندیهای بيشتر خواهد بود.
بدون شک كش��ورهاي جا خوش كرده ديگر نيز
بيكار ننشستهاند كه ما به راحتي آنها را برانيم و خود
در جايشان قرار گيريم (حتي برابر اظهارات ديميتري
مدودف خود كش��ورهاي منطق��ه  CISهم در فكر
ايجاد منطقه تجارت آزاد بين اتحادیههای كشورهاي
مشترك المنافع آزاد هستند).
در آذربايجان در ماههای اول فروپاشي شوروي سابق
همه بازارها را به ويژه در مواد غذايي و بعد ساختماني
تسخير كرديم اما بعد رقابتهای ناسالم به ويژه در بدنه
بخش خصوصي و طمع در كسب سود بيشتر و حتي
پايين آوردن كيفيت محصوالت مورد تقاضا به تدريج
ما را از ميدان خارج کرد و ترکها و چینیها و حتي
هندیها را جايگزين ما کرد.
و شرايط مشابهي در ارمنستان نيز به وجود آمد و
ب��ه دليل بد عمل كردن ،اروپائیها و چینیها و حتي
اماراتیها گام به گام ما را به عقب راندند و خود جايگزين
ما شدند .پرداختن به بازارهاي عراق و افغانستان خود
نياز فرصت بيشتر و ديگري میخواهد كه بايد جداگانه
به آن پرداخته شود .به اختصار بايد گفت كه عالوه بر
کوتاهیها و بد عمل کردنها ،نگرشهای سياس��ي و
فرصت سوزیهای زياد مانع كسب حق السهم خود در
حداقل ميزان از اين بازار تشنه شد.
به هر ش��کل ب��ا توجه به مزیتهای��ی چون هم
مرزي ،هم گذش��تهای ،گاهی هم زباني ،هم ديني و
هم مذهبي هنوز بايد گفت ريش��ه در آب هس��ت و
اميد ثمري هس��ت .در حال حاضر ميزان صادرات ما
به كش��ورهاي  CISبه رقمي حدود دو ميليارد دالر
رسيده اس��ت كه گرچه رقم چشمگيري با توجه به
ظرفیتهای اين منطقه و حجم بيش از  400ميليارد
دالري اقتصاد منطقه نيست وليكن با مشاهده رشد
صعودي قدري اميدواركننده به نظر میرسد .ناگفته
نماند كه م��ا در همين حدود ،قدري هم بيش��تر از

منطقه واردات داريم كه آن هم با توجه به تحریمهای
كشورهاي اروپايي و صنعتي ،رشدي فزاينده دارد .در
نتيجه رش��د واردات ما بيش از افزايش صادرات ما به
اين حوزه اس��ت كه دست کم در جهت حفظ تعادل
و باالنس کردن دادهها و س��تاده ها بايد برنامهريزي
و حرکته��ای مبتني بر بازاريابي بینالمللی صورت
پذي��رد .ام��كان ترانزيت نيز از مزايايي اس��ت كه در
صورت برنامهريزي بهتر میتوان عوايد بيش��تري را
نصيب ايران کرد.
الزم است تا روي تعرفههای گمركي با اين كشورها
بيشتر متمركز شد و حدود عادالنهای را براي آن درنظر
گرفت .بعضي از اين كشورها همزمان با اعمال نرخهای
تعرفهای باال براي واردات ،ساير عوارض نظير ماليات بر
ارزش اف��زوده و ماليات مضاعف هم دريافت میکنند
كه بدون شک با مذاكره میتوان اين موانع اضافي را يا
حذف کرد و يا پايين آورد.
برقراري خطوط اعتباري نيز میتواند در بهبود اين
روند مؤثر باش��د .داشتن بروش��ور به زبان محلي و يا
حداقل روسي و نصب برچسب به اين زبانها میتواند
در افزاي��ش راندمان مؤثر باقي باش��د .از نقاط ضعف
صادركنندگان ايراني عدم شناخت از ساليق مردم اين
كشورها است كه بايد با مطالعه و حضور در اين مناطق
اطالعات الزم را براي تدارك جنس منطبق با سليقه
مصرف كنندگان جمع آوري کرد.
با وجود امضاء مقاوله نامهها ،پروتکلها و قراردادها
مش��كالت زيادي در زمينه مس��ائل پولي و بانكي و
گمركي ،استاندارد ،رواديد ،حمل و نقل و قرنطینههای
دامي و كنترل آفات كشاورزي وجود دارد كه اقدام به
حل آنها جز در سايه همت دولتمردان قابل رفع و حل
و كمتر شدن نيست.
مجموعه كش��ورهاي مستقل مش��ترك المنافع
كه ش��امل آذربايجان ،ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان،
مولداوي ،روسيه ،تاجيكستان ،تركمنستان ،اوكراين،
ازبكستان ،گرجستان است كه حدود  280ميليون نفر
جمعيت دارد ( 4/2درصد جمعيت جهان) .بزرگترين
كشور روسيه  143ميليون نفر و كوچكترين ارمنستان
با  3/4ميليون نفر جمعيت است.
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صادرات به کشورهای همسایه

پرونده ویژه

فقدان نظام راهبردی
در صادرات ایران به افغانستان
گفت و گوي آينده نگر با مظفر علیخانی دبیر کل اتاق مشترک ایران و افغانستان
م
صلپنج تان
انس
ف و افغ
ران
ای

 آمنه شيرافكن

دبیر کل اتاق مشترک ایران و افغانستان
اگرچه از روند صادراتی ایران به این کشور
گله دارد و آن را مناسب پتانسیلهای
صادراتی ایران نمیداند اما تاکید میکند
که افغانستان به ویژه در حوزه معدنی روی
گنج نشسته و استخراج منابع معدنی
این کشور میتواند سطح صادرات دانش
فنی و مهندسی ایران به افغانستان در
بخش استخراج معدن را توسعه داده و
در نهایت بر افزایش درآمدهای صادراتی
ایران بیفزاید .مظفر علیخانی افغانستان را
فرصت و مکان مناسبی برای تولید مشترک
محصوالت میان دو کشور دانسته و معتقد
است که اگر برند مشترکی میان ایران و
افغانستان تولید شود ،آن وقت مسئله
تحریمها نیز مرتفع شده و ایران میتواند
از خاک افغانستان نسبت به صدور کاال به
کشورهای دیگر اقدام کند.

تا چه میزان زمینههای فرهنگی ایران و افغانستان در
توسعه س�طح صادرات ایران به این کش�ور موثر بوده
است؟

نگر
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بازار افغانستان به دالیل مختلفی بازار بسیار ارزشمند و
مهمی برای ایران به شمار میآید .این بازار در حوزه صادرات
ایران به کشورهای همسایه بازاری استراتژیکی است .به ویژه
اینکه وقتی مس��ئله اش��تراکهای فرهنگی میان دو کشور
مطرح اس��ت ،مس��ئله تعامالت تجاری میان دو کشور نیز
وارد فاز جدیدتری میش��ود .زبان ،فرهنگ ،تاریخ و تمدن و
دین مشترک میان مردم این دو سرزمین موجب شده تا از
سوی دولت افغانستان نگاه مثبتی نسبت به افزایش سطح
همکاریها میان ایران و این کشور وجود داشته باشد .به هر
شکل وجود پسوندهای قومی و خویشاوندی بین دو ملت در
کنار حضور میلیونها شهروند افغانستانی در سه دهه اخیر در
ایران و شناخت آنها از صنعت و برند ایرانی فرصت خوبی را
پیش روی صنعتگران ایرانی قرار میدهد تا در زمینه صادرات
محصوالت خود به این کشور اقدام کنند .همچنین آشنایی
شهروندان افغانی با الگوی مصرف ایرانیها ،نزدیکی ذائقهها و
باور افغانها به کیفیت باال و مناسب کاالهای تولید و صادراتی
ایرانی از یک سو و اراده سیاسی دولتمردان دو کشور و روابط

خوب سیاسی فی مابین دو کشور از سوی یکدیگر میتواند
وضعیت مناسبات تجاری دو کشور را قوام بخشد.

نیم میلیارد دالر رسیده است .در سال  89صادرات افغانستان
به ایران نیز رقمی در حدود  18میلیون دالر گزارش ش��ده
است.

افغانستان فضا را برای سرمایهگذاری و فرصتهای تجاری
باز کرده و موقعیت اس��تثنایی برای بازار ص��ادرات ایران به
شمار میآید .از س��وی دیگر با توجه به اینکه افغانستان به
صورت سنتی کشوری است که اقتصادش بر اساس کشاورزی
و دامپروری اس��توار بوده و به��ره چندانی از صنعت ندارد و
متاسفانه در سی سال گذشته رشد و توسعه چندانی را تجربه
نکرده و جنگ و خشونت و خونریزی نصیبش شده ،امروز
با تمام توان به دنبال فرصت س��ازی و جذب سرمایهگذاری
است .امروز بازار افغانستان بعد از یک دهه از فروپاشی طالبان
در این کشور و روی کار آمدن دولت کرزای بازار بکری برای
صنعتگر و تولید کننده ایرانی به شمار آمده و تشنه سرمایه
گذاری است.

از کاالها و مواد غذایی گرفته تا شوینده و مواد بهداشتی و
آرایشی و مصالح ساختمانی و پالستیک و دارو ،فرش ،زیرانداز
سوخت منسوجات و پوشاک از جمله کاالهای صادراتی ما به
کشور افغانستان به شمار میآید.

فضای س�رمایه گذاری برای صادرکنن�ده ایرانی تا چه
میزان در خاک افغانستان مهیا شده است؟

صادرات ایران به افغانستان به لحاظ آماری در سالهای
اخیر چطور بوده است؟

ص��ادرات ایران به افغانس��تان در س��ال  1380برابر 40
میلیون دالر بود که در س��ال جاری این رقم به حدود یک و

اغلب موارد صادراتی شما چیست؟

آیا سیاس�ت گذاریهای اقتص�ادی در بخش صادرات
مبتن�ی ب�ر ویژگیهای جمعیت�ی افغانس�تان صورت
میگیرد؟

جمعیت افغانستان حدود  30میلیون نفر است و از آنجا
که در این کشور سرشماری نفوس وجود ندارد برآورد دقیقی
نمیتوان ارایه کرد و جمعیت رقمی در حدود 30تا 34میلیون
نفر برآورد شده است .البته این جمعیت در آغاز دولت کرزای
 20میلیون نفر برآورد شده بود که حاال به مرز  30میلیون
رسیده و این افزایش جمعیت خود نشان دیگری از اهمیت
صادرات ایران به افغانستان دارد .به هر شکل رشد جمعیت
اخیر در این کش��ور تابع عواملی چون بازگشت مهاجران و
زاد و ولد بوده و بدون ش��ک بر اساس برآیندهای اقتصادی

ب��ا افرایش جمعیت ،تقاضا نیز افزای��ش یافته و عالوه بر آن
سرمایهگذاری مردم و باال رفتن قدرت خرید آنها نیز افزایش
یافته و تقاضای جدید در ایران بازار ش��کل میگیرد .در این
بخش است که صنعتگر ایرانی باید شاخص افزایش جمعیت
در افغانستان را به عنوان یک فرصت توسعه صادراتی دیده
و برای برنامه ریزی در این بخش بکوشد .با افزایش جمعیت
شاهد بزرگتر شدن حجم اقتصادی کشور افغانستان بوده و
به تبع حجم تجارت افزایش یافته و متناسب با برنامههایی که
کشورهای مختلف دارند ،میتوان حجم مبادالت دو جانبه را
افزایش داد .اما نظر به اینکه این کشور آنچه که داشته را از
دس��ت داده و آسیب زیادی به زیرساختهای اقتصادی آن
وارد آمده ،الزم است تا برای ورود صنعت و دانش فنی به این
کشور گامهای اساسی برداشته شود.
آیا امنیت کافی برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود
دارد؟

به هر شکل افغانس��تان در ابعاد صنعتی در آغاز راه قرار
داشته و شاید برخی مسائل امنیتی مانعی برای سرمایهگذاری
شود اما واقعیت این است که معادن بکر و دست نخورده در
این کشور و لزوم توس��عه صنعت و تجارت و ایجاد اشتغال
و تولید ثروت در افغانس��تان با سرمایهگذاری کشورها و به
ویژه اس��تخراج معادن محقق خواهد ش��د .به همین خاطر
تاکی��د دارم که این بازار تش��نه کاال و خدمات و تکنولوژی
اس��ت .به هر شکل ریس��ک س��رمایهگذاری در افغانستان
باالس��ت اما مسووالن این کشور در تالشند تا امنیت خوبی
ب��رای صنعتگران فراهم آورن��د .ناامنیهای اجتماعی که به
گوش میرس��د نیز تنها در چند والیت افغانستان به چشم
میخورد که البته هم مرز با پاکستان هستند و به جز آنها در
دیگر والیات امنیت کافی برای سرمایه گذاری و فعالیتهای
اقتصادی وجود دارد .همچنین به نظر میرسد که رفتارهای
تروریستی هدفمند بوده و علیه نظامیان خارجی حاضر در
خاک افغانستان و محمولههای تدارکاتی آنها طراحی میشود.
به همین خاطر ب��رای تاجران ایرانی حاضر در افغانس��تان
تهدیدی وجود نداشته و از سوی دیگر ،ایرانیها در افغانستان
خارجی محسوب نمیشوند و فضای امنیت اجتماعی و کسب
و کار برایشان مهیا است.

بس�یاری از کارشناس�ان بر این باورند که حضور ایران
در بخش صادرات افغانستان باید چند برابر آمار فعلی
باش�د ،شما ریشه عدم حضور قابل قبول ایران در بازار
افغانستان را در چه مسائل و محدودیتهایی میدانید؟

تکلیف تدوین س�ند ملی راهبرد توسعه صادرات چه
شد؟

وزارت بازرگانی سند ملی راهبرد توسعه صادرات را تدوین
کرده و به تصویب ش��ورای عالی صادرات وقت رسیده است.
در قالب آن اس��تراتژی ورود به بازار کشورهای همسایه در
شرف نهایی شدن است .طبیعی است که وقتی میخواهید
برنام��ه ملی تدوین کنیم نیازمند کار کارشناس��ی ،دریافت
نظر و پیشنهاد دستگاههای مختلف هستیم و امیدواریم که
این سند ملی مبنایی برای حضور در بازارهای مهمی چون
افغانستان و عراق باشد.
مسائل عمده تأثیرگذار بر صادرات ایران به افغانستان
چیست؟

سیاس��تگذاری و حمای��ت م��ادی و معنوی از س��وی
دس��تگاه دولتی بای��د در این حوزه مورد توج��ه قرار گیرد.
س��ازمان بازرگان��ی ،وزارت امور خارجه و س��فارت ایران در
کابل از جمله نهادهایی هستند که میتوانند در امر تسهیل
صادرات ایران به افغانستان با ما همکاری داشته باشند .حمل
و نقل ،وزارت راه و شهرس��ازی نیز نقشی تأثیرگذار داشته و
در ابعاد دیپلماتیک نیز وزارت خارجه و سفارت ایران در کابل
میتوانند بخش خصوصی را حمایت کنند .به هر ش��کل در
بخش غیردولتی نیز سازماندهی حضور در بازار افغانستان با
مدیریت و هدایت اتاق بازرگانی به عنوان نهاد قانونی بخش
خصوصی و اتاق مشترک ایران و افغانستان به عنوان بازوی
اجرایی صورت میگیرد.
سطح سرمایه گذاریها تا چه میزان رضایت بخش بوده
است؟

آنچه امروز تحقق یافته و سیر صعودی پیدا کرده ،به نظرم
بر اس��اس مجموعه پتانسیلها و ظرفیتهایی که در بخش
صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات و مهندسی داریم ،قانع
کننده نیست .از سوی دیگر باید در بخش توریسم سالمت
و درم��ان ،حمل و نق��ل ،آموزش و مدیریت منابع انس��انی
س��رمایهگذاری الزم صورت گیرد .اراده سیاسی دولتمردان
افغانستان و خواست روابط مستحکم و رو به توسعه با ایران
در کنار نیازی که در بازار افغانستان به سرمایهگذاری کاال و
خدمات وجود دارد ،موجب ش��ده تا نتوانیم امروز در ارزیابی
خود از مجموع صادرات ایران به افغانس��تان راضی باش��یم.
در واقع آنچه محقق ش��ده کافی نیس��ت و چشم انداز فراتر
و باالت��ری از وضعیت کنونی را برای آینده صادرات ایران به
افغانستانمتصورهستیم.

مرکز تجاری ایران در کابل در چه وضعیتی است؟

به هر شکل واقعیت غیرقابل انکار در حوزه سرمایهگذاری
این است که ریسک سیاسی و تجاری سرمایهگذاری صادرات
افغانس��تان باال بوده و در این ش��رایط شکلگیری صندوق
ضمانت از صادرات ضروری به نظر میرس��د .ما باید تالش
کنیم تا با حداقل نرخ حق بیمه و کار مزد و حداقل تشریفات
ممک��ن ،فعاالن اقتصادی را به فعالیت در این بازار تش��ویق
کرده و مشوقهای متفاوت مالی و اعتباری برای آنها در نظر
بگیریم.
وضعیت صدور ویزای تاجران ایرانی به افغانستان در چه
شرایطی است؟

ب��ا توجه به ارتباط خوبی که میان اتاق مش��ترک ایران
و افغانس��تان و س��فارت این کش��ور در تهران وج��ود دارد،
خوشبختانه صدور ویزای تاجران ایرانی راحت است .اگر هم
م��وارد محدودی بوده که برای صدور ویزا با مش��کل مواجه
ش��دهاند نیز با هماهنگی صورت گرفته میان اتاق و سفارت
مشکل حل شده است .اما صدور ویزا برای فعاالن اقتصادی
افغانستان با کمی تاخیر صورت میگیرد .چنانچه صدور ویزا
برای تاجران افغانی و یا شرکای تجاری افغانی زمان بر است.
هرچند س��فارت ایران در کابل اهتمام ویژهای داشته اما در
مواردی عدم همکاری در صدور ویزا مشاهده میشود.
چ�ه پیش�نهادی برای بهبود س�طح ص�ادرات ایران به
افغانستاندارید؟

یارانه هیات های تجاری ،یارانه هیات های نمایشگاهی و
مشوق صادراتی موارد مورد نیازی است تا بر اساس آن روابط
تجاری و بانکی دو کش��ور تقویت شود و شعب بانکهای ما
در ایاالت مختلف افغانس��تان شکل بگیرد .در همین زمینه
پیشنهاد میشود تا شعبه بانک آرین نیز به عنوان تنها بانک
ایرانی فعال در افغانس��تان با سرمایه بیشتری ادامه فعالیت
داش��ته باشد .بر اس��اس آیین نامهای که مصوب شده وعده
دادهاند تا در بحث روابط بانکی میان دو دولت ،خط اعتباری
 300میلیون دالری ایجاد کنند که این مس��ئله بدون شک
در مرحله اول در صادرات ایران به افغانستان تأثیرگذار خواهد
بود .از س��وی دیگر تسهیل در فرایند ترانزیت نیز در دستور
کار قرار گرفته و امیدواریم مناطق تجاری از جمله چابهار و
دوغارون تقویت شود.

در حال حاضر تنها
یک رایزن فرهنگی
در کابل داریم و این
یک نفر برای حجم
انبوه کارهای ما
کارساز نبوده و
الزم است که ما
در والیات جالل
آباد ،هرات و مزار
شریف هم رایزن
فرهنگیداشته
باشیم

آیا تعداد رایزنهای فرهنگی ایران در افغانستان برای
توسعه سطح صادرات ایران به این کشور ،کافی است؟

ما در حال حاضر تنها یک رایزن فرهنگی در کابل داریم
و ای��ن یک نفر برای حجم انبوه کارهای ما کارس��از نبوده و
الزم اس��ت که ما در والیات جالل آباد ،هرات و مزار شریف
هم رایزن فرهنگی داشته باشیم .البته خوشبختانه در همین
حال سازمان توسعه و تجارت در پی راه اندازی شعبهای از این
سازمان در کابل است که بدون شک احداث آن میتواند به
ما کمک کند .از سوی دیگر باید تالش شود تا اتاق مشترک
ایران و افغانس��تان در کابل تاسیس شده و عالوه بر معرفی
تجاری ،نیازمندیها نیز شناسایی شود.
در ح�وزه تعرفهها آیا برنامه تازهای در دس�تور کار قرار
گرفته؟

برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور در تعاملی مشترک
در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده تا معافیت از حقوق
گمرکی برای صادرکننده لحاظ ش��ود .در واقع ما در تالش
برای ایجاد جادهای دو طرفه در بحث مربوط به تجارت میان

نگر
آینده

مرکز تجاری ایران در کابل باید باز مهندسی و باز تعریف
ش��ود و الزم است تا شاکله این نهاد یک بار دیگر احیا شده
و ب��ا مدیریتی جدید اداره ش��ود .از این مرک��ز باید در ابعاد
سیاسی ،مالی و اعتباری ،معنوی و اقتصادی حمایت شده و
مدیران باسابقه و در ارتقای آن ایفای نقش کنند .همچنین
دولت ایران برای تسهیل روابط اقتصادی با افغانستان برخی
مشوقهای صادراتی را برای فعاالن اقتصادی ایرانی مصوب
کرده که متاسفانه با محدودیت اعتباری در این بخش مواجه
هس��تیم .به همین خاطر با وج��ود ابالغ و تایید این مصوبه

آیا ریسک سرمایه گذاری در افغانستان قابل مدیریت
نیست؟
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به هر ش��کل یکی از دالیل عم��دهای که میتوان به آن
اش��اره کرد ،فق��دان نظام راهب��ردی در ص��ادرات ایران به
افغانس��تان اس��ت .مطالعات اخیر صورت گرفت��ه در حوزه
تجارت جهانی نشان میدهد که روند تجارت در دنیای امروز
به س��مت همکاریهای منطقهای گرایش داش��ته و حجم
تجارت کش��ورهای مختلف با وجود بحران جهانی در قالب
موافقتهای منطقهای رو به افزایش گذاشته است .در نمونه
صادرات ایران به افغانستان نیز نزدیکی مرزها ،حمل و نقل
آس��ان ،ارتباطات فرهنگی و استراتژیک و وجود بسیاری از
پیمانهای منطقهای ایران و افغانس��تان را افزایش میدهد.
س��ازمانهایی چون اکو ،توس��عه کش��ورهای اسالمی نیز
نهادهای موثری هستند تا حجم روابط ما با کشورهای منطقه
افزایش یابد .به هر شکل باید چند نکته برای ورود به بازارهای
منطقهای لحاظ شود .نخست اینکه تقسیم کار صورت بگیرد
و دیگر اینکه برای ورود به س��امانه اقتصادی کشور مقصد از
برنامه اس��تراتژیک برخوردار باشیم .به این ترتیب که شرح
وظایف و ماموریتهای دستگاههایی خصوصی صورت گرفته

و به عبارتی تقسیم کار ملی صورت گیرد .در قالب این تقسیم
کار ملی ضمن تقس��یم وظایف بر اس��اس آن همکاریها و
ارتباطات و تعامل سازنده هم صورت میگیرد .سازمان توسعه
و تجارت مطالعهای انجام داده که آمار به دس��ت آمده از آن
نش��ان میدهد که در میان  40کش��ور صادرات��ی در ایران،
افغانس��تان یکی از اولویتهای اصلی صادرات ایران به شمار
میآید.

هنوز گامهای اجرایی و مثبتی در راستای عملیاتی شدن آن
وجود ندارد.
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صادرات به کشورهای همسایه

پرونده ویژه

ایران و افغانستان هستیم و در این روابط تجاری بدون در نظر
گرفتن منافع طرف افغانی نمیتوان نسبت به برنامهریزی و
توسعه اقدام کرد .به هر شکل نکته مهم این است که صادرات
کاال باید بر اس��اس قدرت و توان خرید ش��هروندان افغانی
طراحی و برنامه ریزی شود.

نقش شرکتهای هلدینگ در این میان چگونه است؟

راه اندازی این شرکتها در بخشهای توریسم درمانی،
س�لامت ،حم��ل و نقل ،خدم��ات فنی و آی ت��ی میتواند
بستر حضور قدرتمند ما در بازار افغانستان را فراهم کند .به
هرحال از همه اين نكات كه بگذريم تجار ایرانی باید تمامی
همکاریهای اقتصادیشان را مبتنی بر قراردادی استاندارد
تنظیم کرده و برای حکمیت و داوری نیز از کارشناسان اتاق
مشترک ایران و افغانستان کمک بخواهند تا در صورت بروز
هرگونه مشکل حقوقی ،نیروهای کارشناسی بتوانند به آنها در
رفع مشکل کمک کنند.

چه امکانی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن
افغانستان وجود دارد؟

ایران میتواند با
توجه به امکان
تولیدبرندمشترک
با افغانستان و بر
اساس نیروی کار
مناسبی که در این
کشور وجود دارد
نسبت به ایجاد
برندهایمشترک
تجاری در خاک
افغانستان
اقدام کند.

نگر
آینده
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برآیند صورت گرفته از ارزش معادن غنی افغانستان نشان
میدهد که به دلیل خلوص باالی معادن موجود در این کشور
ارزش پول��ی آن رقمی در حدود  22تریلیون دالر اس��ت .به
این ترتیب افغانستان به قول برخی روی گنج نشسته است.
افغانستان در بخش صنعت و معدن فرصتهای بسیاری در
اختیار دارد که اگر این پروژهها راه بیفتد حجم سرمایهگذاری
در این بخش از صنعت افغانستان از حرکت جهشی برخوردار
خواهد بود .البته نگاه ما به افغانستان باید نگاه صرف تجاری
نبوده و در همین راستا برای سرمایه گذاری در این کشور با
هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی ،ایجاد فرصتهای شغلی،
تولید ثروت و دانش تالش شود .افغانستان در شرایط کنونی
عالقهمند به بالفعل کردن این ثرورت خ��دادادی بوده و در
تالش است تا با برخی کشورها در این بخش همکاری کند.
ایران نیز به ویژه در بخش اکتشاف ،صادرات ،تجربه دانش و
مدیریت معدن و نیروهای فنی و مهندسی از پیشینه خوبی
برخوردار بوده و میتواند در این شرایط به کمک افغانستان
بیاید.

تحریم علیه ایران تا چه میزان وضعیت صادرات ایران به
افغانستان را با چالش مواجه کرده است؟

به هر ش��کل ما در ش��رایط کنونی با واقعیت تحریم در
تجارت جهانی برخورداریم اما کشور افغانستان با وجود همه
خط و نشانها حاضر به همکاری اقتصادی با ایران است .اما
من موضوع و س��طح همکاریها را کمی کیفیتر و جدیتر
میبینم .ایران میتواند با توجه به امکان تولید برند مشترک
با افغانستان و بر اساس نیروی کار مناسبی که در این کشور
وجود دارد نسبت به ایجاد برندهای مشترک تجاری در خاک
افغانستان اقدام کرده و به این ترتیب نه تنها تحریمها را دور
زده که بدون ش��ک میتواند فکری برای بازار  400میلیون
دالری منطقه کند .افغانستان فرصت خوبی برای میانبر زدن
تحریمها است .در حال حاضر بیش از  44کشور در افغانستان
مشغول س��رمایه گذاری و کار هستند و ایجاد شرکتهای
مش��ترک ایران و افغانستان و تولید در داخل مرز افغانستان
ای��ن امکان را برای ما فراهم خواهد کرد تا از جغرافیای این
کشور برای تولید اس��تفاده کرده و محصوالت تولیدی را از
همان افغانس��تان به سایر کشورها صادر کنیم .یعنی کشور
افغانستان نه تنها بازار خوب و غنی برای صادر کننده ایرانی
است که میتواند سکوی پرش دیگر محصوالت تولیدی ما
به شمار آید.

در ضرورت
کنسرسیوم سازی با اروپایی ها
صادرات ما به افغانستان ،فرصت تولید ارزان
امیر هوشنگ امینی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و افغانستان

ما در کش��وری زندگی میکنیم ک��ه بهرغم باال بودن
هزینهها و مصارف از سرانه تولید ملی پاییني برخوردار
اس��ت .زين رو طبيعي است كه شرایط صادراتی ایران
به طور کلی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد .اما
در ارتباط با صادرات ایران به افغانس��تان كه به دليل
همسايگي شايد انتظار بيشتري میرود نيز واقعيت ها
مطابق با انتظارات نيست .اين روزها شرکتهای بزرگ
اروپایی ،انگلیس��ی ،ترک و آلمانی به وفور در گوشه و
کنار بازار افغانستان مشغول سرمایهگذاری هستند و
متاسفانه ایران با وجود تواناییهای باال در حوزه تولید
محصوالت غذایی و خدمات فنی و مهندسی ،نتوانسته
در بازارهای این کشور حضوری فعال داشته باشد .حال
آنكه در ش��رایطی که ما اتاقهای مشترک مختلفی با
کش��ورهاي اروپایی داریم ،از فرانسه گرفته تا ایتالیا و
اسپانیا و پرتقال و آلمان و سایر کشورها ،به راحتی از
کانال همکاری با این اتاقهای مشترک مي توانيم به
فکر جستجوی بازار صادراتی مطلوب خود در افغانستان
باشیم.
ایران با تش��کيل کنسرس��یوم همکاری با اتاقهای
مش��ترک اروپایی به ویژه در این روزها که با مس��ئله
تحریمها مواجه اس��ت م��ي تواند نس��بت به صدور
کاالهای مورد نیاز به بازار افغانستان اقدام كند و سود
سرشاری به دس��ت آورد .اما درصورت بي توجهي به
اين مهم و ش��كل ندادن چنين كنسرسيوم مشتركي
آنقدر الیههای مانع تراشی برای حضور اقتصادی ایران
پ��س از اعمال تحریمها زیاد ش��ده که حضور تجاری
و فعالیت اقتصادی ایران در افغانس��تان با چالشهای
جدی مواجه خواه��د بود .صنعتگران و تاجران ایرانی
نيز در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی با ایجاد
شرکتهای دوجانبه یا کنسرسیومها ميتوانند شرايط
بهتري را براي كس��ب بازار صادراتي در افغانستان به

دس��ت آورند .عالوه بر امکان تولید مش��ترک با طرف
اروپایی و استفاده از پتانسیل سایر اتاقهای مشترک
موجود در اتاق صنایع و مع��ادن ایران ،ایران میتواند
روابط بانکی توسعه یافتهای با افغانستان شکل دهد و
بدين صورت زمينه را براي گسترش روابط تجاري ايران
و افغانستان مهيا سازد.
در شرایطی که همه کشورها به سمت توسعه روابط
تجاری خود با بازار فعال افغانس��تان میروند ايران به
دليل برخی مشکالت س��اختاری اندک اندک همان
فرصتهای پیش��ین را نیز از دس��ت خواهد داد .این
روزها ترخیص کاال از مرز ترکمنستان و تاجیکستان
بيش از يك يا دو روز به طول نمي انجامد اما ترخیص
همان کاال در ایران دست کم هشت روز طول میکشد
و م��رز ما نیز به مرز پردردس��ری برای عب��ور و مرور
کاالهای تجاری تبديل ش��ده اس��ت .به هر شکل در
بخش صادرات به افغانس��تان اگر مشکل مرزی وجود
نداش��ته باش��د ،بخش عمدهای از مس��ائل مربوط به
لونقل حل میشود .دولت اگر پایش را از تجارت
حم 
بیرون کشد و تنها امکان مبادله ارزی را فراهم كند و
مسائل مرزی را سر و سامان دهد ،بزرگترین خدمت
را به بخش خصوصی و صادرات کش��ور كرده اس��ت.
گزارش ش��ده است که گاهی خودروهای حمل و نقل
در مرز ایران و افغانستان یک هفته معطل میشوند و
طبیعی است زمانی که ترخیص کاال و جا به جایی آن
از مرز ترکمنستان به سادگی امکان پذیر باشد ،ایران به
مرور بازارهای خود را از دس��ت خواهد داد .امروز یکی
از اصلیترین رقبای ما در افغانستان کشور ترکیه است
و پیش بینی میشود که درصورت پيش رفتن اوضاع
توليد و صادرات ما بر همين س��ياق فعلي ،تجار ترک
به فتح بازارهای تجاری افغانستان و كنار زدن بيش از
پيش ايران ادامه دهند.

هزارتوی روابط ایران و افغانستان
ک سرمایهگذاری در افغانستان
فقدان مکانیزمهای تضمینی جهت پوشش ریس 
روابط تجاری می��ان ایران و
افغانستان به دالیل مهمی در
خور توجه اس��ت و در همین
حال بسیاری موانع و چالشها
بر سر هماهنگسازی صادرات
ایران به افغانستان مورد توجه
پویا فرج اللهی صنعتگران بخش خصوصی
کارشناساتاقمشترك اس��ت .مس��ائل و مشکالت
ایرانوافغانستان موجود بر س��رراه گس��ترش
روابط اقتصادی و تجاری دو
جانبه میان ایران و افغانستان از دیدگاه هر کشور دالیل
و مسائل متفاوتی را شامل میشود.
در ابتدای این نوش��تار باید به برخی پیشنهادهای
صورت گرفته برای ارتقای روابط تجاری میان دو کشور
از جمله برقراری روابط بين شبکه بانکی دو کشور ،اقدام
سریع بانک آرین در خصوص گشایش اعتبار اسنادی
برای کااله��ای صادراتی ایران به افغانس��تان ،تامين
پوشش بيمههای سرمايهگذاری و تجارت ايرانيان در
افغانس��تان از طريق صندوق ضمانت صادرات ايران و
ايجاد دفاتر صندوق مورد اشاره در شهرهای افغانستان
و به خصوص کابل و هرات اشاره داشت.
در همین راس��تا بر اساس توصیه کارشناسان این
ح��وزه اجرائی کردن فرایند اعطای  250میلیون دالر
اعتبار خریدار به کش��ور افغانستان جهت خرید کاال
و خدمات از ایران ،تقويت تش��کيالت اداری وابس��ته
بازرگانی جمهوری اس�لامی اي��ران در کابل و ايجاد
نمايندگ��ی در ه��رات و قندهار ،افزاي��ش پروازهای
هوايی بين تهران– مش��هد و شهرهای کابل و هرات
و مزار ش��ريف و تجهيز گمرکات اجرائی مرزی ايران
با افغانستان(به ويژه گمرکات دوغارون و ميلک) باید
به منظور توس��عه روابط اقتصادی میان دو کشور در
دستور کار قرار گیرد.
از نظر ايران برخی مشکالت کنونی موجود بر سر

روابط تجاری ایران و افغانس��تان به علت عدم وجود
روابط کارگزاری بین شبکه بانکی دو کشور ،برگشت
وجوه حاصل از صدور کاال و خدمات و سرمایهگذاری
با ریسک مواجه است.
همچنین عدم وجود ارتباطات مخابراتی و اینترنت،
باال بودن ريسک سرمايهگذاری و تجاری در افغانستان،
ع��دم واگ��ذاری زمي��ن ب��ه س��رمايهگذاران ،فقدان
مکانیزمهای تضمینی جهت پوش��ش ریس��کهای
سرمایهگذاری و تجاری در افغانستان ،باال بودن قيمت
زمين ،فقدان امنيت اقتصادی و اجتماعی مناس��ب،
فقدان زیرساختهای الزم برای سرمايهگذاری از جمله
عوامل بازدارنده برای سرمایهگذاری اقتصادی و تجاری
ایران در افغانستان به شمار میآید.
همچنی��ن درياف��ت150دالر به عن��وان عوارض
عبور (دوزب�لاغ) از کامیونهای ايران��ی که به خاک
افغانس��تان وارد میش��وند ،در کنار دريافت ماليات و
عوارض مضاعف ،عدم برقراری موافقت نامه ترجيحات
تعرفهای ،مش��کالت سیاسی جمهوری اسالمی ایران
با ایاالت آمریکا و کش��ورهای غربی ،حضور نظامیان
آمریکائی و هم پیمانانش در افغانستان و تأثیرپذیری
روابط اقتصادی افغانستان با ایران از عوامل مورد اشاره
دیگر است.
ای��ن روزها یکی دیگ��ر از دغدغههای صادرکننده
ایرانی در بازارهای افغانستان سوء استفاده از مارکهای
معروف تجاری ایرانی و تولید کاالهای تقلبی توس��ط
افغانها و پاکس��تانیها اس��ت .همچنین عدم امکان
اس��تفاده بخش خصوص��ی از کمکه��ای بالعوض
جمهوری اس�لامی ایران به افغانس��تان در ارتباط با
اجرای پروژههای بازسازی ،صنعتی ،تجاری و خدماتی
از دیگ��ر دغدغهه��ای صنعتگر ایرانی ب��رای حضور
اقتصادی و تجاری در خاک افغانستان به شمار آمده
و تبع وضعیت صادرات ایران به این کش��ور را تحت
تاثیر قرار میدهد.

در همین حال عدم اعطای  250میلیون دالر اعتبار
خریدار جهت خرید کاالها و خدمات تولیدی ایران به
افغانس��تان ،عدم حمایت دولت در ام��ر ایجاد مراکز
تجاری ایران در والیات افغانستان ،عدم صدور ویزاهای
کثیر المسافره برای صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی
و عدم اطالع از اعتبار ش��رکتها و بازرگانان افغانی از
دیگر دردسرهایی است که صادرکنندگان ایرانی باید
پیش از ورود به بازار افغانستان از آن مطلع بوده و برای
مواجه با آن آماده باشند.
گاهی نیز از بین رفتن سرمایهها و عدم دسترسی
به یک مرجع قانونی جهت احقاق حقوق در کنار عدم
دسترس��ی به موقع به فهرس��ت پروژههای بازسازی
افغانستان ،فقدان شناخت کافی شرکتهای حمل و
نقل ایرانی از امکانات موجود در گمرک افغانستان در
ارتباط با بارگیری و تخلیه انبارداری کاالهای ورودی
نیز برای طرف ایرانی دردسر ساز میشود.
در همین حال مس��ائل و مشکالت دیگری مانند
امکان اقامت شبانه برای رانندگان ایرانی در گمرکات
ورودی افغانستان  ،نحوه و فرایند تحویل کاال  ،صدور
قب��ض انبار و رس��ید هنگام تحوی��ل کاال به تاجران
افغانی و عدم وجود اس��تاندارد مدون برای صدور کاال
به افغانستان پیش روی صنعتگران و تجار ایرانی قرار
گرفته است.

یکی از دغدغههای
صادرکنندهایرانی
در بازارهای
افغانستان
سوء استفاده
از مارکهای
معروف تجاری
ایرانی و تولید
کاالهایتقلبی
توسط افغانها و
پاکستانیهااست

دغدغه افغانها در تجارت با ایران

اما در تجارت نمیتوان همه مس��ائل را یک جانبه
ارزیابی کرد چرا که به هر شکل مشکالتی نیز از نقطه
نظر افغانستان در وضعیت تجاری این کشور با ایران
وجود دارد.
صادرات کاالهای بدون کيفيت از طريق بازارچههای
مرز ،عدم اعطای تخفيف تعرفهای از س��وی ايران به
افغانستان ،قاچاق کاالهای صادراتی ايران به افغانستان،
فقدان تجهيزات و نيروی انس��انی کافی در گمرکات
دوغ��ارون و ميلک ،و کندی روند اج��رای پروژههای
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صادرات به کشورهای همسایه

پرونده ویژه

بازسازی افغانستان توس��ط پیمانکاران ایرانی بارها و
بارها از سوی طرف افغانستانی مورد تذکر و انتقاد قرار
گرفته است.
عدم پايبندی صاحبان صنايع و بازرگانان ايران به
تعهدات و قراردادهای منعقد ش��ده ،عدم امکان تردد
کامیونهای افغانی در س��طح خاک ای��ران ،دريافت
مبلغ  150دالر به عنوان ع��وارض عبور (دوزبالغ) از
کامیونهای افغانی همگی از جمله دیگر مسائلی است
که در آن سوی ماجرا صنعتگر افغانی را برای تجارت با
ایران دچار مشکل میکند.
راهکارهایی برای بهبود وضعیت روابط تجاری

اما به هر ش��کل در خصوص راههای توسعه روابط
اقتصادی ،صنعتی و تجاری دو جانبه ایران و افغانستان
میتوان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور حل وفصل
مش��کالت به مس��ووالن وزارتخانه ها و سازمانهای
دولتی دو کشور ارایه کرد.
حل وفصل كامل مش��کالت صدور ويزا و به ويژه
ويزاهای کثيرالمس��افر از طري��ق وزارت امور خارجه،
دريافت قواني��ن و مقررات تج��اری ،گمرکی ،بانکی
و فهرس��ت اسامی و مش��خصات صاحبان صنايع و
بازرگانان معتبر و پروژههای سرمايه گذاری و بازسازی
افغانستان از سوی وزارت ماليه افغانستان ،اتاق مشترک
افغانستان و ايران و وابسته بازرگانی جمهوری اسالمی
الزم است تا ايران در افغانستان میتواند کارساز باشد.

کنسرسیومهای
بزرگ با مشارکت
و سرمایه گذاری
بخشخصوصی
کشور راه اندازی
شود و همچنین
به منظور رقابتی
کردن صادرات
کاالها و خدمات
ایرانیبهافغانستان
بهصادرکنندگان
یارانهها و جوایز
صادراتی ویژه
پرداخت شود

پیشنهاد حذف عوارض عبور کامیونهای ايرانی
و افغانی

همچنین مسووالن اقتصادی دو کشور میتوانند
ب��رای ح��ذف ماليات و ع��وارض مضاع��ف از طریق
وزارت بازرگان��ی اق��دام کنند .تالش ب��رای برقراری
تخفیفهای تعرفهای بين دو کش��ور از طريق وزارت
بازرگانی ،کوشش برای حذف عوارض عبور ( دوزبالغ)
کامیونهای ايرانی در خاک افغانستان و کامیونهای
افغان��ی در خ��اک ايران به مبل��غ  150دالر از طريق
وزارت راه و ترابری ،س��اماندهی بازارچههای مرزی و
نظارت بيشتر بر فرايند صادرات کاال از طريق گمرک و

مديريت سازمان بازارچههای استانداریهای خراسان و
سيستان و بلوچستان نیز میتواند راهکار موثری برای
تداوم روابط تجاری میان دو کشور باشد.
همچنین الزم اس��ت تا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،اس��تانداری خراسان ،دانشگاه علوم
پزش��کی خراسان و س��ازمان صنايع و معادن استان
خراس��ان از توليد کاالهای تقلبی و غيربهداشتی در
اس��تان خراس��ان و وزارت بازرگانی و گمرک ايران از
صادرات آنها جلوگيری کنند.
از سوی دیگر جلوگيری از توليد کاالهای تقلبی و
نامرغوب با استفاده از نام تجاری شرکتهای معروف و
دارای اعتبار و اعمال برخوردهای قانونی در اين زمينه
به منظور دفاع از حيثيت تجاری ايران ضروری به نظر
میرسد.
راه اندازی گروه سرمايه گذاری ()Holding

حذف اس��تاندارد اجباری برای کاالهای صادراتی
به افغانستان از طريق شورای عالی استاندارد ،تبديل
بازارچهه��ای م��رزی ايران به بازارچههای مش��ترک
مرزی و ايجاد ساختمان و تاسيسات مربوطه در خاک
افغانستان از سوی دولت از محل کمکهای بالعوض
جمهوری اس�لامی ايران به افغانستان و ايجاد مراکز
تجاری جمهوری اس�لامی اي��ران در واليات مختلف
افغانس��تان (به خصوص در هرات) از دیگر محورهای
همکاری مش��ترک میان ایران و افغانستان به شمار
میآید و پیشنهاد میش��ود که مسووالن این بخش
در راستای توسعه همکاریها در این بخش گامهای
موثری بردارند.
کارشناسان این حوزه همچنین پیشنهاد دادهاند تا
يک گروه سرمايه گذاری ( )Holdingمشترک ايرانی
و افغانی در هرات و س��اير والياتی که مرز مشترک با
ايران دارند تاسیس شود تا در آن توليد کاالهای مختلف
و عرضه آن به بازار افغانستان و صادرات به کشورهای
منطقه با حمايت دولت و مديريت و هدايت اتاق ايران
و اتاق مشترک ايران و افغانستان انجام شود.
اختصاص کمکهای بالعوض جمهوری اسالمی

حجم مبادالت تجاری ایران با تركيه در پنج سال گذشته (به میلیون دالر)
سال

شرح

2010

تولیدداخلی()GDP

بودجه ساالنه دولت (میلیارد دالر )
میزان صادرات به جهان

2010

میزان صادرات ایران به افغانستان

2009
89

2009

ايران به پروژههای بخش خصوصی یا به عبارت ديگر،
وجوه پروژههایی که توس��ط بخ��ش خصوصی اجراء
میش��ود ،با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارايی
اي��ران و وزارت ماليه افغانس��تان ،از محل کمکهای
بالعوض جمهوری اسالمی ايران به بازسازی افغانستان
پرداخت شود.
همچنین الزم است تا کنسرسیومهای بزرگ در
زمین ه سرمایهگذاریهای صنعتی ،صادرات ،خدمات و
به ویژه خدمات فنی و مهندسی و  ،ITصادرات کاال و
توزیع کاال در سطح افغانستان و حمل ونقل و ترانزیت
با مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی کشور راه
اندازی شود و همچنین به منظور رقابتی کردن صادرات
کاالها و خدمات ایرانی به افغانستان به صادرکنندگان
یارانهها و جوایز صادراتی ویژه پرداخت شود.
همچنین پیشنهاد میش��ود تا سیاستگذاران و
برنامهریزان امور مربوط به افغانس��تان ش��امل ستاد
مش��ارکت در بازسازی افغانس��تان  ،میز افغانستان و
دیگر نهادهای مس��وول در سطوح سیاستگذاری و
اجراء با اتاق ایران و اتاق مش��ترک ایران و افغانستان
رایزنی و مشورت کنند و هیات های اعزامی ،دریافتی و
نمایشگاهها با هماهنگی و از طریق امور بینالملل اتاق
ایران انجام شود .جداولی که در این گزارش آمده نیز
شرحی بر تولید ناخالص داخلی ،بودجه ساالنه دولت
(میلی��ارد دالر) ،میزان صادرات به جهان و مهمترین
اقالم صادراتی به جهان است.

افغانستان

مهمتری��ن اقالم صادراتی ایران به افغانس��تان در
سال  89شامل كفپوشهای غیر مخملی ،روغنهای
سبك ،دارو ،پودر یا مایع لباسشویی ،محصوالت آهنی
و فوالدی،شیرینی ،س��یمان ،روغن نخل ،رب گوجه
فرنگ��ی ،پروفی��ل ،بیس��کویت،چربیها و روغنهای
خوراکی،میلهه��ای آهن��ی و فوالدی،پروفیل،قی��ر
نفت ،کاش��ی و سرامیک،پسته ،س��یب ،شامپو ،مربا،
موتورسیکلت و سایر محصوالت است.
اقالم وارداتی و صادراتی و شرکای افغانستان

ایران

 29/81میلیارد دالر

 826میلیارد دالر

هزینه330 :

هزینه93/5 :

درآمد100 :

عمده محصوالت صادراتی

درآمد93/61 :

69/04
 547میلیون دالر
آمار گمرک  1 /3میلیارد دالر
ITCآمار  177،265،000دالر

اقالم وارداتی افغانستان از
جهـان ()2010

ماشین آالت و کاالهای
سرمایهای ،مواد غذایی،
منسوجات،فرآوردههای
نفتي

شرکای عمده تجاری در
زمینه صادرات

آمریکا ،هند ،پاکستان،
تاجیکستان

آمار تجارت افغانستان با جهان به میلیون دالر
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صادرات

سال

واردات

تراز تجاري

2003

144
2101
-1957

2004

305
2177
-1872

2005

384
2470
-2087

2006

416
2744
2328

2007

2008

545
3020
2475

454
3021
2567

2009

327
4850
5177

2010

403
3336
2933

صادرات ایران به افغانستان بر اساس آمار به ارزش هزار دالر

صادرات

سال

1383

222003

1384

496729

1385

515492

1386

542681

1387

632720

1388

1002342

1389

1337357

از خاورمیانه تا ماداگاسکار،
زمینها تصاحب و دیکتاتورها قربانی گرانی غذا میشوند

لستر آر .براون
رئیسموسسه
سیاست زمین و
نویسنده “جهان بر روی
لبه :چگونه از سقوط
محیطیواقتصادی
جلوگیریکنیم؟”

آیندهنگری بحران غذا در جهان

با نفت جدید آشنا شوید

پرونده خارجی

تویک
تنشهاي بزرگ قرن بیس 
بر سر غذا خواهند بود

دنیا دیگر قادر
نیستتاثیرات
مخربکمبود
مواد غذایی را
جبران کند
چراکه دیگر
همچونگذشته
کشور
نجاتدهندهای
وجود ندارد
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بگذارید داستان را با گندم آغاز کنم .باالرفتن قیمت
گندم در جهان برقیمت تمام محصوالتی که از گندم
تولید می ش��وند تاثیر ميگذارد .ب��ه عنوان مثال اگر
قیمت گندم دو برابر شود قیمت آرد  ،نان و برنج نیز در
کشورها دوبرابر خواهد شد .در سال  2011قیمت مواد
غذایی افزایش داشت اما تاثیر آن بر کشورهای مختلف
متفاوت ب��ود .در آمریکا مردم یک دهم درآمد خود را
صرف موادغذایی ميکنند و با باالرفتن قیمتها فشار
اقتصادی زیادی بر آنها وارد نخواهد ش��د و در شرایط
فاجعه انگیزی قرار نخواهند گرف��ت .اما در مقابل در
کشورهایی که مردم آنها  50تا  70درصد درآمد خود
را خرج مواد غذایی ميکنند ،این افزایش قیمت باعث
ميشود تا مردم به ناچار تعداد وعدههاي غذایی خود
را از دو وعده به یک وعده در روز کاهش دهند .همين
فش��ار تحمیل ش��ده به مردم خود ميتواند به دلیل
عمدهای برای انقالب در یک کشور بدل شود.
ام��روزه کمبود محصول ،ش��رایط نامناس��ب در
منطق��ه خاورمیان��ه و آفریق��ا و در عین ح��ال بازار
تجاری مغش��وش ،باعث ش��ده تا بحث غذا به عامل
اصلی درگیریها و مس��ائل سیاسی در جهان تبدیل
تویکم تنشهاي جهانی برسر مواد
شود .در قرن بیس 
غذایی اس��ت .در اواخر قرن بیستم قیمت محصوالت
غذایی کاهش پیداکرده بود و ثبات سیاسی در بیشتر
مناطق دنیا برقراربود؛ اما امروزه شرایط بسیار متفاوتتر
از گذشته است .گرانی غذا ادامه بحران غذایی سالهاي
 2006و  2007است .بحران در آن سالها فروکش کرد،
نه بخاطر اینکه دنیا تصمیم گرفته بود مشکل بحران
غالت و گندم را برای همیشه برطرف کند بلکه رکود
اقتصادی باعث ش��ده بود تا می��زان تقاضا در جهان
پایین آمده و در عین حال در همان زمان کش��اورزان
درآب و هوای مس��اعد بیشترین میزان غالت را تولید
کنند .در طول تاریخ ،بارها تحت تاثیر نوسانات جوی
شاهد تغییرات محسوس در نرخ غذا بوده ایم .نوسانات
ج��وی چون نبود بادهای موس��می در هند  ،قحطی
در ش��وروی سابق و موج گرما در آمریکا  .رویدادهایی
مخرب اما در عین حال نادر .در عین حال نباید دیگر
عواملی چون افزایش میزان تقاضا و مشکالت موجود
در تولی��د محص��والت ،از جمله افزایش روبه رش��د
جمعیت ،باالرفتن دمای هوا و چاههاي آبیاری که در
حال خشک شدن هستند را در افزایش نرخ مواد غذایی
کم تاثیر تلقی کرد.
اما اکنون با تغییرات و تحوالت دیگری هم در شرایط
مواجه با بحران غذا روبرو هستیم .دنیا دیگر قادر نیست
تاثیرات مخرب کمبود غذای��ی را جبران کند .زمانی
ایاالت متحده آمریکا که بزرگ ترین تولیدکننده غالت
دنیاست ،بیش از میزان الزم غالت دراختیار داشت و به
کشورهایی که کمبود غالت داشتند کمک میکرد .به
عنوان مثال هنگامی که هند با مشکل کشاورزی روبهرو
ب��ود ،آمریکا یک پنجم محصول گندم خود را به هند
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فرستاد و هند را از قحطی نجات داد .اما دیگر چنین
نجات دهنده ای وجود ندارد.
با درنظرگرفتن تمامی این موضوعات باید اعتراف
کرد که بحران غذا در سال  2011به یک بحران جدی
بدل شده که به راحتی ميتواند به عامل و زمینه اصلی
موج حرکتهاي مردمی برای یک انقالب سیاسی در
کش��ورها تبدیل شود .انقالبهاي سیاسی که امروزه
در تونس ،مصر و لیبی (لیبی  90درصد غالت خود را
صادر ميکند ،درحالیکه مردم خود گرسنه اند) هستیم.
اما باید با کمال تاس��ف گفت ک��ه این تحوالت پایان
داستان نیست و اوضاع همچنان ادامه خواهد داشت.
کشاورزان و وزیران خارجه آماده باشند؛ به زودی فصل
جدیدی آغاز خواهد شد که کشورها در سراسر جهان
با کمبود مواد غذایی روبهرو خواهند شد و بحران غذا
سیاستهاي جهانی را تغییر خواهد داد.
قیمت جهانی غ�لات از س��ال  1386به دو دلیل
عمده دوبرابر ش��د :رشد میزان تقاضا و موانع موجود
برسر تولید بیشتر مواد غذایی .چهره دنیای امروز بسیار
متفاوت تر از دنیای قرن بیستمی است که غالت در آن
به وفور وجود داشت.
توانایی کشاورزان “واقعا” محدود است

کمبود مواد غذایی
در دنیا موجب
شده تا مساله غذا
رنگ سیاسی
به خود بگیرد
و در این
آشفته بازار
هر کشوری
سعی دارد
امنیت غذایی
خود را حفظ کند
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در قرن حاضر کش��اورزان با مشکل جدی روبه رو
هستند .سالیانه  80میلیون نفر بر جمعیت دنیا افزوده
ميشود و کشاورزان باید غذای همه آنها را تامین کنند.
حدود  3بیلیون نفر نیز در رژیم غذایی خود از گوشت،
ش��یر و تخم مرغ بیشتر از پیش اس��تفاده ميکنند.
در چی��ن خانوادههايی که به طبقه متوس��ط جامعه
ميپیوندند بیشتر از قبل از محصوالت غذایی استفاده
ميکنند .امروزه مصرف محصوالت دامی که از غالت
تغذیه ميکنند در سطح جهانی افزایش پیدا کرده است
و در نتیجه دامداران مقادیر زیادی از ذرت و سویا را به
عنوان غذا به دامهاي خود ميدهند.
ازط��رف دیگر ای��االت متحده آمریکا ک��ه زمانی
مدعی تولید غذا و پیشرو در زمینه کشاورزی در میان
کشورهای دنیا بود ،اکنون مقادیر زیادی از غالت خود
را ب��ه اتانول و س��وخت اتوموبیل تبدیل ميکند .این
درحالی اس��ت که مصرف غ�لات در دنیا بیش از 2.2
بیلیون تن در هر س��ال اس��ت و این میزان همواره در
حال افزایش است .در دهه قبل رشد مصرف غذا20 ،
میلیون تن در سال بود که اخیرا به ساالنه  40میلیون
تن در س��ال رسیده اس��ت .در سال گذش��ته ایاالت
متحده حدود  400میلیون تن غالت کش��ت کرد که
 126میلیون تن آن را به کارخانه تولید سوخت اتانول
فرستاد .این موضوع خود به وضوح نشان میدهد که
قیمت غالت و نفت با هم در ارتباط است .بنابراین اگر
قیمت یک بشکه نفت به  150دالر یا بیشتر برسد،
قیمت غالت نیز باالتر ميرود .در چنین مواقعی
کش��ورها با تبدیل غالت به س��وخت س��ود
بیشتری ميبرند .این فقط منحصر به آمریکا
نیست؛ برزیل نیز از نیشکر ،اتانول تولید ميکند
و پ��س از آمریکا دومین جایگاه را در تولید به
خود اختصاص داده است.
اما تنها صحبت از نیاز مفرط به غذا نیس��ت.
کاهش منابع آبی ،فرسایش خاک ،گرم شدن کره
زمین،همگی حاکی از آنند که منابع غذایی موجود
نميتوان��د نیاز م��ردم را تامین کند .از نظر ش��رایط

آب و هوایی ،طبق گفته بوم شناس��ان ،هر یک درجه
سیلس��یوس افزایش دما موجب ميشود  10درصد از
میزان محصوالت کش��اورزی کم شود .از سوی دیگر
ازآنج��ا که میزان منابع آبی در برخی کش��ورها مانند
عربستان سعودی کاهش پیدا کرده  ،آبیاری زمینهاي
کش��اورزی با مشکل مواجه شده اس��ت؛ به طوریکه
عربستان س��عودی به زودی مجبور خواهد شد تمام
غالت مورد نیاز خود را از کش��ورهای دیگر وارد کند.
کشورهای دیگری مانند سوریه ،هند ،عراق و نیز چین
و یمن نیز با بحران منابع آبی روبرو هستند.
امروزه کشورها با سیاستهاي جغرافیایی نادرست
خود باعث فرسایش خاک ميشوند تاجاییکه بزودی
یک س��وم زمینهاي مخصوص کش��ت غالت دیگر
حاصلخیز نخواهند بود .تصاویر ماهواره ای زمین نشان
ميدهد که خاک محدوده شمال و غرب چین تا غرب
مغولس��تان و نیز محدوده مرکز آفریقا دچار فرسایش
شده اس��ت .هر ساله  1400مایل مربع از خاک چین
ي ش��ود .کره شمالی و هایيتی نیز
به بیابان تبدیل م 
با کمبود خاک حاصلخیز مواجهاند و اگرجهان به آنها
کمک غذایی نرساند این کشورها هم با بحران قحطی
روبرو خواهند شد.
ب��ه جز تغییرات محیطی عام��ل مهم دیگری نیز
هس��ت :در نیم قرن گذشته با استفاده از فناوریهاي
جدید زمین ها حاصلخیرترش��د و صنعت کشاورزی
پیش��رفت کرد؛ بطوریکه میزان تولی��د غالت در دنیا
نسبت به قبل سه برابر شد .اما اکنون این دوره طالیی
در برخی کشورهای پیشرفته در صنعت کشاورزی رو
به اتمام اس��ت .در ژاپن میزان تولید برنج درطول 16
سال تغییری نکرده است و در چین نیز بهزودی بازده
کش��اورزی پایین خواهد آمد؛ این در حالی اس��ت که
پیش از این ،چین و ژاپن به تنهایی یک سوم برنج دنیا
را تامین میکردند.

غذا و سیاست

کمبود مواد غذایی در دنیا موجب ش��ده تا مساله
غذا رنگ سیاسی به خود بگیرد .هر کشوری سعی دارد
امنیت غذایی خود را حفظ کند چرا که بارها شاهد این
بودهایم که برخی از این س�لاح برای نفوذ سیاس��ی و
جغرافیایی در دیگر کشورها استفاده ميکنند.
اولین نشانههاي چنین مس��ایلی در سال 2006
دیده شد .در آن زمان میزان تقاضا باالتر از میزان عرضه

محصوالت بود و کش��اورزان قادر به تامین غذای همه
افراد نبودند .پس از مدتی قیمت ذرت و سویا سه برابر
شد .در این حین کشورهای صادرکننده از جمله روسیه
و آرژانتین ،میزان صادرات خود را محدود کردند تا با این
کار افزایش قیمت غذا را در داخل کشور زیر نظر داشته
باشند .کش��ورهای صادرکننده دیگر نیز مانند ویتنام
برای چندماه صادرات غالت را ممنوع کردند .در نتیجه
ي توانستند غالت مورد نیاز
کشورهای واردکننده که نم 
خود را از بازار تهیه کنند ،به وحش��ت افتادند و برخی
نیز سعی کردند قراردادهاي طوالنی مدت با کشورهای
صادرکننده ببندند تا از غالت آنها اس��تفاده کنند .به
عنوان مثال فیلیپین قراردادی سه ساله با ویتنام بست
که در آن آمده بود ،ویتنام ساالنه  1.5میلیون تن غالت
به فیلیپین صادر کند .اما صادرکنندگان در کل ،تمایلی
برای بس��تن قراردادهای طوالنی مدت با کش��ورهای
واردکننده نداش��تند .برخی کش��ورهای ثروتمند نیز
مانند عربستان س��عودی ،کره جنوبی و چین به فکر
افتادند زمینهايی در کشورهای صادرکننده خریداری
یا اجاره کنند تا بتوانند خودش��ان غالت تولید کنند.
ازطرفی خرید و اجاره زمین مشکالت خاص خود را به
همراه آورد .گاه زمینی که روستاییان در آن کشاورزی
ميکردند مخفیانه فروخته یا اجاره داده ميشد و ازآنجا
که روستاییان سندی برای ارائه نداشتند زمین خود را
از دس��ت ميدادند .و گهگاه هم کشاورزان کشورهای
صادرکننده غالت تظاهرات ميکردند و خواستار لغو
این قراردادها ميشدند.
س��رمایهگذاران خارجی که در کشور دیگری مواد
غذاییتولیدميکردند،دغدغهدیگریهمداشتند.اینکه
ي توانستند بارهای غالت را از روستاهایی که
چگونه م 
مردم آن گرسنه و در آستانه مرگ بودند ،خارج کنند.
در چنین وضعتی ،شرایط کامال برای تحوالت سیاسی
محیا بود .در کش��وری که روستاییان زمین و زندگی
خود را از دس��ت داده اند ،ش��رایط سیاسی بسیار بی
ثبات است و حتی ممکن است بین کشورسرمایهگذار و
کشور میزبان درگیری رخ دهد.
گذش��ته از آن سرمایهگذاری در زمینه کشاورزی
در کشورهای در حال توسعه نیاز به  50بیلیون دالر
س��رمایه دارد و ممکن است س��ال ها طول بکشد تا
محصولی تولید ش��ود .برای ایجاد کش��اورزی مدرن
در چنین کش��ورهایی چندین س��ال ص��رف تهیه
زیرس��اختهاي الزم ،ساختن جاده ها و کارخانجات
ميشود .اما تمام این کارها نهایتا به سود کیست؟ اگر
تمام مواد اولیه از خارج وارد کشور شود و محصوالت
تولید ش��ده نیز به کش��ورهای دیگر صادر شود ،این
کار بیشتر به نفع کش��ورهای دیگر است تا اقتصاد
کش��ورتولیدکننده .در عین حال بدلیل مکانیزه
بودن دستگاه ها تنها برای تعدادکمی از افراد
اشتغال زایی صورت خواهد گرفت.
هرج و مرج بر سر غذا

نميت��وان پیش بینی کرد رقابت بر س��ر
غذا به کجا خواهد رسید ،اما به نظر ميرسد
همکاری بین المللی در جهان کمرنگ تر شده
و کش��ورها به سوی این فلسفه پیش ميروند
که هر کش��ور باید به فکر تامین منابع غذایی
خود باشد .در کش��ورهای ثروتمند ملی کردن
غذاممکن اس��ت به تامین امنی��ت غذایی کمک

بازگشت عصر ترسهاي غذایی
افزایش قیمت غذا تا چه زمانی ادامه دارد؟
ب��ه ن��درت اتفاق م��ی افتد
که تنه��ا کمبود غ��ذا دلیل
گرسنگی مردم باشد .امروزه
در دنی��ا ب��ه می��زان کاف��ی
غذا تولید میش��ود .مشکل
اینجاس��ت که مردم بسیاری
جومو کوام ساندارام توانای��ی مال��ی ب��رای خرید
معاوندبیرکل غذای روزانه خ��ود را ندارند.
سازمانملل حتی قب��ل از افزایش قیمت
مواد غذایی ،یک میلیارد نفر از گرس��نگی شدید رنج
میبردند و دو میلیارد نفر نیز دچار س��وتغذیه بودند.
میتوان گفت در کل حدود سه میلیارد نفر و تقریبا
معادل نصف جمعیت جهان ،با مش��کل کمبود غذا
روبرو هستند.

از س��ال  1369که بخش غذایی س��ازمان ملل و
سازمان کشاورزی (فائو) قیمت موادغذایی را زیرنظر
دارد ،قیمت جهانی مواد غذایی به باالترین میزان خود
رسیده است .طبق بانک جهانی ،افزایش قیمت مواد
غذایی  44میلیون نفر دیگر را نیز در کش��ورهای در
حال توسعه به سمت فقر کشانده است.
افزایش س��ریع و جهانی قیمت محصوالت غذایی
اولیه از جمل��ه ذرت ،گندم ،س��ویا،و برنج و نیز مواد
غذای��ی دیگر مانند انواع مختلف روغن ،مردم فقیر را
در سراسر جهان در تنگنا قرار داده است .در عین حال
تقریبا اس��تانداردهای زندگی تمام مردم پایین آمده
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کن��د اما تاثیر چندانی بر تامین جهانی غذا ندارد و در
کش��ورهای کم درآمد ش��رایط غذایی مردم بدتر هم
خواهد ش��د .پس از قتل عام ها در جنگ جهانی اول
و دوم و سیاس��تهاي غلط اقتصادی که موجب رکود
اقتصادی شد ،کشورها به هم پیوستند و سازمان ملل
را بوجود آوردند و بر این باور بودند که در دنیای مدرن
نميتوان جدا از بقیه زندگی کرد .در آن زمان صندوق
بین المللی پول ایجاد ش��د تا به مدیریت نظام پولی و
پیشرفت و ثبات اقتصادی کمک کند .در سازمان ملل،
سازمان جهانی بهداش��ت غذایی و سازمان کشاورزی
(فائو) نقش مهمی داش��تند و همه موافق همکاری و
همیاری بین المللی بودند.
اما به غیر از بررسیهاي فائو در زمینه کشاورزی و
تامین کمکهاي فنی ،هیچ تالش دیگری برای تامین
و تضمی��ن منابع غذایی دنیا صورت نگرفت .بیش��تر
مذاکرات پیرامون دسترسی به بازارها بود .آمریکا ،کانادا،
ي آوردند که
استرالیا و آرژانتین به اروپا و ژاپن فشار م 
بازارکشاورزی خود را به آنها تحمیل کنند .در همان
زمان ،برنامه کمک غذایی آمریکا به کشورهای نیازمند
جای خود را به موسسه غذایی جهانی در سازمان ملل
داد .این موسسه تنها با بودجه سالیانه حدود  4میلیارد
دالر به بیش از  70کش��ور کمک غذایی ميکند و به
جز آن هیچ هم��کاری جهانی دیگری وج��ود ندارد.
سارکوزی ،رئیس جمهور فرانسه ،پیشنهاد داد در بازار
کاال احت��کار را مه��ار کرده و با ای��ن کار بر گرانی غذا
فائق آیند .امروزه جهان باید به سیاس��ت کشاورزی و
ساختاری توجه کند که کشاورزی را با انرژی ،جمعیت
و سیاستهاي آبی ادغام کند زیرا هر یک از این موارد
بر امنیت غذایی کم تاثیرگذار نیستند.
اما برخالف آنچه گفته ش��د ،هرروزه خاک و منابع
آبی کمیابتر ش��ده ،دمای هوا بیش��تر ميش��ود ،و
اوضاع امنیت غذایی جهان رو به وخیمتر شدن است؛
نهایتا دنیا با کمبود غذا مواجه خواهد ش��د و شرایط
جغرافیایی– سیاسی دنیا به خطر خواهد افتاد .تصاحب
زمین و منابع آبی و خرید غالت مستقیما از کشاورزان،
نمونههايی از درگیری قدرت ها بر س��ر امنیت غذایی
است.
در حال حاضر در شرایط و عصری زندگی ميکنیم
که هرلحظه ممکن است نظام غذایی به شدت و به طور
ناگهانی س��قوط کند،در بازار غالت هرج و مرج ایجاد
ش��ود،مردم کش��ورهای کم درآمد بدلیل کمبود غذا
دست به شورش بزنند و دولتها سقوط کنند .امروزه
کش��ورهای صادرکننده نفت که غالت وارد ميکنند،
نف��ت ميدهند تا بجای آن غالت بگیرند .با س��قوط
دولتها و درهم شکستن اعتماد به بازارجهانی غالت ،
اوضاع اقتصاد جهانی کمکم بهتر خواهد شد.
اکنون زمانی اس��ت که کشورها باید به علل اصلی
شرایط نامناسب غذایی بپردازند نه نشانههاي آن .اگر
نتوان با آب کمتر محصوالت غذایی بیش��تری تولید
ک��رد و جل��وی از بین رفتن خاکه��اي حاصلخیز را
نگرفت ،مطمئنا بس��یاری از زمینهاي کش��اورزی از
دست خواهند رفت .برای ممانعت از بروز یک فاجعهای
اینچنینی ،باید جمعیت خانواده ها را کنترل کرد و به
ش��رایط آب و هوایی ثبات بخشید .همین حاال ،قبل
از اینکه دچار بحران غذایی ش��دید شویم باید کاری
کنیم.
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پرونده خارجی

برخیکشورها
که در گذشته
منابع کافی از مواد
غذاییداشتند،
در حال حاضر
مقادر زیادی غذا
به کشور وارد
ميکنند .این امر
باعثباالرفتن
قیمت غذا و نگرانی
بیش از پیش مردم
ي شود
فقیر دنیا م 
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است .طبقه متوسط جامعه در خرید مواد غذایی بسیار
دقت میکنند؛ افرادی که روی خط فقرند پیشرفتی
ندارند و بیشتر سقوط میکنند و مردم فقیر نیز بیشتر
از پیش آسیب میبینند.
در نتیجه تامین امنیت غذای��ی از دهه  60تا 80
میزان تولید مواد غذایی بسیار افزایش داشته است .با
این حال مسئوالن کشاورزی هشدار دادهاند که تالش
ب��رای باال بردن میزان محص��والت غذایی از دهه 80
کاهش پیدا خواهد کرد.
در عصر حاضرکه س��رعت رشد منابع غذایی کم
شده ،تقاضا برای محصوالت رو به افزایش است؛ رشد
فزاینده تقاضا نه تنه��ا بهدلیل افزایش جمعیت بوده
بلکه دالیل دیگری نیز دارد؛ به عنوان مثال امروزه برای
نگهداری و تغذیه دامها ،از محصوالت غذایی بیشتری
نسبت به قبل استفاده ميش��ود .کاهش قابل توجه
کمک به توسعه کشاورزی در کشورهای درحال رشد
نیز به مشکل کمبود غذا و افزایش تقاضا دامن ميزند.
در ربع قرن بعد از س��ال  1981کمکی که به صنعت
کشاورزی ميشد به کمتر از نصف میزان کمک به آن
در سالهای قبل رس��ید و بانک جهانی میزان وامی
را که به کش��اورزی اختصاص داده بود از  7.7بیلیون
دالر در سال  1981به  2میلیارد دالر در سال 2003
کاهش داد.
ب��ا کاهش میزان مواد غذایی ،توس��عه و مطالعات
کش��اورزی که باعث تولید بیشترمحصول ميشوند،
در کشورهای در حال توسعه تنزل پیدا کرد .درضمن
امروزه بخش خصوصی ،نس��بت به تمامی موسسات
تحقیقات��ی کش��اورزی دیگر ،بیش��تر ب��ه مطالعات
کشاورزی می پردازد.
دولت کش��ورهای درحال توس��عه نی��ز دیگر به
کشاورزان یارانه پرداخت نمی کنند و دخالتی در بازار
موادغذایی ،انبارو پخش مواد ،و تامین اعتبارآنان ندارند.
درحالیکه کشورهای ثروتمند از لحاظ مالی و اعتباری
به کش��اورزان کمک ميکنند .با این کار کش��ورهای
ثروتمند توان کش��ورهای در حال توسعه را در تولید
مواد غذایی تضعیف ميکنند.
بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی براین باورند
که آزاد س��ازی تجارت کشاورزی بهترین راه حل در
کوتاه مدت اس��ت .از دهه  80دولت ها مجبور بودند
می��زان صادرات و واردات غذا باال ببرند تا ارز خارجی
وارد بازار شود .با این کار ،کشورهای فقیر بجای تولید
برنج و گندم ،آنها را با قیمت ارزان از بازار جهانی تهیه
ميکنند .برخی کشورها که در گذشته منابع کافی از
مواد غذایی داشتند ،در حال حاضر مقادر زیادی غذا به
کشور وارد ميکنند .این امر باعث باالرفتن قیمت غذا
ي شود.
و نگرانی بیش از پیش مردم فقیر دنیا م 

عوامل دیگری نی��ز در ایجاد بحران غذایی دخیل
اند .انتش��ارگازهای گلخانهای باعث تغیی��رات آب و
هوایی ميش��ود؛ درنتیجه کش��ورها در تامین آب با
مشکل مواجه ميشوند ،بیابانها به سرعت گسترش
پیدا کرده و رویدادهاي آب و هوایی ،س��ختتر و غیر
قابل پیشبینی ميشوند.
تمام این موارد بر کش��اورزی تاثیر منفی خواهد
گذاش��ت .قطع درختان جنگل��ی ،افزایش جمعیت،
شهرنشینی ،فرس��ایش خاک ،صید آبزیان بیشتر از
حدمعمول و تاثیر تسلط کش��ورهای بیگانه بر بازار،
محص��والت وارداتی و حتی بر کش��اورزی در ایجاد و
تشدید بحران غذایی نقش مهمی دارند.
افزای��ش قیمت نفت از س��وی دیگر بر قیمت غذا
اث��ر میگذارد .کش��اورزی تج��اری ب��رای راه اندازی
ماشینآالت ،انتقال مواد غذایی و تولید مواد شیمیایی
مورد نیاز برای کودها و آفتکشها از بنزین ،نفت و گاز
استفادهميکنند.
از سوی دیگر کشورها درصدد افزایش محصوالت
کش��اورزی ان��د ت��ا بتوانند س��وختهاي زیس��تی
(بیولوژیک��ی) تولید کنند و برای این کار مواد غذایی
کمتر ب��رای مصرف در اختیار م��ردم قرار ميدهند.
کشورهای ثروتمند با دادن یارانه و مشوقهاي دیگر
کشاورزان را به تولید سوخت زیستی تشویق ميکنند
درحالیک��ه کش��ورهای فقیر توانای��ی تامین چنین
مشوقهايی را ندارند .مس��لما برخی از سوختهاي
زیس��تی مقرون به صرفهت��ر بوده و ان��رژی کارآمد
بیشتری دارند .سوختهاي زیستی مختلف از لحاظ
قیم��ت با یکدیگر متفاوت اند؛ به عنوان مثال قیمت
شکر چندان افزایش پیدا نکرده است .به همین دلیل
باید دقیقتر بررسی شود که تولید کدام سوختهاي
زیستی اقتصادیتر و کارآمدتر است .
احتکار مواد غذایی دلیل دیگری بر افزایش قیمت
آن است .در سالهاي اخیر امنیت تجاری باالتر رفته،
تجارت اینترنتی آس��انتر شده و بازار تجارت توسعه
پیدا کرده است .در نتیجه سرمایهگذاری بخصوص در
معامالت آتی کاال راحتتر صورت ميگیرد.
با وخیمتر شدن بحران مالی از اواخر سال  2005و
پایین آمدن نرخ دالر نسبت به دیگر ارزها ،دالالن بازار
برروی کاال سرمایه گذاری ميکنند .این عامل بیشتر از
هر عامل دیگری دلیل افزایش قیمت غذا را مشخص
ميکند.
ميتوان گفت مشکل بیشتر مردم جهان به امنیت
ي ش��ود و نه به کمبود مواد غذایی.
غذایی مربوط م 
اینکه مردم بدلیل افزایش قیمت غذا گرس��نه اند و
دچار سوتغذیه شده اند ریشه در میزان امنیت غذایی
دارد.

معماي فراواني
در ايران
راهكارهاي ايران براي
عبور جهان از بحران غذا
افزاي��ش قيمت غذا ي��ك بحران جهان��ي تازه را
شكل ميدهد .اما درحالي كه بسياري از تحليلگران
جهاني به شدت نگران اثرات ادامه بحران غذا شدهاند،
وزيرجهادكشاورزي اعالم كرده پس لرزههاي بحران به
ايران نميرسد .اما برخالف ديدگاههاي خليليان برخي
ديگر از كارشناسان اقتصادي براين باورند كه افزایش
قیمت مواد غذایی اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار
میدهد.گرچه قیمت ن��ان و بعضی از اقالم خوراکی
دیگر به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار نگرفتهاست

انقالب
نتیجه کمبود غذا
هر نشستی باید در مکان
مناس��ب خود برگزار شود.
مث�لا در س��ال 1933
کنفران��س جهانی اقتصاد
در م��وزه زمین شناس��ی
لندن برگزار ش��د و جالب
هارولد جیمز اس��ت در آن زمان س��طح
استاددانشگاه همکاری اقتصادی درجهان
پرینستون به ان��دازه ای پایین بود که
ش��باهت زیادی به فسیل
دایناس��وری داش��ت که در موزه نگهداری ميشد.
ش��اید بدلیل اوضاع بداقتصادی که با آن دس��ت و
پنجه نرم ميکنیم  ،نبایدامسال گروه  8جلسه خود
را در فضای مجلل و پرشکوهی چون دوویل تشکیل
دهد .درسال جاری اعضای گروه  8در نشست خود
درباره مس��ائل فرعی و جنبی مانند تاثیراینترنت
بر اقتصاد صحبت ميکنند و گوش��ه نگاهی نیز به
مسائل مهمی ازجمله امنیت غذایی مردم دارند.
درجوالی 2009نشستی در ایتالیا برگزار شد که
ب��رای اولین بار موضوع اصلی آن غذا بود زیرا درآن
زمان کاالهای بازرگانی در حال از دست دادن رونق
خود بودند .مشکلی که با وقوع طوفان ایجاد شدهبود.

نگر
آینده

اکنون گروه جی  8با یکدیگ��ر درحال مذاکرهاند تا با
تامین بودجه مورد نیاز ،اقداماتی جهت بهبود بخشیدن
به اوضاع انجام دهند.
موضوع غ��ذا به موضوعات اقتص��ادی مهمتر گره
خورده است ،اما جامعه بینالمللی آن طور که باید به
این موارد اشاره نميکند .حتی اگر اقتصاد جهانی امروز
اقتصادی تنومند باش��د ،درعصرحاضر همکاریهاي
اقتصادی در س��طح بین المللی از ه��ر زمان دیگری
کمتر است .امنیت غذایی پایین باعث بروز مشکالت
عمده ای در دنیای مدرن شده است .ناسیونالیسمهاي
اقتص��ادی و مالی تهدید ميکنن��د .صحبت از جنگ
ارزی است ،بانکداریها خواهان مدیریت و قانونگذاری
ملیاند و همواره درخواست ها برای باالتررفتن سطح
حفاظت تجاری بیشتر ميشود .تمامی این مسائل به
هممرتبطند.
بحث پیرامون سیاس��تهاي مال��ی تفرقه برانگیز
است .درآمریکا به دلیل نرخ سود پایین ،موسسات مالی
ب��زرگ ميتوانند با قیمت ارزان ب��ه دالر وام بگیرند و
درکشورهایی که بازار رو به رشد دارند سرمایهگذاری
کرده و بازده بسیار باالتری داشته باشند.
این کار اقتصادهای فعال دنیا را برسر دوراهی قرار
ميدهد .اگر آنها بخواهند نرخ سود داخلی را باال ببرند،
با جریانهاي سرمایه بیشتری مواجه خواهند شد .اگر
بگذارند نرخ ارز باال رود ،برخی از سرمایهها را از دست
ميدهند و این کار به ضرر صادرکنندگان است و نرخ
بیکاری را در کش��ور باال ميبرند .سیاستگذاران بازار
در کش��ورهای بزرگی چون برزی��ل ،چین و ترکیه به
طور معمول آمریکا و سیاست مالی آن را مورد حمله
قرار ميدهند و آن را دلیل تورم ،تنشهاي اجتماعی و
بیثباتی سیاسی ميدانند.
بدیهیترین و خطرناکترین نتیجه نرخ سود پایین

در کش��ورهای صنعت��ی بزرگ ،تاثیر ب��ر قیمت کاال
اس��ت .به ویژه نرخ غذا و س��وخت .بنا به گفته برخی
از اقتصاددانان از جمله “جفری فرانکل”  ،پروس��های
مانن��د مزایده ،قیمت در این بازارها را تعیین ميکند؛
در نتیجه بازار کاال اثرات توسعه مالی را به سرعت نشان
ميدهد .برعکس محصوالت نام دار،که تولیدکنندگان
درخصوص آنها س��رمایهگذاری کالن��ی کردند تا بازار
را امنیت بخش��ند ،قیمتهاي ثابتتری دارند و اثرات
سیاست مالی را به سرعت منعکس نميکنند.
گرانی غذا باعث شده است که در بسیاری از کشورها،
مناطق زیادی را به کشت و زراعت اختصاص دهند و
میزان تولید نیز در س��طح جهانی باالتر رفتهاست .در
دهه اخیر دربرزیل ،روسیه و چین و حتی الجزایر ،مصر،
آفریقای جنوبی و در هر کشور آفریقایی که دولتهاي
کارمحور دارند میزان تولید غذا به طور چش��مگیری
افزایش یافته است.
به این ترتیب باید تصویر خوبی از دنیا داشت :دنیای
که در آن مردم توانایی بیشتری برای تامین غذا دارند.
اما همین افزایش میزان غذا مشکالتی از جمله ذخیره
محصوالت ،کاهش استانداردهای زندگی و آسیبهاي
بزرگ اجتماعی مخصوصا در مراکز شهرنشین را بوجود
ميآورد.
در طول تاریخ افزایش قیمت غذا همواره جرقهای
برای انقالبهاي سیاسی بودهاست .منشا سه فرانسه،
روسیه و چین ،کمبود منابع غذایی ،ترس از گرسنگی
و جدال بر سر قیمت غذا بود .در سال  1789میالدی،
بدلیل کمبود نان ،ترس فرانسه را فراگرفته بود و دولت
نمیتوانست غذای مردم را تامین کند ،درنتیجه رژیم
فرانسه ساقط شد و به لویی شانزدهم لقب نانوا دادند.
تورم در دوران جنگ ،ثبات امپراطوری روس��یه را نیز
درسال  1917میالدی از بین برد؛ مزرعهداران که نگران

پایین آمدن ارزش پولشان بودند ،محصوالت خود را
احتکار کردند درحالیکه مردم از گرسنگی جان خود
را از دست ميدادند .در آن زمان بلشویکها با وعده
نان و صلح به مردم بر س��رکار آمدند .بعد از جنگ
جهان��ی دوم تورم چین را هم فلج و ترس از کمبود
غذا موقعیت چین را بی ثبات کرده بود.
معموال تاثیرات قیمت غذا به یک کشور خاص
محدود نميش��ود و بر کش��ورهای دیگر نیز تاثیر
ميگذارد .در س��ال  1848میالدی ،پس از ناکامی
در تولید محصول که بدترین نمونه آن قحطی در
ایرلن��د بود ،انقالبهايی به ط��ور همزمان در اروپا
بوقوع پیوس��ت .در سال جاری هم افزایش قیمت
مهمتری��ن عامل نارضایتی م��ردم در خاورمیانه و
شمال آفریقا اس��ت؛ بااینکه اقتصاد مصر و تونس
در حال توسعه اس��ت ،مردم هزینه بیشتری برای
تهیه غذا متحمل میشوند .با این حال نباید این
مس��اله را مختص این مناطق و مح��دود به موج
انقالبی جهان عرب دانس��ت .چنین ناآرامی که در
آن مردم حومه با مردم ش��هر در رقابتند ،و هر دو
طرف خواهان حقوق انسانی بیشتری هستند ،می
تواند نظام سیاسی چین و اقتصادهای بزرگ دیگر
را نیز تضعیف کند.
در دهههاي اخیر بحرانه��اي اقتصادی زیادی
اتف��اق افتاد که مس��ری بودند و بی نظم��ی را در
کشورها بوجود آوردند .تاثیرات جهانی شدن پول در
حال حاضر یک گردب��اد جدید ایجاد کرده و بعید
نخواهد بود که در سالها یا حتی ماههاي آتی شاهد
ش��کل جدید این تاثیرات خواهیم بود .نزاع بر سر
تامین غذا باعث نارضایتی مردم خواهد شد؛ مرزهای
ملی وس��یع ترشده ،رژیمهاي حاکم تهدید و مردم
خواهان یک نظام سیاسی عادل تر می شوند.

خلیلیان :طی سه
دهه گذشته رشد
جمعیت ایران دو
برابرشددرحالی
که محصوالت
کشاورزی  4برابر
شده و به  50کشور
دنیامحصوالت
کشاورزی صادر
میکند
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(دلیل آن ه��م پرداخت رایانه توس��ط دولت به این
کاالهاس��ت) اما افزايش جهاني قيمتها به صورت
غیر مستقیم باعث افزایش قیمت مواد غذایی که یارانه
دریافت نمی کنند ،خواهد ش��د .قیمت جهانی اقالم
کش��اورزی  ،به غیر از غالت ،هم به سه دلیل افزایش
یافتهاند .اول آنکه کش��اورزان کاش��ت اقالمی مانند
ذرت که گرانتر اس��ت را جایگزین کاش��ت این اقالم
میکنند و تولید این اقالم به صورت نس��بی کاهش
مییابد .دوم آنکه در تولید بسیاری از مواد غذایی دیگر
مانند گوش��ت مرغ و گاو از غالت به عنوان مواد اولیه
استفاده میشود و قیمت این مواد غذایی هم افزایش
مییابد و سوم آنکه مصرفکنندگان مواد غذایی دیگر
را جایگزین این غذاهای گرانتر خواهندکرد .بنابراین
تولید این مواد غذایی کاهش خواهديافت و تقاضا برای
آنها افزایش مییابد .بسیاری از این مواد غذایی قابل
تجارت هستند .افزایش جهانی قیمت این کاالها باعث
افزایش قیمت آنها در ایران خواهدش��د که در نهایت
باعث کاهش رفاه طبقه فقیر و متوسط ایران میشود.
افزای��ش قیمت مواد غذایی تاثیرات غیرمس��تقیمی
هم بر اقتصاد میگ��ذارد .از جمله آنکه دولت میزان
پرداخت یارانه به کاالهای وارداتی کشاورزی را افزایش
خواهدداد .اما اگر این یارانه از طریق افزایش نقدینگی

تامین ش��ود خود باعث تورم خواهد شد .با اين حال
مسوالن دولتي براين باورند كه بحران غذايي به ايران
نميرس��د .خليليان در اين مورد ميگويد«:طی سه
دهه گذشته رشد جمعیت ایران دو برابرشد درحالی
که محصوالت کشاورزی  4برابر شده و به  50کشور
دنیا محصوالت کشاورزی صادر میکند .سال گذشته
صادرات محصوالت کشاورزی  3.8میلیارد دالر بوده
که با احتساب صادرات صنایع غذایی به  5.1میلیارد
دالر میرس��د و همچنین می��زان واردات نیز از نظر

وزنی  30درصد کاهش یافتهاس��ت ».او از گفتههاي
خود نتيجهگيري كرد كه بحران به ايران نرسيدهاست.
خليلي��ان راهكارهايي را نيز براي جامع ه جهاني ارائه
داد «:بای��د توج��ه ب��ه خودکفایی و افزای��ش درآمد
کش��اورزان سرلوحه کارمان باش��د همچنین بهبود
و تقویت بازارهای داخلی و بهس��ازی عرضه و تقاضا
باید توجه ویژه ای مبذول شود.تقویت سرمایهگذاری
دولت��ی و خصوص��ی در زیر س��اختها تحقیقات و
آموزش میتواند مؤثر باشد.توجه همه جانبه به توسعه
روستایی اشتغال و مشارکت آنها و همچنین اجرای
برنامههایی ب��رای اجرای ایجاد عدال��ت در بین آنها
میتواند به توس��عه بخش کشاورزی و تأمین اهداف
اعضای دی  8کمک کند .ایران در اجرای سیاس��تها
تجربه مناسب داشته و آماده ارائه این تجربیات است.
گروه دی  8باید تولید و عرضه خوراک دام تأمین بذر
و افزایش تولید و کیفیت آبزیان استاندارد محصوالت،
توس��عه تجارت و سرمایه گذاریهای مش��ترک را از
اولویت های خود قرار دهد ».كشورهاي جهان هنوز
به طرحه��اي ايران براي مبارزه با بحران غذا واكنش
خاصي نشان ندادهاند .وزيرجهاد كشاورزي هم پس از
آخرين اجالس فائو ديگر درباره راهكارهاي ايران براي
جهان طرح جديدي را ارائه نداد.
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کجا
سرمایه گذاری نکنیم؟
درباره این که احتمال انقالب در کدام کشور آفریقایی بیشتر است

در سالی که قرار
است چندین
انتخاباتبرگزار
شود تعداد زیادی
از روسای دولت
تالشمیکنند
قدرت را از دست
ندهند و همه اینها
یعنی تشدید تنش
در سراسر
قاره آفریقا

نگر
اسفند 89
بهمنووتیر 90
پنجم /خرداد
شمارههفتم /
ه شماره
آیند

56

ماه پی��ش گودالک جاناتان در حالی
تح��ت حفاظ��ت بادیگاردهایش به
عن��وان چهارمی��ن رئی��س جمهور
نیجریه سوگند یاد کرد که کشورش
با تورمی دو رقمی دس��ت و پنجه نرم میکند .او در
این وضعیت آشفته تنها نیس��ت .افزایش بهای مواد
غذایی حکومته��ا را در سراس��ر آفریقا تهدید می
کند .غذا در این قاره مهم اس��ت :بیش از  50درصد
درآمد شهرنشینان آفریقا صرف خرید غذا می شود.
به همین خاطر چندین کشور با افزایش ریسک بروز
ناآرامی مواجه شده اند .به عالوه در سالی که قرار است
چندین انتخابات برگزار شود تعداد زیادی از روسای
دولت در قاره تالش میکنند قدرت را از دست ندهند
و همه اینها یعنی تشدید تنش در سراسر قاره و ممکن
است فقط این خاورمیانه نباشد که در سال  2011با
انقالب سروکار دارد.
آنچ��ه در پ��ی میآید نگاه��ی اس��ت اجمالی به
وضعی��ت کنونی و آین��ده چند کش��ور آفریقایی که
توسط کارشناسان مجله فارن پالسی انجام شده .بدون
شک خواندن این گزارش کوتاه برای سرمایهگذاران و
کارآفرینانی که به حضور در قاره س��یاه فکر میکنند
مفید خواهد بود.
نیجریه و اوگاندا
دولت کنترل اوضاع را در دست دارد

در نیجری��ه جاناتان می تواند فع�لا نفس راحتی
بکش��د .اگر چه تورم میتواند باع��ث تقویت و اتحاد
مخالفان تازه شکس��ت خورده بش��ود و به اعتراضات
در شهرهای مخالف (در ش��مال و در پایتخت) دامن
بزند ،اما اینها تهدیدهایی بنیادین برای دولت جاناتان
به حساب نمیآید .انتخابات برای جاناتان مشروعیت به
ارمغان آورده و برای مخالفانش فضا برای اقدام سیاسی
و این یعنی مطمئنترین نوع سوپاپ اطمینان.
دولت اوگاندا هم به احتمال زیاد در امان خواهد بود.
با وجود اینکه اعتراضات خونبار از زمان انتخابات عمومی
در ماه فوریه دامن کش��ور را گرفته ،یووری موسونی،
رئیس جمهور این کش��ور از سیاس��ت همیشگیاش
 س��رکوب و جلب نظر مخالف��ان به طور همزمان –استفاده میکند تا جلوی انقالبی شدن اوضاع را بگیرد.
این سیاست او تاکنون که موفق بوده است.
بورکینافاسو ،گینه ،ماداگاسکار
سربازان ناراضی

در چندین کشور آفریقایی بخش عمومی – از جمله
ارتش – به ش��دت خواستار افزایش دستمزد است اما
نه پولی در کیس��ه دولت است و نه خواست سیاسی
ب��رای بهبود اوضاع وج��ود دارد .اوضاع برای حکومت
روز به روز دش��وارتر می شود و بورکینا فاسو ،گینه و
ماداگاس��کار را باید جزء دسته بدشانس ها به حساب
آورد .در بورکینافاسوی طالخیز ارتش اخیرا به خاطر

دریافت کمک هزینه مس��کن دست به شورش زده و
بلیس کمپائوره ،رئیس جمهور ،مجبور شده کابینه اش
را منحل کند .دولت های بی پول گینه و ماداگاسکار
هم با ارتشهای کله شق دست و پنجه نرم میکنند و
در هر دو کشور سابقه کنار گذشتن روسای دولت در
اوضاع نابسامان وجود دارد .ماداگاسکار که قرار است به
زودی در آن انتخابات برگزار ش��ود البته اوضاع بدتری
دارد چرا که از زمان سرنگونی مارک راوالومانانا رئیس
جمهور سابق در سال  2009کشور از بحران سیاسی
بیرون نیامده است .آلفا کنده ،رئیس جمهور جدید گینه
در این میان گام هایی برای تحکیم قدرت خود برداشته
و این موجب آغاز تنش هایی با ارتش شده است.

سودان
بزرگترین ریسک قاره سیاه

در بین همه کش��ورهای آفریقایی سودان بدترین
وضعی��ت را دارد .تورم باال ( 17درصد و رو به افزایش)
را باید کنار مسئله استقالل جنوب این کشور قرار داد
تا فهمید دولت عمر حس��ن البش��یر در خارطوم روز
بهروز ضعیفتر میشود .واحد پولی این کشور روزبهروز
بی ارزشتر میش��ود و همین مسئله احتمال شورش
مردمی را افزایش میدهد .عالوه بر این روابط دیرپای
فرهنگی و سیاسی سودان و مصر باعث شده این کشور
شمال آفریقا بیشتر از دیگر کشورهای این قاره مستعد
آغاز یک انقالب به سبک انقالبهای اخیر خاورمیانه
باشد .در صورتی که اعتراضات در سودان آغاز شود این
احتمال وجود دارد که دولت بش��یر با سرکوب شدید
مردم اوضاع را آرام کند ،اما این آرامش ظاهری آیندهای
جز بی ثباتی های بیشتر ندارد.
زامبیا ،سنگال ،غنا ،کنگو ،کامرون
نقطه عطف انتخابات

اگر قیمت ها همین طور افزایش پیدا کند احزاب
مخالف میتوانند در چندین انتخابات در قاره س��یاه
پیروز بشوند و روسای دولت کنونی را سرنگون کنند.
در میان کشورهایی که رقابت تنگاتنگ است میتوان
به زامبیا ،س��نگال و غنا اشاره کرد .در کشورهایی که
انتخابات عموما با تقلب انجام میشود مثل جمهوری
دموکراتی��ک کنگو و کامرون روس��ای کنونی اگر چه
“پیروز” میش��وند اما احتماال شاهد آشوب و اعتراض
در شهرهای بزرگ خواهیم بود.

بر اس��اس گ��زارش هفتهنامه می��د ،در طول
ماههای اخیر تعداد خاورمیانهای هایی که در
لندن خانه میخرند دو برابر شده است.
لیام بیلی ،رئی��س مرکز تحقیقات امالک
موسس��ه مش��اورهای نایت فران��ک میگوید:
“ش��ورشهاو انق�لاب های اخی��ر خاورمیانه
تاثیری مستقیم و پرمعنی بر بازار امالک لندن مرکزی
گذاشته اس��ت ”.به گفته بیلی ،خریدارانی از بحرین،
عراق ،عمان ،لبنان و عربس��تان سعودی در صف اول
قرار دارند“ :بین ماه های ژانویه تا مینس��بت به سال
گذشته شاهد افزایشی  100درصدی بوده ایم”.
دیگر کارشناس��ان بازار ام�لاک لندن هم ،چنین
افزایش ش��دیدی را گزارش کرده اند .مارتین بیکیت،
مدیر “کی ان��د کو” یک آژانس ام�لاک بزرگ دیگر
میگوی��د“ :در ماه ژانویه ،همزمان ب��ا آغاز انقالب در
مصر ،ش��اهد هجوم عظیم خریداران��ی از خاورمیانه
بودیم .بعد از آن زمان تا حاال تعداد خریداران افزایشی
تدریجی داشته ”.بر اساس آمارهای این موسسه ،تعداد
خاورمیان��ه ای های��ی که در محله ه��ای مرفه لندن
مثل مریلب��ون ،رجنت پارک ،هاید پ��ارک و بیزواتر
دنبال خانه بوده اند در س��ه ماهه اول امس��ال نسبت
به دوران مش��ابه در سال گذشته دو برابر شده است.
طبق ادعای بیکیت ،س��ی درصد مشتریان شرکت او
که با موفقیت خانه خریده اند خاورمیانه ای بوده اند.
به گفته او اگر چه ارزشمندبودن واحد پول کشورهای
ع��رب و همچنین افزایش بهای نفت در این روند بی
تاثیر نیست ،اما ناآرامیهای سیاسی مهمترین عامل
این افزایش بی س��ابقه به حساب میآید .بیکیت به
خبرنگار مید میگوید“ :این آدمهااز آنچه رخ میدهد
وحش��ت زده اند .مردم همیشه به بدترین سناریوی
ممکن فکر میکنند”.
یوالندا بارنز ،مدیر بخش تحقیق امالک موسس��ه
ساویلز میگوید“ :در سه ماهه اول سال  2011حدود
 10درصد خریداران خانه در بخش مرکزی لندن اهل
خاورمیانه بوده اند .این در مقایسه با دوره مشابه در سال

گذشته رشدی چشمگیر را نشان میدهد”.
میانگین پولی ک��ه خاورمیانهایها برای خرید هر
خانه در بهترین محله های لندن خرج کرده اند  5و نیم
میلیون پوند بوده است (این را مقایسه کنید با میانگین
 3.3میلیون پوند خرید خود شهروندان بریتانیا ).البته
هنوز اتباع روس��یه و اروپای شرقی بیشترین خرج را
میکنند و به طور میانگین حدود  8میلیون پوند برای
خرید خانه های لوکس هزینه میکنند.
به گفته خانم بارنز تعداد س��رمایه داران خاورمیانه
ای که در بازار ملک لندن سرمایه گذاری میکنند بین
س��ال های  2008و  2009یعنی در اوج رکود جهانی
به شدت باال رفت و سال  2010افت کرد .او میگوید:
“خریداران کنونی س��رمایه دارانی زیرک هستند که
محلهه��ای لن��دن را به خوبی میشناس��ند .من فکر
نمیکنم این بازار به خاطر انقالبهای خاورمیانه رونق
گرفته باشد .این خریداران بازیگرانی بین المللیاند و
کار خ��ود را خوب بلدند ”.به گفت��ه او اکثر خریداران
خاورمیانهای ،این خانههارا برای س��کونت خودش��ان
میخرند ،نه به عنوان سرمایهگذاری یا بازفروش آن.
بیکیت هم میگوید“ :بیشتر خریداران خاورمیانه ای
خانهه��ای بزرگ میخواهند .البته اکثرا در محلههای
خوب دنبال خانه میگردند و برای شان مهم است که
امنیت ساختمان  24ساعته تامین باشد .محله خوب
و امنیت  24س��اعته البته حاال کمیابتر از گذش��ته
است”.
ب��ه گفته آقای بیکیت دو ماه اول تابس��تان عموما
ش��لوغترین دوران برای خریداران خاورمیانهای است
و بیش��ترین ماه های فروش خانه در لندن مرکزی به
حساب میآید .به نظر او قیمتهاهمچنان باال خواهند
رفت .از س��ال  2009تاکنون قیمت خانه در لندن به
طور ثابتی افزایش داشته است.
طبق آمار موسسه نایت فرانک بهای خانه از مارس
 2009تا حاال ح��دود  33درصد افزایش یافته .طبق
همین آمار ،در شش ماهه منتهی به آوریل 60 ،درصد
خریداران خانههای جدید در لندن آسیایی بوده اند.

بیشترخریداران
خاورمیانه ای
خانههای بزرگ
میخواهند.البته
اکثرا در محلههای
خوب دنبال خانه
میگردند و برای
شان مهم است که
امنیتساختمان
 24ساعته تامین
باشد .محله خوب
و امنیت  24ساعته
البته حاال کمیابتر
از گذشته است
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کش��ورهایی با نهادهای اولی��ه دموکراتیک ،ارتش
های حرف��های و اقتصادهای غیر تک محصولی بدون
تردید کمتر از بقیه شاهد ریسک انقالب خواهند بود.
این در مورد کش��ورهای جنوب صحرای آفریقا صدق
میکند و اگر چه تورم باعث بن بست در تصمیمگیری
یا حتی اعتراض مردمی می شود ،اما حکومت ها سقوط
نمیکنند .این هم از مزایای دموکراسی!

خاورمیانه ای ها بیشتر از گذشته در لندن خانه میخرند

نگر
آینده

کشورهای جنوب صحرا
ثبات

بحران در خاورمیانه
رونق در بازار مسکن لندن
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انتشار فهرست جدید اساميکسانی که باالی  100میلیون دالر دارایی دارند

دوبیموقعیت
خود را به عنوان
مهمترینمرکز
ساحلیدنیای
عرب حفظ کرده و
عربستانسعودی،
ترکیه ،ایران ،کویت
و روسیه مهمترین
منابع ثروت ساحلی
محسوبميشوند

سوپر ثروتمندها
بعد از آمریکا و آلمان ،در خلیج فارس زندگی میکنند
عربس��تان س��عودی اولین کش��ور
منطقه خلیج فارس است که ثروت
بس��یارزیادی  -از  100میلی��ون
دالر به باال -درآن متمرکز ش��ده و
امارات متحده عربی ،قطر و کویت نیز جزو ده کشور
ثروتمند جهاناند .بر اس��اس مطالعات اخیر،صنعت
خدمات مالی دبی سودهای زیادی از سرمایهگذاران
ثروتمند عربستان سعودی که اکنون بیشترین تعداد
ثروتمن��دان خ��ارج از آمریکا و آلمان در آن اس��ت،
بدست ميآورد.
تحقیقات انجام شده از سوی گروه مشاوره بوستون
نشان میدهد که قطر ،کویت و امارات جز  10کشور

ثروتمند جهاناند که ش��مارمیلیونرهای سرانه آنها
بسیار زیاد است .همچنین بر اساس تحقیقات صورت
گرفت��ه ،دوبی موقعیت خ��ود را به عنوان مهمترین
مرکز س��احلی دنیای عرب حفظ کرده و عربستان
س��عودی ،ترکیه ،ایران ،کویت و روس��یه مهمترین
منابع ثروت ساحلی محسوب ميشوند .بنابرهمین
آم��ار ،داراییهای تحت مدیریت با افزایش  8و نیم
درص��دی در خاورمیانه و آفریقا در س��ال 2010به
4ونیم تیلیارد دالر رس��یده و انتظار ميرود که این
رقم تا سال  2015به  6.7تیلیارد دالر هم برسد .از هر
بیست خانواده در امارات متحده عربی ،یک خانواده
بیش از  1میلیون دالر دارایی دارد.اين درحالیس��ت

که این نسبت در قطر معادل یک خانواده از هر یازده
خانواده اس��ت .عربستان س��عودی باعث شده است
این کشورهای خلیج فارس ثروتمند تر شوند .کشور
پادشاهی عربستان کشوری پیشرو و صاحب نام در
داشتن خانوادههای بسیار ثروتمند است .از هر یکصد
هزار خانواده در این کش��ور  18خانواده دارای ارزش
خالص دارایی بیش از  100میلیون دالر هستند .این
در حالیست که سوئیس با نسبت  10خانواده از هر
یکصد ه��زار خانوار ،جایگاه دوم را در این ارزیابی به
خود اختصاص داده است.
از لحاظ ارزش خال��ص دارایی خانوادهها ،ایاالت
متحده در مجموع بیش��ترین می��زان ثروت خالص

به آينده اقتصاد جهاني خوشبين باشيم؟
نگاهي به نظرسنجی اتاق بازرگانی بینالمللی از  1000اقتصاددان در  120کشور جهان
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نتایج تازهترین نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق
بازرگان�ی بینالملل�ی با همكاري موسس�ه  Ifoمونیخ
نش�ان از آن دارد که ش�اخص وضعیت اقتصادی جهان
به باالترین سطح خود در چهارسال اخیر رسیده است
ک�ه حاک�ی از افزایش خوش�بینی به بهب�ود بازارهای
جهانی در نیمه دوم سال  2011است؛ این نظرسنجی که
دیدگاه هزار اقتصاددان در  120کشور جهان را منعکس
میکن�د ،در عین حال با اش�اره به وج�ود تفاوت های
عمده منطقهای از نرخ باالی بی�کاری و تورم به عنوان
نگرانیهای عمده اقتصاددانان یاد کرده است .براساس
یافتههای این نظرس�نجی ،دغدغه اصلی اقتصاددانان
جهان اتخاذ سیاستهای حمایتگرایانه در سایه تهدید
ناشی از وقوع جنگهای ارزی است که میتواند اقتصاد
جهان را با خطر جدی مواجه کند.مجری این نظرسنجی

تخصص�ی اعالم کرده اس�ت که بهبود اوض�اع اقتصاد
جهان ادامه دارد ،اما برای تداوم این روند باید از خطرات
پیشرو آگاه بود .به گفته وی ،در طول چند ماه گذشته
شاهد کاهش برخی ریسکها و بروز تحوالت مثبت در
بیشتر مناطق بودیم که کاهش بیشتر ریسکها میتواند
روند بهبود را به مسیر پایدارتری هدایت کند .در ادامه
بخش هايي از نتايج اين نظرسنجي را مي خوانيد.

بر اساس آمارها شاخص وضعیت اقتصادی جهان
در ماه آوریل امس��ال به باالترین س��طح خود بعد
از سال  2007رسید .شاخص وضعیت اقتصادی جهان
پس از افزایش  8/2واحدی خود در س��ه ماهه نخس��ت
سال  2011و طی روند افزایشی در ماههای اخیر ،اکنون
به سطحی باالتر از میانگین بلندمدت خود دست یافته

1

اس��ت .اين شاخص در حال حاضر به رقم  107/7واحد
رسیده که به میزان قابل توجهی از رقم  96/9که میانگین
بلندمدت ش��اخص در فاصله سالهای  1995تا 2010
بوده ،بیشتر شده است.شاخص وضعیت اقتصاد جهانی
به تفکیک مناطق مختلف جهان در شمال آمریکا ،غرب
اروپا و آس��یا به ترتیب به سطح  115/1 ،98/7و 101/8
واحد رسیده است.
عواملی نظیر باال بودن کسریهای عمومی بودجه و
نرخ باالی بیکاری و تورم از جمله نگرانیهای اصلی
اقتصاددانان در کشورهای مختلف جهان است؛ به عالوه
اتخاذ سیاستهای حمایتگرایانه در سایه تهدید ناشی
از وقوع جنگهای ارزی دغدغه مهم پاسخگویان به این
نظرسنجی بوده است .مطابق یافتههای اين نظرسنجی
کس��ریهای بودجه که با وقوع بحران مالی گس��ترش

2

را که حدود  2692خانوار اس��ت،از آن خود کرده و
پس از آن آلمان و عربستان سعودی قرار دارند .دکتر
اس��ون االف واتجه ،ش��ریک و مدیر بی سی جی در
خاورمیانه ميگوید :با وجود تعداد جمعیت و ثروت
کلی کش��ورهای نفت خیز ،انتظ��ار ميرود در این
قس��متها نس��بت به بخشهای دیگ��ر دنیا تعداد
خانوادههایی که ارزش خالص دارایی آنها بسیار باال
است ،بیشتر باشد .او ميافزاید :رشد داراییهای تحت
مدیریت نیزنشانگر بنیادهای قوی منطقه است که در
اثر کم نشدن قیمت نفت بوجود آمده اند .رشد ثروت
در منطقه آسیا و اقیانوس آرام با نرخ  17درصد بسیار
س��ریع بوده اما آمار و ارقام در کش��وری چون ژاپن
در این مورد چندان جالب نیس��ت .کل داراییها در
خاورمیانه و آفریقا  1.4تریلیون دالر اس��ت و بیشتر
ثروتها در انگلستان ،جزایر کانال  ،دوبلین و سوئیس
است.
دکتر واتجه ميگوید :میل سرمایه گذاران منطقه
به ریس��ک کردن دیگر پایین آمده است مخصوصا
در مقایس��ه با میزان ریسک قبل از رکود اقتصادی.
افراد همچن��ان دارایی خود را به می��زان زیادی به
صورت نق��دی و یا محصوالتی که ارزش س��رمایه
را حفظ ميکنند ،در ميآورند .امارات س��عی کرده
است بر روی افزایش میزان تقاضای مدیریت دارایی
سرمایه گذاری کند در همین خصوص پیش بینی
ابوظبی در س��ال  1409نش��ان دهنده رشد بخش
خدمات مالی امارات اس��ت.اما بانکه��ا در امارات
هجوم آوردهاند به تاسیس بانک خصوصی و متقاعد
کردن سرمایهگذاران خاورمیانه که نیازهای مدیریت
مال��ی آنها به صورت محلی بهتر تامین ميش��وند.
بانک خصوصی فالکن ،بانک سوئیس��ی که سرمایه
گذاریهای ابر آن را در سال  2009خریداری کرد،
اخیرا در راستای همین تالشها  ،شعبهاي در ابوظبی
تاسیس کرده است.

واح��د اطالعات اقتصادي اكونوميس��ت در
تازه ترين گزارش خود به بررس��ي وضعيت
اقتصادي امارات پرداخت و نوشت دولتهاي
دوبي و ابوظبي با حجم س��نگين بدهيها
روبرو هستند و اين مس��اله فشار زيادي را
بر اقتصاد امارات وارد كرده است .اين گزارش با هشدار
در مورد وخيمتر ش��دن بحران بدهيهاي امارات اعالم
كرد بدهي اميرنشين دوبي به  113و بدهي ابوظبي به
 92ميليارد دالر رس��يده اس��ت .بر اساس اين گزارش،
صندوق بين المللي پول نيز در تازه ترين گزارش خود به
وضعيت بحران بدهي امارات اشاره كرده و افزوده است
دولت دوبي طي سالهاي آينده با مشكالت زيادي براي
پرداخت بدهيهاي خارجي خود روبرو خواهد ش��د و
فش��ارهاي ناشي از ادامه بحران و ركود بخش مسكن و
تنشهاي سياسي منطقه چالشهاي زيادي براي اقتصاد
امارات به وجود آورده اس��ت« :همچنانكه صندوق بين
المللي پول نيز ارزيابي كرده بحران مسكن دوبي يكي
از دردناكتري��ن بحرانهاي اقتصادي جهان اس��ت به

طوري كه قيمت مسكن در دوبي از اواسط  2008بيش
از  50درصد كاهش يافته است .اقتصاد دوبي به شدت
به بخش مس��كن وابسته اس��ت و آينده اقتصادي اين
منطقه تا حد زيادي به عملكرد بخش مسكن بستگي
دارد .البته افزايش قيمت نفت طي ماههاي اخير تاحدي
موجب جبران اين فشارهاي مالي و اقتصادي شده است.
البته دولت دوبي اعالم كرده كه قصد دارد برنامه كاهش
هزينههاي بودجه را تا س��ال  2013ادامه دهد و ميزان
هزينههاي خود را بيش از  20تا  25درصد كاهش دهد».
بر اساس اين گزارش اگر دوبي در سياستهاي مالي خود
تجديد نظر نكند وضعيت بدهيهاي اين كشور تا سال
 2016ميالدي همچنان مشكل س��از خواهد بود« :تا
پايان سال  2009ميالدي ش��ركت دوبي ورلد يكي از
س��ه شركت بزرگ اماراتي با بدهي سنگيني روبرو شد
و مقامهاي دولت دوبي با اس��تمهال  25ميليارد دالر از
بدهيهاي اين شركت موافقت كردند  .اين شركت بايد
طي سالهاي  2011و  2012بيش از  31ميليارد دالر از
بدهيهاي خود را بپردازد».

یافته است نباید به افزایش اعمال سیاستهای حمایتی
منجر شود؛ زیرا در آن صورت اقتصاد جهان با یک خطر
جدی روبهرو خواهد شد .بنابراين دولتها باید با همکاری
نزدیک نظام تجارت چندجانبه را تقویت کنند تا اقتصاد
جهان قدرت و توانایی خود را بازیابد.
با وجود افزایش نرخ سودهای کوتاه و بلندمدت در
ماههای آتی شاهد شدت یافتن برخی محدودیتها
در اعمال سیاس��تهای پول و مالی بیش��تر کش��ورها
خواهی��م بود .ظهور اقتصادهای��ی مانند چین ،ترکیه و
برخی کش��ورهای آمری��کای التین و به وی��ژه افزایش
نگرانیها از رش��د نرخ ت��ورم ،احتم��ال افزایش برخی
ریسکها در ماههای آینده را تقویت میکند.
انتظار میرود که رشد اقتصاد جهان در سال 2011
با اندکی افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به
میزان  3/2درصد برسد .کارشناسان موتور محرکه رشد
را اقتصاد کشورهایی نظیر چین ،هند و برخی کشورهای
حوزه آمریکای التین از جمله پرو و آرژانتین ذکر کردهاند.
در همين ح��ال یکی از خطرات عمده كه در نیمه دوم
سال  2011روند بهبود اقتصاد جهان را تحتتاثیر قرار
خواهد داد به جهش شدید سرمایهای و شوک ناشی از
افزایش بهای نفت اشاره دارد.

انتظ��ار میرود که آمری��کا در ماههای پیش رو با
کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات ،هزینههای
سرمایهای و مصرف خصوصی روبهرو شود .نتایج نشان
میدهد که بهب��ود اوضاع اقتصادی در آمریکا ش��تاب
گرفته است و بر اساس یافتهها احتمال بازگشت شرایط
بحرانی ناش��ی از رکود اقتصادی در این کش��ور بعید به
نظر میرسد.
در آس��یا اگرچه اوض��اع اقتصادی بس��یار بهتر از
میانگین ش��اخص در این منطقه است ،نتایج این
گزارش حاکی اس��ت ش��اخص وضعیت اقتصادی آسیا
پس از طی دو دوره س��قوط پ��ی در پی کمی افزایش
داشت ،اما همچنان پایینتر از سه ماهه  2010میباشد.
چشمانداز مثبت اقتصاددانان این منطقه بیشتر مربوط
ب��ه چند کش��ور از جمله هنگ کن��گ ،اندونزی ،هند،
سنگاپور و کره جنوبی است .ژاپن که در سه ماهه اولین
نظرسنجی امس��ال بیشترین رشد اقتصادی در منطقه
آسیا را تجربه کرد پس از وقوع بحران ناشی از سونامی،
زلزله و انفجارهای هستهای نتوانست مسیر رشد را ادامه
دهد .ش��رایط اقتصادی در چین با احتیاط پیش بینی
شده و اقتصاددانان انتظار دارند هزینههای سرمایهای و
رش��د در مصرف خصوصی و صادرات در نيمه دوم سال

 2011با کاهش روبهرو ش��ود .بر اساس اظهارات برخی
پاسخگویان ،کلید رفع مشکالت اقتصادی در چین ،حل
مش��کل تورم است که در بیشتر کشورهای آسیایی نیز
وجود دارد.
در غرب اروپا ،ش��اخص وضعیت اقتصادی بیشتر
از مدت مشابه س��ال قبل افزایش داشته ،اما روند
افزایشی آن کمتر از شمال آمریکا است و دلیل اصلی آن
را میتوان به تضعیف برخی اقتصادهای این منطقه بویژه
در نیمه دوم س��ال  2010نسبت داد .تفاوتهای عمده
در کش��ورهای حوزه یورو مهمترین ویژگی قابل توجه
در یافتههای حاصل از این نظرسنجی است .در حالیکه
آلمان ،اتریش و فنالند شرایط مطلوبی را پس از بحران
شدید سال  2009تجربه میکنند ،اما بعضی کشورهای
واقع در حاشیه این منطقه از جمله یونان ،ایرلند ،پرتغال
و اسپانیا با مش��کالت اقتصادی زیادی مواجه هستند.
انتظ��ار میرود که بهبود اوضاع در ش��رق اروپا در نیمه
دوم امس��ال شتاب بیشتری را تجربه کند .پاسخگویان
به این نظرسنجی از کشورهای گروه  20خواستار اتخاذ
تصمیمات در جهت کاهش عدم تعادل در اقتصاد جهان،
ارتقای همگرایی در بخشهای نظارتی و مبارزه با فساد
به منظور تقویت رشد اقتصادی شده اند.

3

مروري بر گزارش واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست درباره چشمانداز
مبهم آينده اقتصادي امارات
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رسيده که فشار
زیادی به اقتصاد
امارات وارد کرده
است
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گزارشهای خبری آیندهنگرانه

دهکده جهانی

دوبی در فهرست ده شهر اول مهمان پذیر دنیا
امسال تجار و گردشگران خارجی به کدام شهرهای جهان می روند

برای آن دسته از
مسافرانخارجی
که سفر امنی
میخواهند ،و
آرزو دارند طعم
خاورمیانه را بدون
دردسربچشند
دوبی گزینه خوبی
است

انتظار میرود که دوبی امسال جزء ده مقصد
اول دنیا برای تجار و گردشگران خارجی باشد
که شهرهای مهمی مثل رم و نیویورک را پشت
سر خواهد گذاشت .این پیش بینی را موسسه
کارت های اعتباری “مستر کارت” انجام داده
است.
طبق این گزارش که “ش��اخص جهانی شهرهای
مقصد” ن��ام دارد دوبی با  7.9میلی��ون بازدیدکننده
در رتبه اول ش��هرهای مقصد در خاورمیانه قرار دارد.
ابوظبی هم در منطقه خاورمیانه/آفریقا رتبه ششم را
داراست.
به عالوه انتظارمی رود که امسال نزدیک به هشت
میلیارد دالر پول گردشگران جهان در دوبی خرج شود
که این باالترین آمار در بین شهرهای منطقه است .این
یعنی افزایشی  24درصدی نسبت به سال گذشته.

دکتر یاوا هدریک-وونگ مش��اور اقتصادی ارش��د
ت میگوید“ :دوبی امروز در خاورمیانه
شرکت مستر کار 
هیچ رقیب نزدیکی ندارد .دوبی شهر مهمی است چون
الگوی چند شهر منطقه ای دیگر هم بودهاست”.
لندن شهر اول گزارش مستر کارت به حسابمیآید
و پس از آن شهرهای پاریس و بانکوک رتبههای دوم و
سوم را از آن خود کردهاند.
در میان شهرهای آمریکایی هم تنها نیویورک در
میان  20ش��هر اول قرار دارد اگر چه همین ش��هر در
میان شهرهایی که گردشگران پول بیشتری را در آن
خرج میکنند در مقام دوم قرار دارد.
انتظار میرود دوبی امسال پذیرای مسافران بسیار
بیشتری باشد؛ طبق این گزارش تعداد مسافران امسال
به مقصد دوبی نسبت به س��ال گذشته حدود 17.3
درصد رش��د خواهد داشت .تعداد مسافران به مقصد

ابوظبی هم شاهد رشد چمشگیری خواهد بود (15.5
درصد افزایش نسبت به سال گذشته) و احتماال تعداد
مس��افران اهل شهر منچس��تر به ابوظبی امسال 46
درصد رشد خواهند داش��ت .این به خاطر روابط تازه
ابوظبی و باش��گاه فوتبال منچسترسیتی خواهد بود.
دکتر هدریک وانگ میگوی��د“ :چنین روابطی برای
شهرهایی که می خواهند خودشان را در نقشه جهانی
بگذارند ضروری است .ارتباطات نرم را نباید دست کم
گرفت”.
مسافران اهل پکن سومین بازدیدکنندگان اصلی
دوبی خواهند بود .به گفته دیکر هدریک وانگ “برای
آن دسته از مسافران خارجی که سفر امنی میخواهند،
و آرزو دارند طعم خاورمیانه را بدون دردس��ر بچشند
دوبی گزینه خوبی است .چینیها هم دقیقا همین را
میخواهند”.

سرسختي عربستان در برابر انقالبهاي سخت
مقاوت عربستان در برابر اصالحات منطقهاي و تبعات آن در آينده نزديك
خبرگ�زاري بلومب�رگ آمري�كا در گزارش�ي
تحليلي به بررس�ي داليل ايستادن عربستان
سعودي در برابر انقالبهاي منطقه پرداخت كه
بخشهايي از آن را در ادامه ميخوانيد.

نگر
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پادشاهي عربس��تان به عنوان رهبر جديد
جبههاي ش��ده اس��ت ك��ه مصمم اس��ت تا
خواس��تههاي مردمي براي ايج��اد اصالحات
را شكس��ت دهد .در حالي كه “ب��اراك اوباما “ رئيس
جمهور آمريكا در سخنراني اخير خود از خواستههاي
م��ردم خاورميانه براي ايجاد تغييرات حمايت كرد اما
عربستان بهعنوان نزديكترين متحد آمريكا در منطقه
به دنبال شكست سياستهاي آمريكا در منطقه است.
حاكمان سعودي اين موضوع را شفاف كردهاند كه آنها
حمايت آمريكا از دموكراس��ي را خطرناك و تهديدي
ج��دي براي حكومتهاي پادش��اهي در خليج فارس
ميدانند .عربستان سعودي قصد دارد به سياستگذاران
آمريكاي��ي اين موضوع را اعالم كند كه بين ارزشها و
منافع خود ،يكي را انتخاب كند .بدينترتيب آمريكا بر
س��ر دو راهي ايستاده اس��ت كه در صورت حمايت از
خواستههاي مردم جهان عرب براي اصالحات با خطر

بروز شكاف با عربستان سعودي مواجه خواهد شد و در
صورتي كه از رابطه با عربستان حمايت كند با خطر از
دست دادن بقيه خاورميانه مواجه شود .البته تعجبي
وجود ندارد كه تغييرات س��اختاري در سياستهاي
اع��راب و انقالبهای مردمي كه خواس��تار اصالحات،
آزادي و جوابگويي است ،سلطنت سعوديها را نگران
كرده باشد .كش��ور پادشاهي عربستان سعودي نظير
باقي جهان عرب ،جمعيت جواني دارد كه خواس��تار
شغل ،آزادي و نقش در سياستها هستند 39 .درصد
از جوانان  20تا  24ساله عربستاني بيكار هستند .پس
از آنكه “حس��ني مبارك “ (ديكتاتور س��ابق مصر) در
ميان اعتراضات مردمي ،مجبور به كنارهگيري ش��د،
“ملكعبداهلل “ پادشاه عربستان برنامه تامين اجتماعي
 35ميليارد دالري را اعالم كرد كه درخواستها براي
اصالحات در كشور را خاموش كند اما اين اقدام فقط
زمان را براي پادش��اهي عربس��تان خري��د .تظاهرات
اعتراضآميز در مرزهاي عربستان ،در بحرين و يمن،
به ويژه مشكلساز بوده است .گفتني است كه از زمان
آغ��از انقالبهاي منطقهاي ،ري��اض تمامي حاكمان
عرب را تش��ويق كرد كه در برابر اصالحات ايستادگي

كنند .عربستان سعودي با تمام قوا در برابر انقالبهاي
منطقهاي ايس��تاد و اين موضوع به طور برجس��تهاي
در بحرين نمايان ش��د .از سوي ديگر رياض خواستار
گسترش ش��وراي همكاري خليج فارس شد ،كه اين
ش��ورا گروهي از كش��ورهاي عربي توليد كننده نفت
اس��ت كه در حاش��يه خليج فارس هستند .عربستان
خواس��تار پيوس��تن اردن و مراكش به اين ش��ورا هم
شده است .گسترش ش��وراي همكاري خليج فارس،
اين ش��ورا را به باش��گاه پادشاهان جهان عرب تبديل
خواهد كرد .عضويت اين دو كش��ور باعث خواهد شد
تا اردن و مراكش بتوانند به منابع مالي براي آرام كردن
خشم اعتراضكنندگان دست يابند .بدينترتيب نقش
جديد عربستان سعودي چالشي جدي براي آمريكا به
شمار ميآيد .چراكه تسليم شدن در برابر خواستههاي
عربستان سعودي ،در دراز مدت به منافع آمريكا ضربه
خواهد زد .بنابراين آمريكا بايد به طور مستقيم با چالش
عربستان سعودي مقابله كند .البته چيزي كه بايد امريكا
را نگران كند ،تهديد سعوديها نيست بلكه اين موضوع
اس��ت كه مردم خاورميانه چگونه درباره سياستهاي
امريكا در اين برهه تاريخي قضاوت خواهند كرد.

منطقه آزاد جبل علی با مشکل روبرو ميشود
وضعیت ضعیف بازار مسکن و بحرانی شدن اوضاع مالی چند شرکت بزرگ در امارات
انتظار م��یرود تا پایان س��ال آین��ده برخی از
شرکتهای بزرگ دوبی به دلیل بیثباتی بازار
ملک ،با مشکالت بازپرداخت وامهای خود روبهرو
شوند.اخیراموسسهخدماتسرمایهگذارانمودی
در گزارشی اعالم کرد که منطقه آزاد جبلعلی،
سرمایهگذاریهای مرکز مالي بينالمللي دوبي
( )DIFCو گ��روه س��رمايه گ��ذاري اقتصادي
ب��ورس دوبي ،طی  18ماه آین��ده با بدهیهای
بس��یار باال دس��ت و پنجه نرم خواهند کرد .در
این گزارش آمده است«:مس��اله این اس��ت که آیا دوبی
همانقدر که مایل است از این نهادها حمایت کند ،توانایی
چنین حمایتی را ه��م دارد؟» با پایین آمدن قیمتها،
میزان س��رمایه گذاری در ملک در برخی از شرکتهای
دبی کاهش یافتهاس��ت .منطقه آزاد
جبلعلی ،که بخش بزرگی از دوبی
محسوب میشود ،به طور مشخص
با مشکالت خاصی رو بهرو است .در
بخشی از گزارش اخیر منتشر شده
آمده است «:ما معتقدیم منطقه آزاد
جبلعلی به حمای��ت خارجی نیاز
دارد زیرا ساختار سرمایهاي شرکت
ناپایدار است ”».بنا به گفته خدمات
سرمایهگذاران مودی در ماه ژانویه ،با

وامهای مسکن در امارات
همچنان بحرانی
اطمین��ان به بازار را کند خواهد ک��رد .قبل از بحران
مال��ی جهانی ،وقتی قیمتها باال میرفت ،بانکها به
بازار ملک وام بیش��تری ميدادند .اما سقوط قیمتها
به کمتر از نیمياز باالترین قیمت در برخی از نواحی
باعث ش��د بانکها ض��رر زیادی متحمل ش��وند .به
عالوه ،وام دهندگان بدلیل تغییر زمانبندی پرداخت
بدهیه��ای برخی ش��رکتها ضربه خوردن��د .تیراد
محمود ،مدیر اجرایی بانک اسالميابوظبی ،ميگوید:
“ بانکهای اس�لاميو بانکهای قراردادی هر دو یک
مساله مشترک دارند و آن میزان باالی داراییهای در
معرض خطر و بدهیهای غیرقابل وصول و نیز سطح
باالی سختگیری برای اعطای وام است که همچنان
ادامه دارند ”.طبق دادههای بانک مرکزی ،تمام شرایط
وامهای خنث در مقایس��ه با  32میلیارد درهم سال
 ،2009در س��ال گذشته  36درصد افزایش پیدا کرد
و به 44میلیارد درهم رس��ید .آخرین دادهها نش��ان

*وامهای خنث :در فرهنگ بانکی به وامهايي
ميگویند كه در معرض خطر عدم پرداخت قرار دارند
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میده��د که این می��زان در فوریه
به  46میلیارد درهم خواهد رسید.
طبق آخری��ن گ��زارش بانکداری
اس��تاندارد و پورز جی س��ی سی،
برخی بانکها مایل نیستند زودتر
از حد معمول از احتمال ضرر حرف
بزنند و در گزارشها اعالم کنند که
با وامهای خنث روبرو هس��تند پس این به آن معنی
اس��ت که احتمال دارد آمار و ارق��ام وامهای خنث
بیش از این باشد .بنابر گزارشات بدست آمده  ،میزان
وامهای گزارش ش��ده که زمان بازپرداختشان تجدید
شده است بخصوص در امارات متحده عربی باال است
و اگر این رقم را به وامهای بدون بهره اضافه کنیم ،نرخ
آن در سیستم بانکداری کشور دورقميميشود .سال
گذشته بانک مرکزی جهت سختتر کردن مقررات از
وام دهندگان خواست بجای  180روز دیرکرد ،بعد از
 90روز وامها را وام خنث طبقه بندی کنند و طبق آن
شرایطی بگذارند .همچنین بانک مرکزی ماه گذشته
س��رمایه وامهای خرده فروشی را محدودتر کرد تا از
بانکها و مشتریان دربرابر خطر پیش فرضهای آینده
محفاظتکند.

بانک مرکزی
سرمایه وامهای
خرده فروشی را
محدودتر کرد تا از
بانکها و مشتریان
دربرابر خطر
پیشفرضهای
آیندهمحفاظت
کند

اسفند8990
خردادوو تیر
پنجم  /بهمن
شماره هفتم

میزان وامه��ای خنث
در سیستم بانکی امارات
متحده برای هش��تمین
ماه متوالی در ژانویه سال
جاری افزایش پیدا کرد
و بان��ک مرک��زی پیش
بین��ی میکند ک��ه در
نیمسال دوم میزان بدهیهای غیر قابل وصول بیشتر
هم ميشوند .بر اساس اظهارات سعید الحمیض ،مدیر
ارش��د اجرایی نظارت بانکی ،مهمترین دلیل افزایش
این وامها ( )NPLعرضه بیش از حد واحدها در بازار
امالک اس��ت .او ميگوید :معموال هنگام بحران مالی
جهانی طبیعی است که این گونه وامها افزایش یابند
چرا که بحران بر توانای��ی مردم در بازپرداخت وام اثر
منفی ميگذارد .زمانی تقاض��ا برای تجارت و امالک
باال رفت و اکنون میزان عرضه باالست .الحمیض در
حاشیه کارگاه مالی اسالميدر بانک مرکزی گفت :از
اواخ��ر نوامبر تا ژانویه وامه��ای خنث از  6.25درصد
به  6.67درصد افزایش پیدا کردهبود .احتمال ميرود
که در ماههای باقی مانده س��ال نیز این وامها اندکی
دیگر نیز افزایش یابد .البته اینکه وام دهندگان تدابیر
امنیتی را در برابر افزایش بیشتر این وامها ایجاد کنند،
مورد انتقاد قرار گرفتهاس��ت زیرا این روند ،بازگشت
*

افزایش اختالالت در سرمایهگذاری امالک ،سود حاصل
از منطقه جبل علی در یک سال کامل به کمتر از نصف
کاهش پیدا کرد .این شرکت به دنبال راه حلهایی است
تا بتواند دوباره 7ونیم میلیارد درهم ( 2.04میلیارد دالر
آمریکا) اوراق قرضه اسالميمنتشر کند.
 DIFC Investmentsک��ه ب��ازوی س��رمایه گذاری
ش��رکت اس��ت و  DIFCرا اداره میکند ،سال گذشته
نسبت به سال  2009کاهش سرمایه کمتری را گزارش
کردهاست .ماه گذشته این شرکت گفت که در سال پیش
بیشترین ضرر را از سرمایه گذاری در ملک و کاهش ارزش
آن داشتهاست .در گزارش مودی آمدهاست«:چشم انداز
ما نسبت به صنعت امالک در خلیج فارس همچنان منفی
است و نظر ما این است که بازارهای اصلی از جمله دبی،

ابوظبی ،دوحه و بحری��ن از عرضه بیش از اندازه امالک
مسکونی و واحدهای تجاری صدمه خواهند دید ».دولت
دبی در حال حاضر توانایی کافی را دارد تا از نهادهایی که
در توسعه اقتصادی امارات مهماند ،حمایت کند .بر اساس
اعالم شرکت مودی ،خدمات سرمایه گذاران مودی اثرات
طوالنی مدت اختالل در دارایی و فروش به دولت ابوظبی
ب��ه صورت یک تج��ارت میان مدت و چش��م اندازهای
جریان پول نقد برای امالک آلدر را بررس��ی کردهاست.
در نوامبر ،شرکت توسعه مباداال ،که یک شرکت سرمایه
گذاری راهبردی اس��ت و دولت ابوظبی مالک آن است،
سرمایهای را به امالک آلدر تزریق کرد .این میزان سرمایه
شامل فروش دارایی میشد و نیاز فوری شرکت را برای
تجارت برطرف میکرد .در نتیجه ،مودی رتبه ش��رکت
امالک ابوظبی را در رتبه بندی خود
از “تحت بررس��ی درم��ورد احتمال
تنزل” به “جهت نامش��خص” تغییر
داد .چش��م انداز مودی نس��بت به
بازار امالک عربستان سعودی چشم
اندازی مثبت تر بود مخصوصا نسبت
به ب��ازار امالک مس��کونی آن ،زیرا
میزان تقاض��ای جمعیت زیاد ،رو به
رشد و جوان در این کشور مشخص
است.
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گزارشهای خبری آیندهنگرانه

دهکده جهانی

در صورت آزاد
کردن بخش
خرده فروشی،
در مقایسه با
شغلهاییکه
از بین میروند،
فرصتهایشغلی
بیشتریبوجود
خواهد آمد

تغییر در قوانین حوزه خردهفروشی
هند راه را برای سرمایهگذاران خارجی باز ميکند
دولت هند درصدد اس��ت قوانین سفت و
سخت خرده فروشی را برای سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در تجارت سازمان یافته
خرده فروشی کش��ور که معادل مبلغ 28
میلی��ارد دالر آمریکا اس��ت ،تعدیل کند.
چنی��ن فرصتی ه��دف دیرینه فروش��گاههای عظیم
خارجی است که بتوانند به این بازار نوپا که یک میلیارد
و اندی مشتری دارد ،نفوذ کنند .بخش خرده فروشی
هند به شدت کنترل میشود و
س��رمایه گذاری خارجی در این
بخش محدودیتهای س��ختی
دارد .س��رمایهگذاران خارج��ی
اجازه دارند بی��ش از  51درصد
مغازههاییرادراختیارداشتهباشند
ک��ه در آن تنها محصوالت یک
مارک تجاری بفروش میرسد.
خ��رده فروش��انی همچون
والم��ارت ،کارف��ور ،مارک��س
و اسپنس��ر ،ک��ه محصوالت��ی
ب��ا نامه��ای تج��اری مختلف
میفروش��ند ،تنه��ا در صورتی
میتوانن��د در هند کارکنند که

در قرارداد برای ش��رکای محل��ی خود امتیازاتی قائل
شدهباشند .دولت هند در پی آن است که حق مالکیت
 51درصد خرده فروش��یهای چن��د محصولی را به
س��رمایه گذاران خارجی واگذار کند .این تغییر رویه
باعث میشود خرده فروشان خارجی به طور مستقیم
نظر مشتریان هندی را به خود جلب کنند .در گذشته،
با وجود البی گریهای خرده فروشان خارجی ،دولت
مخالف سرس��خت این تغییر بود زیرا میترسید بازار

میلیونها مغازهای که به طور سنتی توسط خانوادهها
اداره میش��د ،صدمه ببیند .به این مغازهها “کراناس”
میگویند که بر بخش خرده فروشی غالب است و 40
میلیون نفر در آن کار میکنند.
اما به تازگي هیئت منصوب دولت هند گزارشی را
با موضوع تورم ارائه کرد که باعث تحول و تغییر عقیده
دولت شد .مشاور ارشد اقتصادی هند و رئیس هیئت
،کوشیک باس��و ،گفت« :ما درمورد س��رمایهگذاری
مس��تقیم خارج��ی در خ��رده
فروش��ی چند محصولی موضع
روش��نی داریم .طبق بررس��ی
صورت گرفت��ه ،در صورت آزاد
کردن بخش خرده فروشی ،در
مقایسه با شغلهایی که از بین
میرون��د ،فرصتهای ش��غلی
بیشتری بوجود خواهد آمد».
با هرچه بیش��تر شدن رشد
اقتصادی در هند ،این کش��ور
یک انقالب در خرده فروشی را
تجربه میکند .با افزایش ثروت
و وجود  300میلیون خانواده از
طبقه متوس��ط با قدرت خرید

دوبی سرمای تحریم ایران را احساس می کند
ایران دومین شریک تجاری دوبی است که مرکز اصلی صادرات غیرنفتی امارات به حساب میآید
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به نوش��ته روزنامه نش��نال ،چ��اپ امارات،
“تشدید تحریمهای غرب علیه ایران” روابط
امارات متحده عربی را با یکی از بزرگترین
بازارهای صادراتش تهدید میکند و احتمال
تضعیف رش��د اقتصادی این کشور را باال
میبرد.
محم��د اله��ول ،اقتصاددان ارش��د در
وزارت توسعه اقتصادی دوبی میگوید“ :این
یک مسئله جدی است .هر ضربهای که به
بازرگانی میان دو طرف وارد ش��ود بر اقتصاد دوبی
تاثیر منفی میگذارد .بازرگانان میگویند هنگامی
ک��ه بحث صادرات به ایران پیش میآید بانکها به
سختی تس��هیالتی ارائه میدهند .به گفته یکی از
این بازرگانان “حتی برای فرستادن کاالهای اولیهای
مثل مصالح ساختمانی ،مواد خوراکی و محصوالت
چوبی هم مشکل وجود دارد .اینها اصال جزء لیست
کاالهای تحریمی نیستند ”.ایران چهارمین شریک
تجاری امارات متحده عربی اس��ت و س��ال 2010

میالدی میزان مبادله کاال میان دو طرف حدود 10.4
میلیارد دالر ( 38.19میلیارد درهم) بود .ایران دومین
ش��ریک تجاری امیرنشین دوبی است که مرکز اصلی
صادرات غیرنفتی کشور امارات به حساب میآید.
مرتضی مسعودزاده ،مدیر شرکت کشتیرانی جامبو
در دوبی یکی از گروه پرش��مار تاجرانی است که تاثیر
تحریمها را بر کس��ب و کارش��ان احساس میکند .او
میگوید“ :همه بانکها در ارائه تس��هیالت و وام برای
صادرات به ایران بی میل هستند .وقتی میفهمند که
میخواهی��م چیزی را به ای��ران صادر کنیم حتی اگر
ماشین آالت و لوازم خانه باشد باز هم این دست و آن
دست میکنند”.
صادرات به ایران تاکنون نیمی از فعالیت ش��رکت
مسعودزاده را شامل میشده .او میگوید“ :بدون هیچ
تردی��دی بازرگانی ضرب��ه بدی از تحریمه��ا خورده؛
دلیل اصلی هم محدودیتهای بانکی اس��ت ”.شرکت
جامبو در طول یک س��ال گذشته حدود  20درصد از
فعالیتهایش کاسته است .سالهای سال تاجران همه

چیز را از دوبی به ایران صادر میکردند؛ از خودروهای
لوکس گرفته تا لباسهای م��ارک دار یا ارزان قیمت.
دوبی به مرکز بازرگانی منطقهای تبدیل ش��ده بود و
روابط س��رد دولت تهران با غ��رب به این معنا بود که
این امیرنشین میتواند از تقاضای روز افزون کاالهای
خارجی توسط همس��ایه اش سود ببرد .اما این رابطه
حاال ب��ه خطر افتاده اس��ت .غ��رب از حکومت ایران
خواس��ته برنامه صلح آمیز اتمیاش را متوقف کند و
با مقاومت تهران تحریمها در طول یک سال گذشته
افزایشی جدی داشته است.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول ،اختالل در
روابط تج��اری با ایران که به خاطر تحریمها به وجود
آم��ده ضرری ح��دود دو تا هفت ده��م درصد تولید
ناخالص داخلی ( )GDPبه امارات وارد کرده اس��ت.
بر اساس این گزارش که در اردیبهشت ماه منتشر شد
اصلیترین کانالهایی ک��ه تحریم از طریق آنها تاثیر
گذاشته یکی اعطای وام و تسهیالت توسط بانکها بوده
و دیگری نحوه دریافت بهای اجناس صادر شده است.

رقابت پنهان
میان تهران و ریاض

عربستانتالش
میکند نفت خام
مورد نیاز هند را
تامین کند تا هند
آن را از تهران
وارد نکند و به این
ترتیبعربستان
رقیبمنطقهای
خود یعنی ایران را
تضعیفکند
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ب��ا این حال به گفته آقای الهول ،نزدیکی دوبی به
ایران و همچنین نیاز ایران به توسعه زیرساختهایش
به این معناست که دو طرف همچنان شرکای اقتصادی
مهمی برای یکدیگر باقی خواهند ماند.
تحریمهای جدید ش��ورای امنیت سازمان ملل که
یک س��ال پیش آغاز شد بر محدودیت تبادالت مالی
و تبادل کاالهای نظامی تمرکز دارد .همچنین صدور
اجازه ارس��ال بار به ایران بس��یار دش��وارتر و کندتر از
گذشته صورت میگیرد .بازرگانی ،حمل و نقل و صنایع
نفت و گاز جزء اولویتهای اصلی تحریمهای اتحادیه
اروپا هس��تند .وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین
اقدام خود تایدواتر میدل ایس��ت ،یک شرکت ایرانی
پراهمیت در حوزه بنادر و همچنین ایران ایر ،خطوط
هواپیمایی ملی ایران ،را در فهرست سیاه خود قرار داده
است .اما شرکتهای غیردولتی ضربههای شدیدتری
خورده اند .مثال میزان ارس��ال بار خطوط حمل و نقل
دریایی بالجی به ایران در طول یک سال اخیر به صفر
رس��یده اس��ت .الرنس فرندانز بالجی قائم مقام این
ش��رکت -که در دوبی واقع است – میگوید“ :ما باید
آنجایی برویم که مشتری باشد .در ایران مشتری داریم
اما فروشندهها نمی توانند از بانکها وام بگیرند .تجارت
با ایران خیلی سخت شده”.
البته یک��ی از بزرگترین مش��کالت بالجی ،خود
ش��رکتهای آمریکایی هستند .این ش��رکتها اکثر
کانتینرهای بالجی را اجاره میکنند اجازه هیچ گونه

ارتباطی را با ایران ندارند .به عالوه ش��رکت “بیمه
اعتبار صادرات امارات” که مهم ترین شرکت اعطای
تس��هیالت به صادرکنندگان این کشور به حساب
میآید ارائه خدمات به صادرکنن��دگان به ایران را
کامال متوقف کرده اس��ت .ش��ویلر دی سوزا ،مدیر
ارشد بازرگانی این نهاد به روزنامه نشنال میگوید:
“به خاطر تحریم تشدیدها ما مجبور میشویم که
بازار را نادیده بگیریم”.
صندوق بین المللی پ��ول در گزارش اخیر خود
هشدار داده که تحریمها علیه ایران به روند احیای
بازار مسکن دوبی هم ضربه وارد کرده است .ایرانیها
چهارمین خریدار بزرگ امالک در دوبی به حساب
میآیند .سه کش��ور اول هند ،انگلیس و پاکستان
هستند .بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول
“تحریمها با پیچیده کردن نح��وه پرداخت پول و
واریزها باعث میش��وند تقاضا برای خرید ملک در
دوبی پایین بیاید”.طبق آمار وزارت بازرگانی خارجی،
بازرگانی میان ایران و امارات متحده عربی حدود 5
درصد کل بازرگانی امارات را شامل میشود.
با اینکه آمار جدیدی از وضعیت امس��ال منتشر
نش��ده اما طبق برآوردها ایران پس از هندوس��تان
دومی��ن مقصد صادرات امارات به حس��اب میآید.
الهول میگوید“ :ایران بزرگترین ش��ریک تجاری
دوبی است ،ما امیدواریم در آینده نزدیک برای این
وضعیت دشوار راه حلی پیدا شود”.

به نوشته روزنامه نشنال امارات ،عربستان سعودی
قبول کرده میزان صادرات نفت خام خود را به هند
دو برابر کند تا با این کار وابستگی کشورهای آسیایی
به نفت خام ایران کم شود .یک مقام رسميهند در
ریاض در حاشیه کنفرانس انرژی عربستان سعودی
گفته « :واردات س��الیانه نفت خام از عربس��تان به
هند ميتواند به بیش از هش��تصد هزار بش��که در
روز برسد ».این مقام رسميکه از کارمندان سفارت
هند در ریاض است میگوید «:هند از عربستان به
عنوان شریکی مهم و قابل اعتماد در مبادالت انرژی ،قدردانی
میکند .هر دو کش��ور درصدد هستند رابطه خرید و فروش
خود را به مشارکت راهبردی انرژی تبدیل کنند ».اخیرا یک
پیمان انرژی بین هند و عربستان سعودی حداقل برای 18
ماه برقرار بود .در ژانویه گذشته ،پادشاه عربستان سعودی به
هند س��فر کرد .او اولین رئیس دولت در عربستان بود که از
هند که رابطه خصمانهای با پاکس��تان ،متحد دیرین ریاض
دارد دیدن میکرد .من موهان س��ینگ ،نخست وزیر هند،
متقابال ماه بعد به ریاض س��فر کرد .کارشناس��ان میگویند
ری��اض به کمک هند نیاز دارد تا فعالیت گروه القاعده را در
پاکستان و افغانستان محدود نگه دارد .آنها همچنین معتقدند
عربستان تالش میکند نفت خام مورد نیاز هند را تامین کند
ت��ا هند آن را از تهران وارد نکند و به این ترتیب عربس��تان
رقیب منطقهای خود یعنی ایران را تضعیف کند .آرون ماتیس
ازهاروارد اینترنش��نال ریویو میگوید« :عربس��تان سعودی
امیدوار اس��ت از طریق دیپلماس��ی نفت ،ایران را از شرکای
منطقهاي مهم خود جدا کند ،کودتای دیپلماسی که آمریکا
و دیگر کشورهای غربی سالهاست نتوانسته اند به آن دست
بیابند ».از سوی دیگر ،الزامات اقتصادی به عربستان سعودی
و دیگر صادرکنندگان نفت خلیج فارس ثابت کردهاست که
باید قرادادهای تجاری خود را با سایر کشورهای آسیایی در
حال توسعه مانند چین و کره جنوبی محکم کنند .مصرف
نف��ت در آن کش��ورها و نیز درهند از س��ال  2007افزایش
زیادی داشتهاست حتی در زمانی که مصرف نفت در دنیای
توسعه یافته پایین آمد .در آگوست گذشته طرح انرژی هند
و عربستان شتاب پیدا کرد .علی النعیمی ،وزیر نفت عربستان
در حاش��یه جلس��ه خریداران نفت آسیا گفت :برای محکم
کردن روابط در سرمایه گذاری بین دو کشور هند و عربستان
فرصتهایی وجود دارد .او افزود که پادشاهی عربستان مایل
بود مانند کشورهای دیگر ،یک قرارداد نفتی  30ساله با هند
ببندد .در جوالی گذش��ته ،گروه پسران سعودی القحطانی
مشترکا با شرکت هندی اسلجهامراویل تولز سرمایهگذاری
کردند تا کارخانه بزرگی درعربس��تان سعودی برای میدان
نفتی و تجهیزات حفاری بسازند .عبدالرحمان الربیعه ،رئیس
شورای بازرگانی مشترک هند و عربستان سعودی میگوید:
شرکتهای زیادی به دنبال سرمایه گذاری مشترک هستند.
چنین قراردادهایی در توس��عه تجارت در هند و عربس��تان
سعودی نقش مهميدارند.
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باال ،این بخش ترقی کردهاس��ت .بنا به اعالم سازمان
نظارت تجاری بین المللی انگلیس ،کل فروش خرده
فروشی در هند از  395.96میلیارد دالر در سال جاری
به  785.12میلیارددالر در سال  2015خواهد رسید.
گروه مشاوره بوستون (بی سی جی) تخمین زده است
که بخش س��ازمان یافته خرده فروشی توانایی آن را
دارد که تا س��ال  ،2020به رشد  260میلیارد دالری
برسد .اما برای رسیدن به این هدف باید تا دهه آینده
 60میلی��ارد دالر پول نقد در بازار جریان پیدا کند و
طبق گفته کارشناس��ان ،این تنها زمانی میسر است
که هند قوانین سخت خود را درزمینه سرمایهگذاری
خارجی تعدیل کند .مدیر عامل شرکت عظیم خرده
فروشی ،راجان بارتی میتال ،میگوید «:این یک تجارت
سرمایهبر است.ما باید به سرمایهگذاران اجازه دهیم به
هند بیایند و یک اکوسیستم مناسب در تجارت خرده
فروشی ایجاد کنند ».تورم ،که بدلیل گرفتن مالیات از
مردم فقیر از آن انتقاد شد ،در ماه مارس به  8درصد
رسید؛ این مقدار بیش��تر از نرخ  5درصدی است که
بانک مرکزی پیش بین��ی کردهبود .در ماههای اخیر
نیز ،افزایش قیمتها بخص��وص قیمت مواد غذایی
باعث تظاهراتهای خیابانی در هند شدهاست و این
در حالی است که در گذشته تورم موجب شده برخی

دولتها از قدرت کنار روند.
در ح��ال حاضر افزایش نرخ غذا بر وضعیت مالی
میلیونه��ا خانواده ک��ه به طور معم��ول  30تا 60
درصد درآمد ماهیانه خود را خرج خواروبار میکنند،
فش��ار وارد میکند .اما تحقیقات نشان دادهاست که
فروشگاههای زنجیرهای و سازمان یافته خرده فروشی
نسبت به کراناس کمتر در معرض فشار تورم اند .طبق
تحقیقی که گروه مشاوران بوستون در ماه نوامبر در
 4ش��هر هن��د انج��ام داد ،وجود مغازهه��ای خرده
فروش��ی سازمان دهی ش��ده در مقایسه با کراناس،
باعث میش��ود مشتریان ماهیانه بیش از  6درصد از
هزینه غذا و خواربار را پسانداز کنند .بی س��ی جی
در تحقیق خود اشاره میکند« :با این مقدار پس انداز
ميت��وان قبض برق یک ماه را پرداخت کرد یا آن را
برای تامین آینده فرزند خانواده سرمایه گذاری کرد».
بنابر تحقیق موسسه رتبه بندی اعتباری بمبئی در
سال  2007و به گزارش کریسیل ،ساالنه مواد غذایی
به ارزش حدود یک تریلیارد روپیه به دلیل افراط در
مصرف و انبارداری نادرست هدر میرود.گفته میشود
خرده فروش��ی سازمان یافته میتواند زنجیره عرضه
موادغذایی را تقویت کند ،در آمد کشاورزی را افزایش
دهد و قیمت غذا را پایین بیاورد.

صادرات نفت عربستان به هند
دو برابر ميشود
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تجربه غربی

بوکار
کس 

رازهای وال مارت
هر آنچه باید دربار ه موفقیت خانواده والمارت بدانید
دهمین ثروتمند بزرگ دنیا
تیم وبر

تحلیلگراقتصادیبی.بی.سی

باید اعتراف کرد که ثروتمندترین زن دنیا
در فهرست امسال فوربس ،آنچنان برای این
ثروت زحمت نکشیده .با خواندن مصاحبهها
یا زندگینامه او هم نمیت�وان درس مدیریت
گرفت .چ�را؟ چ�ون او عروس و وارث س�ام
والتون بنیانگذار “وال مارت” است( .شوهرش
جان والتون در س�ال  2005در حادثه سقوط
هواپیما درگذشت و سام والتون افسانهای هم
در سال  1992فوت شده بود).
ب�دون تردی�د تاکنون اس�م وال م�ارت به
گوشت�ان خ�ورده اما آی�ا میدانی�د این نام
بزرگترین سوپرمارکت زنجیرهای جهان است؟
وال مارت بزرگترين شركت جهان از لحاظ

تعداد نيروي انس�اني است .حدود  2ميليون
نفر در بيش از  8500فروش�گاه وال مارت در
دنيا مشغول به كار هستند.
وال مارت در  15کشور دنیا فروشگاه دارد
و با درآمد  422میلیارد دالری در س�ال 2011
بزرگتري�ن خ�رده ف�روش ()RETAILER
جهان به حساب میآید.
این شماره را به رازهای موفقیت وال مارت
اختص�اص داده ایم؛ هم بخشهای�ی از کتاب
مهم بنیانگذار وال مارت را خواهیم خواند و هم
تحلیل های شبکه بی.بی.سی و روزنامه معتبر
اینوس�تورز بیزین�س دیلی در م�ورد رازهای
موفقیت وال مارت.

سردر فروشگاههای آنها را میتوان در گوشههای
مختلفی از دنیا دید؛ از انگلیس و آلمان گرفته تا کانادا
و چین و آرژانتین و حتی پورتوریکو .فروش جهانی
آنها حدود یک دهم کل تولید اقتصادی بریتانیاست.
ه��ر جایی که وال مارت قدم میگذارد ،رقبا را به
لرزه میاندازد .این به ضرر سوپرمارکتهای کوچکتر
اس��ت ،اما مش��تریان راضی اند .هر جا که وال مارت
باشد آنها اجناس را با قیمت ارزانتری میخرند.
وال مارت چگونه گسترش یافت؟

وال مارت پدربزرگ آن دسته از سوپرمارکتهای
زنجیره ای است که اجناس را با تخفیف ارائه میکنند.
در این فروشگاهها میتوان تقریبا با اطمینان گفت که
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به فروش میرسد :از غذا
و پوشاک گرفته تا کاالهای ورزشی و سخت افزارهای
کامپیوتری .و همه با تخفی��ف .انبارهای کم هزینه
خارج از ش��هر وال مارت باعث شده که تخفیفهای
ارائه شده توسط آنها تقریبا غیرقابل رقابت باشد .البته
بعد از مرگ بنیانگذارش سام والتون در  1992به نظر
میرسید که وال مارت برای مدت کوتاهی راه خود را
گم کرده است .اما آنها کمیبعد توانستند وال مارت
را در مسیر سابق بیاندازند .وال مارت حاال قدرتمندتر
از همیش��ه اس��ت و مردم پس از بح��ران اقتصادی
همچن��ان ترجیح میدهندجن��س ارزان بخرند .اما
بزرگترین عامل درآمدزا برای وال مارت این نیست:
برنامه خس��تگیناپذیرانه این شرکت برای گسترش
بین المللی ،بزرگترین دلیل پیروزی آنهاس��ت .مثال
آنها هنگام ورود به بازار آلمان  21فروشگاه بزرگ را
خریدن��د و فقط چند ماه بعد  74مغ��ازه دیگر را به
لیست شان اضافه کردند.
راز موفقیت سام
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وال مارت شرکت نسبتا جوانی به حساب میآید:
سام والتون  49سال پیش آن را تاسیس کرد .اولین
فروشگاه وال مارت که همه اجناس را با تخفیف ارائه
میک��رد در راج��رز ،در آرکانزاس ،افتتاح ش��د .زیاد
خریدن و ارزان فروختن ای��ده تازه ای نبود .اما ایده
هوشمندانه والتون در انتخاب مکان فروشگاههایش
بود :آنها بازار شهرکهای کوچک را هدف قرار دادند.
اولین فروش��گاههای وال مارت با فلسفه و شعار
“هر روز قیمت كمتر” ش��روع به كار كردند .فلسفه
قیمتگ��ذاری در وال م��ارت این ب��ود كه با كاهش
قیمت میتوان فروش بیشتری داشت .از دید والتون،
در خرده فروش��یهای ارزان فروشتر ،درآمد بیش��تر
خواهد بود .عالوه بر فلس��فه “هر روز قیمت كمتر”
گاه در موارد و مناس��بتها نیز تخفیف بیش��تری نیز
صورت میگرفت و گاهی هم فروش��های ویژه برقرار
میش��د .والتون معتقد بود که همین فلسفه قیمت
گذاری است كه اعتماد مشتریان را جلب میكند و
آنها اطمینان پیدا میکنند كه قیمتها تحت شرایط
مختلف ،تغییر شدید نخواهد داشت.
رشد اولیه کند و اندک بود .در  1970که شرکت
س��هام خود را در بازار ب��ورس عرضه کرد آنها فقط
 18فروشگاه داشتند و فروششان حدود  44میلیون
دالر بود .ده سال بعد آنها  276فروشگاه را در اختیار

داشتند و فروششان به  1.2میلیارد دالر سیده بود.
دو تح��ول کلیدی باعث این موفقیت ش��د :اولی
توزی��ع بود :آنها مراکز اتوماتیک پخش و توزیع را به
وجود آوردند تا هزینه و مدت زمان ارسال را کاهش
دهند .و دومیفراوانی اجناس :آنها به کمک کامپیوتر
سیس��تمیرا طراحی کردند تا اطالع��ات دقیقی از
موجودی هر مغازه وجود داش��ته باشد و هیچ وقت
جنس کم نیاید .این شاید حاال معمولی به نظر برسد
اما در دهه  1970کامال انقالبی بود.

همکار نه کارمند

این باعث شده نیروهای شرکت هم به شدت وفادار
باش��ند و هم در حال رقابت ب��ا یکدیگر“ .همکاران”
تشویق میش��وند که خود ،منطقه خود را مدیریت
کنند .هر فروشنده وال مارت به خوبی میداند که در
دپارتمان او چقدر جنس فروش رفته ،چه کاالهایی
وجود دارد و آن فروش چقدر سود داشته است.
وال مارت در روند احیای خود عظیمتر از گذشته
شده است .از  1988تاکنون چندین فروشگاه کلیدی
خود را به “س��وپر سنترهای وال مارت” تبدیل کرده
است؛ فروشگاههایی عظیم با دست کم  18500متر
مربع مس��احت .یک مسئله مهم دیگر این است که
وقتی وال مارت وارد بازارهای جدید میشود آمادگی
ضرر دادن را دارد؛ آنها در ابتدا ضرر میدهند تا رقبا را
از میدان به درکنند و این ضرر در برابر فروش میلیارد
دالری شرکت اصال دیده نمیشود.

میراث والمارت
سام والتون افسانه ای در ( 1962در سن
 44سالگی) وال مارت را بنيان نهاد .او یک بار
گفته بود «راز موفقيت خرده فروشي آن است
كه آنچه مشتري مي خواهد به او بدهيد .وقتي
به فروشگاهي وارد مي شويد كه بيش از آنچه
انتظار داريد فراهم است به آن تمایل بیشتری
خواهيد داشت؛ اما اگر به فروشگاهي برويد كه
در آن راحت نيستيد ،يا فروشندگان آن متظاهر
و پرمدعا هستند و یا اجناس آن ناقصی دارند از
آن متنفر خواهيدشد ”.سام والتون یک کارآفرین
واقعی بود و کارمندانش واقعا او را دوست داشتند
و “مستر سام” صدایش می کردند .در  1992که
والتون درگذشت وال مارت از یک فروشگاه ساده
به بزرگترین سوپرمارکت زنجیره ای دنیا تبدیل
شده بود .او در همان سال رمز و راز موفقیت
خود را در كتاب «ساخت آمريكا» (MADE
 )IN AMERICAمنتشر کرد .او  10قانون براي
موفقیت كسب وكار ارائه داد؛ آنچه در پی می آید
گزیده ای از کتاب مهم والتون است
قانون شماره 1

به كسب و كار خود متعهد باشید

به کاری که میکنید بیش��تر از بقیه ایمان داشته
باش��ید .من فکر میکنم به تک تک محدودیتهای
شخصی ام با شور مطلقی که به کار داشتم غلبه کردهام.
نم��ی دانم آیا ما با این نوع ش��ور و ش��وق به کار زاده
میشویم ،یا باید آن را فرا بگیریم ،اما به خوبی میدانم
که به این ش��ور نیاز داریم .اگر عاش��ق کارتان باشید،
هر روز به س��رکار خواهید رفت و حداکثر تالشتان را
خواهید کرد .و خیلی زود هر کس که دورو بر شماست،
این شور را خواهد گرفت؛ درست مثل تب است ،واگیر
دارد.

با همکاران و زیردستی هایتان جوری رفتار کنید
که انگار شريكتان هستند .آنها هم در عوض مثل
یک شریک با شما برخورد خواهند کرد و نمیتوانید
باور کنید که چنین فضایی چقدر همه پیش��رفت
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ام��ا وال مارت نقاط قوت دیگری هم دارد .هر روز
هزاران مشتری وارد فروشگاههای وال مارت میشوند
و مدیران آن از این موقعیت طالیی استفاده میکنند:
وال م��ارت یک پایگاه عظیم دادهها به وجود آورده و
در آن عادات خرید ،روندهای مصرفی و اولویتهای
تاریک و روشن وال مارت
مشتریان را قرار میدهد .آنها در مسئله دستیابی به
وقتی س��ام والت��ون در  1992در  74س��الگی
اطالعات دقیق ح��رف اول را میزنند .یکی دیگر از
سیاستهای وال مارت “قانون  3متری” است؛ بر این درگذش��ت ثروتمندترین م��رد آمریکا ب��ود؛ او 38
اساس هر فروشنده ای که در سه متری مشتری باشد درصد سهام ش��رکت را در اختیار داشت که حدود
 20میلیارد دالر میارزید .هر سرمایه گذاری که در
باید از او بپرسد که به کمک نیاز دارد یا خیر.
سام والتون دربازدیدهای مكرر خود از فروشگاهها 1970 ،فقط هزار دالر از سهام وال مارت را خریداری
فروشندگان را تشویق میكرد كه متعهد باشند و با کرده باش��د حاال میلیونر به حساب میآید .اما این
تنها نکته مثبت کسب کار
مشتریان چنین برخورد
Walmart
خاندان والتون و “همکاران
كنن��د“ :وقتی مش��تری
شان” نیست .مشتریها
وارد میش��ود به چشم او
شرکت :وال مارت
هم این وس��ط واقعا سود
نگاه كنید ،به او س�لام و
تاسیس1962 :
میکنن��د .موفقیتهای
خوشامد بگویید و از آنها
بنیانگذار :سام والتون
وال م��ارت باعث ش��ده
بخواهید كه چ��ه كاری
مقر اصلی :بنتونویل ،آرکانزاس ،ایاالت متحده
قیمته��ا ب��ه ط��ور بی
میتوانید برای آنها انجام
رحمانه ای کمتر و کمتر
دهی��د ”.این نگ��رش از
تعداد شعب( 8970 :در سال )2011
شوند .آنها مثال با ورود به
كودكی در س��ام والتون
منطقه فعالیت :سراسر دنیا
بازار آلمان باعث ش��دند
وجود داشت .خودش یک
افراد کلیدی :مایک دوک ،اچ لی اسکات،
پس از یک سال خریداران
بار گف��ت :من از ابتدا یاد
اس .رابسون والتون
آلمانی قیمتهایی بسیار
گرفته ام كه یكی از رم ز و
میزان فروش 421.849 :میلیارد دالر (سال )2011
پایین تر از حد معمول را
رازهای رهبری ،انجام یك
درآمد خالص 15.355 :میلیارد دالر (سال )2011
تجربه کنند .اما این سوپر
كار بسیار ساده برای همه
سرمایه 180.663 :میلیارد دالر
مارکته��ا و موفقیت بی
است.قبلازاینكهمشتری
در دیگر کشورها با نام:
نظیرش��ان منتقدانی هم
ت��ازه وارد صحبت كند،
مکزیک ،Walmex :انگلیس،Asda :
دارند .هر جا که والمارت
شما سرصحبت را با او باز
فروش��گاهی را افتت��اح
كنید .اگر او را میشناسید
ژاپن Seiyu :و هندBest Price :
میکند مغازههای محلی
به اسم صدا كنید ”.امروزه
از بین میروند .در سراسر
همه كاركنان وال مارت
آمریکافروشگاههایعظیم
در سراس��ر جهان به این
وال مارت در ش��هرهای
فلسفه عمل میكنند.
کوچک باعث محو شدن
رواب��ط کاری هم در
فروش��گاههایی شده که
وال مارت ب��ا بقیه جاها
توان رقابت نداش��ته اند.
فرق میکند .فروشندهها
همه اینها درس��ت است،
و باق��ی اعض��ا را ن��ه
ام��ا وال م��ارت به س��ود
“کارمند” ک��ه “همکار”
مش��تریان س��اده و کم
خطاب میکنند ،همه آنها
بودج��ه عم��ل میکند و
میتوانند در سود شرکت
این یکی را اصال نمیشود
سهیم شوند و سهام آن را
نادیده گرفت.
داشته باشند.

 10توصیه مهم سام والتون،
بزرگترین خرده فروش جهان

من به کار،
سرمایهگذاری و
سرمایهگذاری
دوباره فکر
میکنم ،پدرم
همیشهمیگفت
که پول خارج
از شرکت دود
میشود .یعنی او
بهسرمایهگذاری،
بازسرمایهگذاریو
بازسرمایهگذاری
فکر میکرد
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تجربه غربی

بوکار
کس 

خواهید کرد و از بزرگترین انتظاراتتان فراتر خواهید
رفت .میتوانید کنترل اصلی را شما داشته باشید اما
باید همکارانتان را به ارائه سهام شرکت دلگرم کنید.
به آنها با تخفیف س��هام بفروشید و به جای حقوق
بازنشستگی شان به آنها سهام هدیه دهید .این شاید
بهترین کاری بود که ما در وال مارت انجام دادیم.
قانون شماره 3

به شركاي خود انگيزه بدهيد

پول یا اعطای مالکیت به تنهایی کافی نیست .به
ط��ور مداوم ،ه��ر روز ،به راه های ت��ازه و جذابی فکر
کنید ت��ا همکارانتان را به چالش بکش��ید و به آنها
انگیزه کار بدهید .اهداف بزرگ برایش��ان قرار دهید،
آنه��ا را به رقابت تش��ویق کنید و بعد ب��ه آنها امتیاز
بدهید و امتیازاتشان را در جایی حفظ کنید .به آنها
پاداشهای حسابی بدهید .اگر کارها خسته کننده و
تکراری شد نوع دیگری را امتحان کنید .مدیران تان
را جای همدیگر بگذارید تا با چالش های تازهای روبرو
شوند .کاری کنید که همه هر روز در حال گمانه زنی
برای کش��ف حقه بعدی شما باشند .جوری نشود که
زیادی قابل پیش بینی باشید.

بعد کاری کنید که همه با ش��ما هم آواز ش��وند .ادای
آدم های جدی را در نیاورید؛ این امتحان شده و دیگر
ج��واب نمی دهد .هیچ چیزی مهم تر از “ش��نگولی”
موقع کار نیست .این حتی رقبایتان را هم گول میزند:
“چ��را باید این گیج و منگ ه��ای وال مارت را جدی
بگیریم؟”
قانون شماره 7

به حرف همه در شركت تان گوش بدهید

راه هایی پیدا کنید تا آنها بخواهند با شما حرف
بزنند .آدمهایی که در خط مقدم هستند – کسانی
که با مشتریها حرف می زنند – تنها کسانی اند که
واقعا می دانند آنجا چه می گذرد .بهتر است بدانید
که آنها چه می دانن��د .این واقعا اهمیت دارد .باعث
می شود احس��اس مسئولیت پذیری در پایینترین
س��طوح به وجود آید .فروش��ندههای شما همیشه
ایدههایی خوب در ذهن دارند ،و ش��اید نتوانند آنها

قانون شماره 4

پول یا اعطای
مالکیتبهتنهایی
کافی نیست .به
طور مداوم ،هر
روز ،به راه های
تازه و جذابی
فکر کنید تا
همکارانتان را به
چالش بکشید و
به آنها انگیزه کار
بدهید .اهداف
بزرگ برایشان
قرار دهید ،آنها را
به رقابت تشویق
کنید و بعد به آنها
امتیازبدهید
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قانون شماره 5

قدردان تمام تالش های همکارانتان باشید

اضاف��ه حقوق یا اعطای س��هام ش��رکت یک نوع
احس��اس وفاداری را میان همکاران و کارمندانتان به
وجود می آورد ،اما همه ما دوست داریم که اشخاص به
ما “بگویند” کاری که انجام دادهایم درست بوده و از ما
تقدیر کنند .ما دوست داریم بارها و بارها این را بشنویم
بخص��وص وقتی که به کاری که انج��ام داده ایم واقعا
مغروریم .هیچ چیز را نمی توان جایگزین یک تمجید
صادقانه و صمیمی کرد .ای��ن جمالت هزینهای را به
شما تحمیل نمیکنند ،اما جزء گرانبها ترین سرمایه ها
هستند و بیشترین سود را می رسانند.
قانون شماره 6

موفقيت هاي خود را جشن بگيريد

خودتان را خیلی جدی نگیرید .س��رزنده و راحت
باش��ید تا هم��ه آدم های دور و برتان راحت ش��وند و
احساس راحتی بکنند .خوش بگذرانید“ .همیشه” شور
و ش��وق نشان دهید .وقتی هیچ راهی جواب نداد یک
لباس مسخره بپوش��ید و آوازی مسخرهتر را بخوانید.

قانون شماره 8

از انتظارات مشتریان فراتر بروید

اگر این کار را درست انجام دهید آنها بارها و بارها باز
خواهند گشت .به آنها آنچه را که میخواهند – و کمی
بیشتر – بدهید .بگذارید بدانند که قدرشان را میدانید.
وقتی اش��تباهی میکنید بهانه نتراشید ،عذرخواهی
کنید .پای هر کاری که میکنید بایستید .مهمترین دو
کلمه ای که تا حاال نوشته ام همانها بوده که در اولین
نشان وال مارت وجود داشت“ :تضمین رضایتمندی”.
همین اس��ت که تفاوت ایجاد میکند .مش��تری باید
راضی باشد.
قانون شماره 9

كنترل هزينه ها بهتر از گرفتار شدن در دام رقابت
با ديگران است

این هم خیلی مهم است؛ از  25سال پیش – خیلی
قبل از آنکه وال مارت به عنوان بزرگترین خرده فروش
ایاالت متحده شناخته شود – اما در حوزه خودمان در
یک چیز اول بوده ایم :ما پایینترین نسبت هزینه ها به
فروش را داشته ایم .شما میتوانید کلی اشتباه مختلف
انجام دهید و از آنجا جان سالم به در ببرید اگر در آنها
ولخرجی نکرده باشید .با ولخرجی هر چقدر هم باهوش
باشید ضربه میخورید.

به هر طریق ممکن با شرکای خود مراوده داشته
باشید

هر چه بیش��تر بدانند ،بیشتر خواهند فهمید .هر
چه بیشتر بفهمند بیشتر دلواپس و نگران کار خواهند
بود .وقتی که دلواپس کار شوند هیچ چیز جلویشان را
نخواهد گرفت .اگر به ش��ریک یا دستیارتان اطمینان
ندارید تا بداند در ش��رکت چه خبر است ،او به زودی
متوجه خواهد ش��د که تو او را واقعا شریک خودت به
حس��اب نمی آوری .دانایی توانایی است و با اطالعات
دادن به همکارانت – و قدرتمند کردن آنها – سودی
به دست خواهی آورد که به ریسک دستیابی رقبا به آن
اطالعات می ارزد.

را درس��ت بیان کنند ،پس به حرفهای آنها خوب
گوش بدهید.

قانون شماره 10

داستان ثروتمندترین زن دنیا

کریستی والتون و خانواده
سن56 :
منبع ثروت :وال مارت (به ارث رسیده)
ساکن :ایالت وایومینگ
تبعه :ایاالت متحده آمریکا
وضعیت تاهل :بیوه
فرزند1 :
رتبه در فهرست فوربس10 :
رتبه در فهرست فوربس (آمریکا)4 :

خالف جهت آب شنا كنيد

آن راه دیگر را امتحان کنید .عرف و سنت را نادیده
بگیرید .هر بقیه یک راه را می روند فرصت خوبی است که
با رفتن به خالف جهت ،جای مناسب خود را پیدا کنید.
آماده باشید که تعداد زیادی از دوستان و همکارانتان
به ش��ما بگویند که راه را اشتباه رفتهاید و سعی کنند
عاقلتان کنند .من بیشتر از هر کس دیگری این جمله
را در طول س��الهای گذش��ته ش��نیدهام“ :شهرکی با
جمعیت زیر  50هزار نفر نمیتواند برای مدتی طوالنی
از فروشگاه اجناس تخفیفی حمایت کند ”.اما مردم از ما
حمایت کردهاند و از ما خریدهاند.

 7عادت یک مدیر موفق
بررسی اینوستورز بیزینس دیلی از عادات کاری سام والتون
س�ام والت�ون در خانواده فقی�ری به دنیا آمده ب�ود؛ در کودکی ش�یر گاو را
میدوشید ،آن را در بطری می ریخت و پخش میکرد .برای درآمد بیشتر روزنامه
هم میفروخت .اما او به یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا تبدیل شد .میگفتند
سام والتون بیشتر از آنکه زیردستان خود را بترساند میتوانست بخش مثبت او را
آشکار کند ،بعد به همین خاطر از او تشکر میکرد .او از سوال کردن نمیترسید.
اگر م دید کس�ی چیزی در چنته دارد حتما از او می پرس�ید“ :میشود از مرکز
توزیع ما دیدن کنید؟ بعد میش�ود به من بگویید که برای بهبود اوضاع چه کار
بای�د بکنم؟” یا “ نظرتان در مورد ایده جدید ما برای فروش�گاه تازه چیس�ت؟
چه کار کنیم که ش�ما به مغازه مان بیایید؟” او به ش�دت به دنبال فهم واکنش
دیگران به تصمیمگیری هایش بود و حتی از انتقاد صریح استقبال میکرد .همین
عمل ساده تاثیری واقعی بر مشتریان و شرکایش میگذاشت .او مردی نبود که
تلف کردن زمان و انرژی را دوس�ت داش�ته باشد .او پیشنهادات مشتریان را در
 .1تالش دائمی برای بهبود اوضاع

او مردی بود که هیچ وقت از نحوه گرداندن کسب و
کارش راضی نمی شد .در  1966والتون پنج فروشگاه
وال مارت در اختیار داشت که آنها ساالنه  10میلیون
دالر فروش داشتند .این برای خیلی ها کافی است .اما او
به دنبال راه هایی بود تا کسب و کارش را بهبود ببخشد
و آن را کارآمدتر کند .او در مورد کامپیوترها چیزهایی
خواند و حتی در مدرسه شرکت  IBMثبت نام کرد .او
بعدا چند متخصص کامپیوتر را استخدام کرد و همین
تاکید بر تکنولوژی به یکی از عوامل موفقیت وال مارت
در آینده مبدل شد.

دفترچهای که همیش�ه همراه داشت یادداشت میکرد ( .آن اواخر این چیزها را
در ضبطصوت کوچکش ضبط میکرد ).بعد خیلی سریع بر اساس آن پیشنهاد
دست به عمل می زد .این نشان میداد که او برای تک تک مشتریان ارزش قائل
است .والتون رهبری بود که به زیردستانش واقعا نزدیک بود .عموما شکاف میان
مدیران بلندپایه و کارمندان خرده پا باعث س�قوط ش�رکت ها میشود .هر چه
شرکت بزرگتر باشد این شکاف عمیقتر است؛ اما در امپراتوری عجیب و غریب
ساموالتون اوضاع اینگونه نبود .او واقعا فروتن و ساده بود .والتون در طول زندگی
اش بارها و بارها از فروشگاه هایش در سراسر آمریکا بازدید میکرد و فروشنده
ها به او عادت داشتند .آنها از والتون نمیترسیدند .روزنامه آمریکایی “اینوستورز
بیزینس دیلی” چندی پیش کتابی منتشر کرد با عنوان “رهبران تجاری موفق”.
آنچه در پی می آید بخش هایی از این کتاب است که رازهای موفقیت سام والتون
را برشمرده است:

والتون به یک اصل مهم پایبند بود :ما میتوانیم از
رقبایمان چیز یاد بگیریم اما نباید کامال از آنها تقلید
کنیم .ما باید دنبال این باش��یم ک��ه کارها را به روش
خودمان انجام بدهیم.

خودش بخندد نمیترسید .در مالقات هایش با مدیران
فروش��گاه ها گاهی مهمانان غیرمنتظره ای را – مثال
یک خواننده مع��روف – دعوت میکرد .در دیدارهای
س��االنه با س��هام داران هم با گلف ،تنیس و تماشای
مناظر طبیعی همراه بود .به گفته والتون ما نیاز داریم
ک��ه با کمی بی خیالی و خوش گذراندن از تنشهای
کاری بکاهیم.

بشکند ،او فقط می خواست از آنها یاد بگیرد.

 .5انتقاد شدید از خود

 .7آن کاری را انجام بده که عاشقش هستی

 .4کارها را به شیوه خود انجام دادن
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والتون از کارش لذت میبرد و به آن عشق میورزید.
از دی��د والتون یکی از دالیل موفقی��ت وال مارت
این بود که او و مدیران فروش��گاه هایش این جرئت را گاهی اوقات ساعت ها کار میکرد و این را مانع زندگی
داشتند که به طور مرتب از خود انتقاد کنند .اگر کسی اش نمیدانست .این خود زندگی اش بود .گاهی اوقات
اشتباهی میکرد آن را میپذیرفتند و درباره اش بحث صبح را در دفتر در ساعت  4:30شروع میکرد .خوش
 .2کارمند شاد به معنای مشتری شاد است
اقبالیهای مالی سام والتون یک دلیل داشت :او عاشق
والت��ون یک ب��ار اعتراف کرد ک��ه آن اوایل مردی میکردند.
این کار بود .او از جستجوی راههای جدید برای خدمت
خسیس بوده و به کارمندانش حقوق خوبی نمیداده.
به مشتری احساس خستگی نمیکرد .هر چه کسب
 .6خوش گذراندن موقع کار
اما بعد فهمیده که باید ب��ه کارمندان حقوق باالتری
والت��ون در کارش خیلی ج��دی بود اما از اینکه به و کارش بزرگتر می ش��د احترام او برای مشتریان هم
بدهد چون آنها “ش��رکای تجاری”اش هستند .وقتی
بیشتر می شد .سام میدانست
فروش��نده خود را شریک تجاری
که مشتری همه چیز شرکت
کارفرما به حساب بیاورد با مشتری
اصول ده گانه ارزشهای شرکت برای همکاران
اس��ت و این برای او یک شعار
درست برخورد میکند و مشتری
(ویرایش سال )2004
تبلیغاتی نب��ود .این عقیده در
دوباره به مغازه بر میگردد .والتون
تک تک تصمیمگیریهای او
به طور مرتب به مغازه هایش سر
دیده میشد .باید اعتراف کرد
می زد و نظر فروشنده های جزء
کمتر ثروتمندی مانند او بود.
را میپرسید ،همانهایی که بیشتر
س��ام والت��ون ت��ا آخرین
از بقیه با مش��تری ها س��ر و کله
لحظ��ات زندگ��ی از کار و
میزدند و بیشتر از بقیه مشتری
 -۱تبعیت از قانون در هر زمان
موفقیت وال م��ارت لذت برد.
را می شناختند.
 -۲صادق و منصف بودن
در  1992ک��ه بر اثر س��رطان
 – ۳استفاده از اطالعات صحیح
درگذش��ت ثروتمندترین مرد
 .3درس گرفتن از رقبا
 - ۴اجتناب از تناقض بین كار و امور شخصی
دنیا بود .اگ��ر او امروز زنده بود
والتونبهطورخستگیناپذیری
در رده کارآفرین��ان موفق��ی
 - ۵تبعیض قائل نشدن بین افراد
اوضاع رقبایش را بررسی میکرد.
چ��ون وارن بافت ،بیل گیتس
او گاهی با یک دفترچه یادداشت
 -۶غیراخالقی عمل نكردن حتی اگر كسی دستور دهد
و استیو جابز قرار گرفت .درک
زرد یا ضبط ص��وت وارد یکی از
 - ۷از كسی نخواستن تا غیراخالقی عمل كند
موفقیت وال مارت بدون درک
فروش��گاه های کی مارت میشد
 -۸پرسیدن سوال در زمینه مسائل اخالقی و بیانیه ارزشها؛
شخصیت بی نظیر سام والتون
و یادداش��ت ب��ر میداش��ت .او
 -۹جلوگیری از بروز نقض عهد اخالقی
امکان ندارد.
نمیخواس��ت قیمتهای آنها را
 -۱۰گزارش موارد نقض اخالق

والتون به طور
خستگیناپذیری
اوضاع رقبایش را
بررسی میکرد.
او گاهی با یک
دفترچهیادداشت
زرد یا ضبط
صوت وارد یکی از
فروشگاه های
کی مارت میشد
و یادداشت
بر میداشت
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کافه آینذهنگری

پیش بینی های درست و غلط
درباره سال 2000
صد سال پیش درباره حاال چه فکر می کردند؟
 ترجمه کاوه شجاعی

هنرمندان ،دانشمندان و متفکران قرن گذشته نسبت
به سال  2000احساس خاصی داشتند و فکر میکردند
در این سال همه چیز شکل تازه ای به خود خواهد گرفت.
حاال تع��داد زیادی از این تخیالت/پیشبینیها عجیب
وغری��ب بوده و حتی دیوانه وار به نظر میرس��ند؛ مثل

فیلم های جدی علمی تخیلی دهه  80میالدی که بعد
از فقط  20سال خندهدار شدهاند .البته گاهی اوقات هم
پیشبینیها تقریبا درست از آب درآمده اند .در ،1910
هنرمند فرانسوی ،ویلمار ،مجموعه ای نقاشی کشید با
نام “در سال  ”2000و کتابخانه ملی فرانسه چندی پیش
2
یک معمار به کمک
ماشین خانه ای را
سوار می کند؛ امروز
هم بدون ماشین آالت
پیشرفته ساخت
آسمان خراش های
عظیم غیرممکن است.

1
مدارس آینده:
کتابهادیجیتال
میشوند و پس از
تبدیل به فایل های
صوتی ،به کمک
هدفون می شود به
آنها گوش داد.

3
این هم چیزی شبیه ویدئو کنفرانس
که در دنیای کنونی وجود دارد .همان
حاال هم میتوانید با گوشیهای آیفون
تماس تلفنی تصویری برقرار کنید.
البته هنوز خیلی ها نمی خواهند هنگام
تماس تلفنی دیده شوند .خانمی که در
نقاشی دیده می شود خبرنگار است.
5
اینجا هم قرار
بوده یکی از
خیابانهایپاریس
در سال 2000
باشد.
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آنها را منتشر کرد .پیش بینی های ویلمار ،چه درست و
چه غلط ،حاال به شدت جالب به نظر میرسند .بعضی از
آنها هنوز هم دور از دس��ترس هستند ،برخی بی ربط و
بقیه هم شباهتهایی عجیب با حاال دارند .آنچه در پی
میآید گزیدهای است از این مجموعه.

6
نقاش اسم این اثر را
گذاشته "یک کنجکاوی"
و شاید منظورش این
بوده که در سال 2000
از اسب استفادهای
نمی کنند و به همین
خاطر کسی این حیوان
را نمی شناسد.
7
اسم این اثر
گویاست":قطار
برقی از پاریس به
پکن"

8
چیزی شبیه این
وضعیت این اثر با نام
"نجات" احتماال بارها در
دریاها و اوقیانوس ها
اتفاق افتاده.

4
سلمانی های سال 2000
شبیه پیش بینیهای
هنرمند فرانسوی در
نیامدند .بشر هنوز
نتوانستهیانخواسته
خود را دربست به دست
ماشینهابسپارد

9
خانم خانه آخرین
سفارش ها را به
سرایدار می کند
تا سوار تاکسی
تلفنی پرنده ای
شود که بیرون
منتظرشاست

10
نگهبانیبه
کمک هلی
کوپتر

12
پیغام صوتی در
سال !2000
بستهپیام
را باید توی
گرامافون
گذاشت تا قابل
شنیدن شود

11
اینها هم قرار بوده
پلیس های موتور
سوار سال 2000
باشند

13
راننده/خلبان
در رستوران بین
راهی توقف می
کند تا تشنگیاش
را برطرف کند

14
گرم شدن
خانه به کمک
رادیوم

15
گوش دادن به
روزنامه صبح

16
این اثر “ماشین های
جنگی” سال 2000
نام دارد؛ خوشبختانه
یا بدبختانه زیاد
به واقعیت کنونی
نزدیکنیست

17
این اثر “ناهار
شیمیایی” نام دارد و
منظور نقاش استفاده
از مواد غیرطبیعی در
تولید مواد غذایی
است

نگر
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19
خیاطی قرن
بیستم

20
این هم پلیس
راهنمایی و
رانندگیپرنده!

18
کشتی/بالن
پرنده
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نظرسنجی آینده

با نفت ارزان خداحافظی کنید
پیش بینی  55اقتصاددان بزرگ دنیا برای چند ماه آینده

صندوق بین المللی پول ،رشد جهانی
 4.4درصدی را برای سال  2011پیش
بینی کرده .این برآورد:

بزرگترین فرصت را برای رشد اقتصاد جهان در  12ماه
آینده چه می بینید؟

بازارهای نوظهور
(هند ،چین برزیل و )...

( 18درصد)

پاسخ های دیگر:
دورنمای کاهش بدهی های آمریکا –
آمریکای التین  -پتانسیل های اقتصاد
آمریکا – آزادسازی در بازارهای نوظهور

درست
است

 %2هم
معتقدند
زیادی بدبینانه
است

% 46

بزرگترین مانع بر سر رشد اقتصاد دنیا چیست؟

اعداد اصلی

بدهی های دولتی در
آمریکا و اروپا ( 33درصد)
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“

“

10

خیر

در اولین ماه های سال  2011آمار اشتغال زایی دلگرم
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هر مربع = یک نمره

% 41

معکوس می شود

بحران

به عملکرد اقتصادی
باراک اوباما
از  1تا  10چه نمرهای میدهید؟

آیا میزان بیکاری در آمریکا پیش از انتخابات ریاست
جمهوری سال  2012زیر  8درصد خواهد بود؟

”

”

مشکلی نیست

2011

2010

2009

برآوردهای صندوق بین المللی پول

اقتصاد آمریکا

حاال 3؛
در بلند مدت 8

یک مشکل کوچک که
به آسانی حل خواهد
شد ،البته زمانی که
آمریکا از نوجوانی گذر
کند و به ملتی بالغ
تبدیل شود.

%5

%-0. 5

% 35

بین اعداد  1تا  10به
بزرگی مشکل کسری
بودجهآمریکا
چه نمرهای میدهید؟

 .1به خرج کردنهای
کنونی ادامه بدهد تا
اقتصاد از رکود خارج
شود ،در میان مدت از
هزینههابکاهد.
 .2نظام مالیاتی را
اصالح کند.
 .3همین حاال
از هزینهها بکاهد.

%4. 4

زیادی
خوشبینانه
است

پاسخ های دیگر:
افزایش بهای نفت و دیگر کاالها – طرح
های ریاضت اقتصادی – بالتکلیفی –
عدم توارن اقتصاد دنیا

 3پیشنهاد اصلی
به دولت آمریکا
برای کاهش کسری
بودجه:

جهان سانتی متر به سانتی متر
از رکود اقتصادی فاصله میگیرد
و قوانین بازارهای جهانی از نو
نوشته میشوند .در این میان
مجله معتبر فارن پالسی در
تازهترین شماره خود از 55
اقتصاددان بزرگ دنیا نظر سنجی
کرده تا برآیند نگاه آنها را به
آینده اقتصاد دریابد .این شما و
این گزیده ای از نظرسنجی مهم
فارن پالسی

اقتصاد جهانی
آیا بازارهای نوظهور راه خود را
از ایاالت متحده جدا کرده اند
و می توانند مستقل از آن به
حرکت خود ادامه بدهند؟

اعداد اصلی

بدهی دولت به عنوان
درصدی از ،GDP
سال 2010
142.8
119
96.2
83.2
81.7
80
60.1

نه

% 45

یونان
ایتالیا
ایرلند
آلمان
فرانسه
بریتانیا
اسپانیا

بله

% 24
% 16

خیلی پیچیده است

5

اگر شما یک میلیارد دالر داشتید
تا در یکی از بازارهای نوظهور دنیا
سرمایه گذاری کنید کدام سه کشور
جزء انتخاب های اولتان بودند؟

سه انتخاب اول

بریتانیا

همه آنها
3
9

6

اسپانیا

ایتالیا

پرتقال

1
هند

چین

“

با جهانی شدن هیچ
کشوری نمی تواند راه
خود را جدا کند!

 7.5برزیل
آمریکا

“

اسپانیا بزرگتر از آن است که بتوان نجاتش داد؛
احتماال با سقوط اسپانیا ،ایتالیا هم سقوط خواهد کرد.
آلمان نگرانم می کند .اصال در اروپا اقتصادی مهم تر
از آلمان داریم؟
اوضاع یونان نگران کننده است چون نشان می دهد
اتحادیه اروپا هیچ قدرت ندارد تا به کشورها برای
انجام اصالحات ضروری فشار بیاورد.

2
برزیل

”

4.5

”

“

”

“

چین

آیا چین ارزش واحد پولی خود را عمدا پایین
آورده است؟
بله

% 96

نه

ایرلند

3
چین

8.2

2.8
2.8

22

آلمان

یونان

میزان رشد GDP

10.3
9.6

15

هر نفر ،یک رای

7

5

این روند آغاز شده است

% 16

2010
پیشبینی 2011
 10.4هند

کدام اقتصاد اروپایی شما را بیشتر
از بقیه نگران می کند؟

اقتصاددانانی که مورد نظرسنجی
قرار گرفته اند معتقدند چین
ارزش واحد پول خود را بین  20تا
 50درصد پایین تر از حد واقعی
اش تعیین کرده تا صادرات خود را
افزایش دهد.

4

چقدراطمینان
دارید که ایاالت
متحده تا سال
 ،2050وابستگی
خود را به نفت
خارجی درمان
خواهد کرد؟

درست یا غلط
تولید ناخالص داخلی چین تا سال  2050از
ایاالت متحده پیشی خواهد گرفت
%9

نمیدانم

%9

آیا چین می تواند به رشد خود با سرعت و اندازه کنونی
ادامه بدهد بدون آنکه دست به اصالحات سیاسی بزند؟
نه

%81

غلط

”

درست

% 37

% 31

% 31
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نفت
سه چهارم آنها اعتقاد
دارند که میانگین
بهای نفت بشکه ای
صد دالر یا باالتر
خواهد بود.
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میانگین بهای هر
بشکه نفت تا یک سال
آینده چقدر خواهد
بود؟
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صندوق بین المللی پول انتظار
دارد بهای نفت در سال 2011
این میزان باال برود
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میانگین هر گالن بنزین در پمپ بنزین های آمریکا
 3/97دالر

یک پاسخ

100

1

 2/78دالر

در کوتاه مدت،
بله

90
کامال مطمئنم

بله

71

کتابخانه

تاریخ مختصر پنجاه سال بعد
کتابی در بررسی روند آینده
اجتماع ،اقتصاد ،تجارت و تکنولوژی

درباره نویسنده :ریچارد واتسون نویسنده انگلیسی است که به مشاوره دادن
در م�ورد آینده ش�هرت دارد .تخصص او ابداع�ات و اختراعات و
برنامهریزی اس�ت .واتسون پیشتر گزارش
مهميدرباره رویکردهای جهانی
آین�ده منتش�ر ک�رده ب�ود که
با عن�وان «بع�د چه ميش�ود»
توانس�ت اس�تقبال زیادی را در
س�طح دنیا از آن خ�ود کند .از
جمله شرکتهایی که از مشاوره
آیندهنگران�ه ریچارد واتس�ون
اس�تفاده ميکنند ميت�وان به
آی.ب�ی.ام ،تویوت�ا ،مکدونالد،
تسکو ،نیوز لیميتد ،وست فیلد،
کوکا کوال ،و یونی لور اشاره کرد.
ریچارد واتسون خیلی از اوقاتش
را در انگلیس ميگذراند.

پیشبینی آینده کار خطرناکی اس��ت .حتی به
یک بازی ميماند .آینده هیچ وقت صاف و مستقیم
نیس��ت و نميتوان از حال به ش��کلی بی دردسر به
آینده س��فر کرد .اختراع��ات و حوادث غیر منتظره
باعث ميشوند برنامهریزیها و پیشبینیهای آینده
نقش بر آب شوند؛ اما با این وجود بهتر است همچنان
به آینده فکر کنیم و پیشبینی اش کنیم .کتابی که
اخیرا در دفاع از این موضع نوشته شده« ،پروندههای
آینده» نام دارد .این کتاب پر است از پیشبینیهای
هیجانانگیز درباره وقایعی که در نیم قرن آینده رخ
خواهن��د داد« .پروندههای آینده» درواقع رویکردها
و روندهای توس��عه در عرصه اجتم��اع ،تکنولوژی،
اقتصاد و تجارت را پیشبینی ميکند و در عین حال
فرضیههایی را مطرح ميکند مبنی بر این که آینده،
ما را به کدام سمت خواهد برد.
این کتاب ،آینده را بر اس��اس فاکتورهایی مانند
باال رفتن سن ،تغییر قدرت به سمت شرق ،ارتباطات
جهانی،فنآوریهایژنتیکی،اینترنت،نانوتکنولوژی،
دغدغههای محیط زیس��تی و مسائلی از این دست
بررسی ميکند .درواقع نویسنده کتاب تاکید دارد که
از ميان صدها رویکرد و عامل مختلف ،باید بر موارد
ذکر شده تاکید بیشتری داشت؛ زیرا اینها هستند
ک��ه آینده را ش��کل ميدهند .مث�لا در مورد بحث
ارتباطات جهانی ،انتق��ال قدرت اقتصادی از آمریکا

آینده همين جاست
گفتگو با ریچارد واتسون نویسنده کتاب «پروندههاي آینده»
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ریچارد واتسون نویسنده کتاب «پروندههاي آینده»
آدم جالبی اس��ت .خیلی راحت ميگوید که در آینده
تمام فضاه��ای خصوصی از بین خواهند رفت و ما در
اطالعات محض غرق خواهیم ش��د .او ميگوید همه
چیز در آینده س��ریعتر از حاال اتف��اق خواهد افتاد و
البته گرانتر .با همه اینها ،واتسون به آینده خوش بین
است!
از واتسون ميپرسیم که آینده از حال بهتر خواهد
بود یا بدتر .او فقط به گفتن این اکتفا ميکند که آینده
«متفاوت» از حال خواهد بود و افراد هستند که تصميم
ميگیرند آینده بهتر شود یا بدتر .واتسون ميگوید« :من
به شخصه خیلی چشم به انتظار آینده هستم .درواقع
دارم برنام��ه ميریزم برای آن ک��ه بقیه عمرم را آنجا
بگذرانم .آرزویم این است که جوانتر بودم و ميتوانستم
پیش��رفت تکنولوژی در آینده را خیلی بیشتر ببینم.
شاید برای دیدن آثار این تحوالت در آینده پیر باشم.
حداکثر بیست -بیست و پنج سال آینده را خواهم دید
و این همان زمانی است که هوش مصنوعی به شدت در

زندگی ما ایفای نقش خواهد کرد .اما پیشبینیام این
است که تحوالت در این عرصه خیلی زیاد خواهد بود
و عمر من کفاف آن را نميدهد که مثال دانلود ش��دن
شعور آدمهابه یک دستگاه را ببینم!»
ریچارد واتسون دارد راجع به چه حرف ميزند؟ مگر
شعور را ميشود دانلود کرد؟ او این طور فکر ميکند.
او در عی��ن حال برخی ابداعات دیگر را هم پیشبینی
کرده است؛ مثال انجام عمل جراحی توسط روبوتها،

ماشینهایی که خودشان رانندگی ميکنند و همين
ط��ور دربهایی که با ش��ناختن ص��ورت ما تصمیم
ميگیرند که راهمان بدهند یا نه.
اما پیشبینیهای واتسون را تا چه حد ميتوان قابل
اطمينان و قابل قبول دانست؟
او ميگوید برای جواب به پرس��شها درباره آینده
نباید دنبال آینده بگردیم ،بلکه آینده در همین زمان
حال و دور وبر ما نهفته اس��ت« :خیلی از حرفهایی
که درباره آینده زده ميشود یا فرضیهپردازی است و یا
صرفا زاییده تخیل ما .بعضیها هم فرافکنی ميکنند و
اصرار دارند بگویند که مثال چین تا قبل از سال 2025
ميالدی به بزرگترین اقتصاد دنیا بدل خواهد شد .اما
این جور اظهارنظرها را نميتوان قبول کرد چون یک
جور فرافکنی است .اما راجع به پیشبینیهای نسبتا
منطقی درباره آینده باید بحث و جدل کرد .حداقلی از
منطق در برخی از این پیشبینیهاوجود دارد و همين
ارزش بحث کردن درباره شان را دارد .شاید هم در پایان
بحث به این نتیجه رسیدیم که چنین پیشبینیهایی

منبع:ام.اس.ان.بی.سی

نگر
آینده

غلط و غیرممکن است».
نویسنده کتاب «پروندههای آینده» ميگوید برای
پیشبین��ی آینده باید به گذش��ته رج��وع کرد« :من
معتقدم که تاریخ نقش بس��یار مهميدارد و خیلی بد
اس��ت اگر به آن توجه نش��ود .مثال همين آشفتگی و
بحران در بازارهای مالی را در نظر بگیرید .یادم هست
که چد سال پیش با کسی حرف ميزدم که با اطمینان
ميگفت دورههای اقتصادی دیگر به پایان رسیده اند و
پنجاه سال رشد اقتصادی -آن هم بدون بروز بحران-
پیش روی ماس��ت .حرف او درست از آب در نیامد .اما
حت��ی پیش از بروز بحران مالی چند س��ال اخیر هم
ميشد حرف او را به سادگی رد کرد؛ به این جهت که
اصال در طول تاریخ شاهد دوره ای پنجاه ساله از رشد
اقتصادینبودهایم».
پس الگوهای تاریخی ميتوانند سرنخهای زیادی به
آینده نگران و عالقمندان به آینده دنیا بدهند .واتسون
در این خصوص ميگوید« :مثال واکنش انس��انها به
تکنولوژی جدید تقریبا از صد سال پیش تاکنون ،رویه
مشخصی را دنبال کرده است .پس ميتوان به صورت
تاریخی در مورد آن قضاوت کرد .مردم معموال در ابتدا
به فن آوریها بدبین هس��تند و آنها را رد ميکنند اما
ب��ه تدریج این فنآوریها در جریان غالب جامعه وارد
ميشوند و باید با آنها کنار آمد .نگرانیهایی که ما امروز
داریم ،همان نگرانیهایی هستند که مردمان چند نسل
قب��ل از ما درگیرش بودند .تنها چیز متفاوت در مورد
آینده این اس��ت که با چش��مهای باز به دور و برمان

نگاه کنیم».
در برخی موارد ،نگریستن به آینده درست به اندازه
نگریستن به یک کشور دیگر ،ميتواند آسان اما متفاوت
باش��د .واتس��ون به نقل از ویلیام گیبسون -نویسنده
داس��تانهای علميتخیلی -ميگوی��د :آینده همين
جاست ،فقط کميبه هم ریخته و درهم است.
به اعتقاد واتسون « اگر مثال تلفنهای موبایل را در
نظر بگیریم ميتوانیم به همين نتیجه گیبسون برسیم.
آن فضای��ی را که امروز در عرصه تکنولوژی در توکیو
و س��ئول ميتوان دید ،شاید پنج سال دیگر بتوان در
بریتانیا هم مشاهده کرد .مثال خواندن رمان روی تلفن
همراه اکنون در توکیو و سئول بسیار رایج است اما در
انگلیس هنوز جا نیفتاده است».
این مثال واضحی است از حضور آینده در گذشته

و حال .در برخ��ی حوزهها ميتوان آینده را دید ،اصال
آینده وجود دارد .فقط باید حرکت آن به سمت جریان
غالب را زیر نظر داشت .با این وجود ،واتسون ميگوید
آینده غافلگیریهای زیادی در خود دارد« :هر قدر هم
که باهوش باش��ید و کارتهای برنده زیادی در دست
گرفته باشید ،باید بدانید گاهی اوضاع به شکل غیر قابل
تصوری تغییر ميکند و اصال قابل پیشبینی نیست».
بر این اساس ،اتفاقات منفرد را نميتوان پیشبینی
ک��رد« :فقط طالع بینیهای کم مای��ه ميتوانند ادعا
کنند که قدرت ای��ن کار را دارند .اما در مورد اتفاقاتِ
مربوط به هم ،هر چه جلوتر بروید ارتباطات بیشتری را
کشف خواهید کرد و پیشبینیهای بهتری نیز خواهید
داشت» .واتسون ميگوید برخی از پیش بینیهایی که
در کتاب «پروندههای آینده» مطرح ش��ده ،در آینده
درست از آب درخواهد آمد .اما این حرف بدین معنی
نیس��ت که او دیدگاه آرمانگرایانهای نس��بت به آینده
ارائه دادهاس��ت .واقعیت این است که او حس ميکند
انسان امروزی بیش از اندازه درگیر اطالعات دیجیتال و
پیشرفتهای تکنولوژیک شدهاست و به همين جهت،
راه پیش��رفت خود به س��مت آینده را تا حدودی سد
کردهاست« :حس ميکنم آینده تحوالت خیلی زیادی
را در خود جا دادهاس��ت .بیس��ت -سی سال پیش ما
موتور جس��تجوی گوگل را نداشتیم؛ خیلی چیزهای
دیگر را هم .حاال که آنها را داریم باید ببینیم تا بیست-
سی سال بعد چقدر جلو رفتهایم».

واتسون به
پیشبینیهای
تکنولوژیک
خوشباورانه
–مثل اختراع
ماشینهای
پرنده-اعتقادی
ندارد و سودمند
بودن اختراعات
آینده را در
پیشبینیها
مهم ميداند

شماره هفتم  /خرداد و تیر 90

به کشورهای خاورميانه ،چین و هند سخن به ميان
آمده است .به اعتقاد ریچارد واتسون نویسنده کتاب،
این مس��ائل ميتوانند زندگی بشر را تا سال 2050
ميالدی به شکل رادیکالی تغییر دهند .واتسون البته
به پیشبینیهای تکنولوژیک خوش باورانه – مثل
اختراع ماشینهای پرنده -اعتقادی ندارد و سودمند
ب��ودن اختراعات آین��ده را در پی��ش بینیها مهم
ميداند .نگاه واتسون ملغمه ای است از نگاه ژول ورن
و مالکولم گلدول .او هم حس شوخطبعی دارد و هم
تفکر و تامل خواننده را برميانگیزاند و حتی او را به
خنده مياندازد .از جمله مواردی که واتس��ون برای
آینده پیشبینی کرده ميتوان به اینها اش��اره کرد:
لباسهایی که استرس را کنترل ميکنند ،وسایلی
که ذهن را از فکرهای بد خالی ميکنند ،وس��ایلی
ک��ه از دریا انرژی تولید ميکنند ،و رنگ مخصوص
ماش��ینهای تصادفی که خود را با ماشین تطبیق
ميدهند .ریچارد واتس��ون البته در پیشبینیهایی
ک��ه ارائ��ه داده بر یک نکته هم تاکید کرده اس��ت:
این که ممکن است بسیاری از این پیشبینیها به
حقیقت نپیوندند اما «احتمال» وقوع آنها وجود دارد.
غیرآکادميک بودن ای��ن پیشبینیها هم به مذاق
برخی خ��وش ميآید و از نظر آنه��ا ،احتمال وقوع
این پیشبینیه��ا را فارغ از دالیل علميباال ميبرد.
جذابیت کتاب ریچارد واتس��ون بیشتر در مواردی

اس��ت که تغییر و تحول وسایل مصرفی امروز ما در
آینده را شامل ميشود.
کتاب از  11فصل تشکیل ميشود که هر کدام،
یک بعد از زندگی آینده ما را بررسی ميکنند:
-1جامعه و فرهنگ :چرا ما در آینده مدت طوالنیتری
در حمام ميمانیم (چون ميزان استرسی که تحمل
خواهیم کرد خیلی زیاد است)
-2حکومت و سیاست :آینده آنها و ما
-3علم و تکنولوژی :ظهور ماشینها
-4رسانهها و سرگرمي :هر جور که خودمان بخواهیم
-5پول و خدمات مالی :هر کسی برای خودش یک
بانک ميشود
-6اتومبیلهاو حمل و نقل :دیگر جاده به شکلی که
در حال حاضر وجود ندارد نخواهیم داشت
-7غذا و نوشیدنی :هم سریعتر و هم آهستهتر از حاال
خواهد بود
-8خرید :چیزهایی را خریداری ميکنیم که قبال هم
داشتهایم
-9سالمت و دارو :عاقالنهتر از آنها استفاده ميکنیم
-10مسافرت و گردشگری :شرمنده ،کشورها دیگر
جا ندارند
-11کار و تجارت :اقتصادی که از نیمکره راست مغز
بر ميآید
هر بخش از این کتاب پر است از اطالعاتی راجع

به حال و ارتباطی که این اطالعات ميتواند با آینده
ما داشته باش��د .بعضی از آدمهای بدبین نسبت به
آینده معتقدند پیشبینیهای ریچارد واتسون را نباید
جدی گرفت؛ اما خیلی از شرکتهای بزرگ دنیا واقعا
دارند از او مشاوره ميگیرند .پس پیشبینیهای او
بیراه و بی دلیل نیست.
رویکردهایی که ریچارد واتسون در «پروندههای
آینده» بررس��ی کرده درواقع از غرق شدن نویسنده
در رس��انههاي عامهپسند ناشی ميشود .این روشی
است که او به شکلی ضد روشنفکرانه در پیش گرفته
و ظاهرا قرار اس��ت پیشبینیهاي موثر در زندگی
انس��انهای عادی در آن مورد توجه باشد .واتسون
در برخ��ی از این پیشبینیهای آینده ضعیف عمل
ميکن��د و در برخی هم قوی .گاهی اس��تداللها و
ش��واهد الزم را برای حرف خود ميآورد و گاهی هم
نميتواند پیشبینی خودش را در زمان حال توجیه
کند .پیش بینیهای او در نهایت به این نتیجه ختم
ميشوند :آینده ش��اید جای خوبی برای زندگی ما
باشد؛ شاید هم نباشد.
به صورت کلی« ،پروندههای آینده» پرتره محتمل
و تام��ل برانگیزی درب��اره آینده اس��ت و الگوهای
مختلفش ب��رای آینده ميتواند ب��رای تحلیلگران
تج��اری ،متخصصان برنام��ه ریزی اس��تراتژیک و
عالقمندان به پیشبینی آینده مفید باشد.
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کتابخانه

شاهزاده عرب يا استاد سرمايهگذاري
كتاب خاطرات الوليد شرحي ساده از زندگي كارآفريني سخت كوش است
كتاب چه ميگويد؟

كتاب خاطرات الوليد ب��ه تازگي در ايران ترجمه
شدهاست .طي سالهاي گذشته تالش بسياري براي
انتش��ار مجموعههاي مرتبط ب��ا كارآفريني در ايران
صورت گرفتهاست ولي كمتر كتابي با متن اقتصادي
موفق روانه بازار شدهاست .اما خاطرات الوليد داستان
ديگري اس��ت .اين كتاب به سبك گزارشهاي برنده
پوليتزر تدوين شدهاس��ت .نويسنده از جايگاه سوم
شخص س��عي ميكند داس��تان زندگي الوليد را به
صورت داس��تاني تاريخي و رم��ان گونه بيان كند .او
سعي كرده مدام در حاشيه ماجرا باشد و روايت خود
در والاستريت
را از نمايي كلي بيان كند .خاطرات الويد شرحي ساده
شهره است كه از زندگي كارآفريني سختكوش است .نويسنده در
شاهزاده نهادهاي تالشي مدام براي بيان جزئيات زندگي او قرار گرفته
ماليورشكسته است ولي فضاي زندگي سنتي خانوادهاي عرب سبب
شده تا در برخي مواقع كس��ب اطالعات با دشواري
را ميخرد و با
همراه شود.

سرمايهگذاري
مجددموسساتي تنها نكتهاي كه كتاب را از سطح خاطرات متداول
مدرن و پولساز دور ميكند ،تالش نويس��نده براي بي��ان رفتارهاي
اجتماعي ش��اهزاده اس��ت .اين تالش سبب شده تا
تحويلميدهد

الوليد بن طالل بن عبدالعزيز ال سعود ثروتي حدود
 23و نی��م ميلي��ارد دالر براي خود اندوختهاس��ت.
ارزش ثروت او طي يكسال  3/8ميليارد دالر افزايش
يافتهاست .براساس آمارهاي مجله فوربس او در هر روز
 10.4ميليون دالر برثروت خود ميافزايد يعني هر روز
 434000دالر و در هر ثانيه كمي بيش از  120دالر.
مجله فوربس او را چنين توصيف كرده بود«:دومين
تاجر پرنفوذ جهان پس از بيل گيتس ».او در س��ال
 1990بزرگترين س��هامدار س��يتي گروپ شد .او را
استاد سرمايهگذاري ميخوانند .در والاستريت شهره
است كه شاهزاده نهادهاي مالي ورشكسته را ميخرد
و با سرمايهگذاري مجدد موسساتي مدرن و پولساز
تحويل ميدهد .نمونه چنين رفتاري بارها از شاهزاده
س��رزده بود .او «س��يتي بانك» امريكا را در روزهاي

چرا اين كتاب مهم است؟
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الگويي از رفتار يك تاجر موفق بيان ش��ود .از س��وي
ديگر روابط س��اده زندگي الويد ك��ه براي مخاطبان
عام شايد جذابيت زيادي نداشتهباشد ،نقشه راهي از
سلوك تجاري و خانوادگي او را بيان ميكند .اهميت
كت��اب ب��راي فع��االن
اقتصادي در همين بخش
نمايانميشود.زندگينامه
الوي��د در واقع اس��لوبي
براي رفتاره��اي تجاري
در دنيايي مدرن اس��ت.
اين كتاب گزارشواره از
جهت كمياب��ي اهميت
دارد.
فوقالع��ادهاي
بررسي زندگي بسته يك
س��رمايهدار دشوار است
و اگر اين س��رمايهدار به
طبقهاي سنتي هم تعلق
داشت ه باش��د دشواريها
افزون مي ش��ود .فعاالن
اقتصادي و تجار به طور
حتم از مطالعه اين كتاب
به نكات بسيار ارزشمندي در مورد الگوي كارآفريني و
سرمايهگذاري دست خواهند يافت .اين درحالي است
كه كتاب شرح زندگي الويد اساسا با اين هدف تدوين
نشدهاست.
چهره اين كتاب كيست؟

الوليد براس��اس اع�لام مجله فورب��س به عنوان
چهارمين مرد ثروتمند جهان انتخاب ش��د .شاهزاده

الولید
ریزخان
ترجمه عاطفه صادقی
نشر لوح فکر
412صفحه
16000تومان

سخت خريد و در ايام طاليي تحويل سهامداران تازه
داد .مدتي بعد شاهزاده «كانالي وارف» بزرگترين بنگاه
معامالت ملكي در اروپا را خريد .موسس��ه همچون
ديگر شكارهاي شاهزاده در آستانه ورشكستگي بود
ولي الوليد موسسه را بازهم از نو ساخت .او چنين به
اسطوره بريتانيا بدل شد .او مدتي هم شريك تجاري
برلوسكوني ايتاليايي شد .مي گويند براي فرانسويها

او مرد «يورو ديزني» اس��ت .پاركي در جنوب پاريس
را خريد و مجموعهاي تماش��ايي تحويل داد .روايت
ميكنند اين معامله هنوز براي او سودي نداشتهاست.
اما الوليد براي كس��ب سود ابتكاري ديگر در همين
پاريس به خرج داد .سرمايهگذاري نه چندان گسترده
مالكيت هتل جورج پنجم را برعهده گرفت .در زماني
كوتاه هتل را به مجموعهاي كم نظير در اروپا بدل كرد
و باز هم س��ودهاي بيشتري را به داراييهای گذشته
خود افزود .اين ش��مايي كلي از شاهزاده عرب است،
شاهزادهميلياردر.
شاهزاده عرب در امريكا چه مي كند؟

برجهاي تج��ارت جهاني كه فروريخت ،نامي تازه
از ميان ويرانهها س��ربرآورد .تاجري اهل عربس��تان
سعودي ،شاهزاده و تحصيل كردهبود از ميان جامعه
عرب تنها ف��ردي بود كه خود را نباخت «:به صفحه
تلويزيون خيره ش��دهبود .او همزمان فكرميكرد كه
حاال بايد چكار كرد ».شاهزاده رفت و آمدهاي متوالي
به اياالت متحده داش��ت و بس��ياري از تجار غرب او
را ميشناختند .شاهزاده اصول رفتاري جهان متمدن
را هم ميش��ناخت .اتفاقا آگاه هم بود حملهاي كه از
سوي هم وطنش بن الدن هدايت شده براي خانواده
او بيعقوبت نخواهد بود .تاجر عرب اتفاقا احس��اس
درستي داش��ت .وقتي ويرانههاي برجهاي قول پيكر
امريكايي برزمين ريخت ،نقشههاي بسياري افراد مانند
او هم نقش برآب شد .روابط تجاري ميان دوكشور بايد
همچون برجهاي دوقلو نابود
ميشد ولي شاهزاده تدبيري
خاص ك��رد .او به س��رعت
هواپيماي ج��ت اختصاصي
خود را براي سفري طوالني
به آنس��وي كره زمين مهيا
كرد .س��وختگيري بايد در
رياض ص��ورت ميگرفت و
در لن��دن تجديد ميش��د.
مقصد نهاي��ي هم نيويورك
بود .ش��اهزاده الولي��د براي
اطمينان با چكي به مبلغ 10
ميليون دالر به ديدار جيلياني
شهردار وقت نيويورك رفت.
شهردار از شاهزاده به گرمي
استقبال كرد .الوليد به رسم
س��نت ديرينه اعراب همان
لباسي را پوشيدهبود كه اتفاقا ساعتي بعد تروريستها
در فيلم تلويزيوني خود برتن داشتند .همين جريان
هم براي ش��اهزاده گرفتاري شد .دردسري كه اثرات
 10ميلي��ون دالر را ه��م خنثي ك��رد .الوليد ولي با
فروريختن برجهاي دوقلو در جهان غرب و عرب نامي
متفاوت يافت .او اولين عربي بود كه قدم به سرزمين
وحشت زده پس از ترور گذاشتهبود.
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با آیندهنگري
واقعیت را تغییر دهید
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