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آينـدهنگر

اصول راهنـما وهويت
اگر قرار است كه
كارآفريني و خالقيت،
حرف نخست را در
جامعه و اقتصاد
ایران بزند ،در این
صورت و به ناچار
بايد نگاه خود را با
نگرشآيندهنگرانه
عجين و همراه کنیم

در دو س��ال گذش��ته و تا کنون  13شماره از نشريه
«آيندهنگر» تقديم خوانندگان محترم شده است .انتشار
اين تعداد از يك مجله براي آن كه هويت ملموس��ي
از آن نزد ديگران ش��كل بگيرد ،كافي اس��ت و گمان
ميكنيم كه اكنون بهتر ميتوانيم بگوييم آيا در جهت
اهداف اوليه خود حرك��ت كردهايم يا خير؟ البته اين
ارزيابي دوس��ويه اس��ت .از يك سو دس��تاندركاران
نش��ريه ميبايد نظر و ارزيابي خ��ود را ارايه كنند و از
س��وي ديگر خوانندگان هستند كه بايد چنين كنند.
ارزيابي كلي خوانندگان از خالل جمعبندي و تحليل
پرسشنامهاي كه توزيع ش��ده به زودي انجام خواهد
شد و اميد داريم كه خوانندگان محترم نيز با حوصله و
دقت پرسشنامه را تكميل و مسترد نمايند .ولي درباره
ارزيابي مديريت نش��ريه از روند دو سال گذشته ،الزم
است كه ابتدا كليتي از اهداف و اصول راهنما و عناصر
اصلي هويتساز «آيندهنگر» بازبيني و ارائه شود.
هر نشريهاي بر حسب تفاوت در موضوع ،تهيهكنندگان
مطالب ،جهتگيري و مخاطب ،با نشريات ديگر قابل
تمايز اس��ت« .آيندهنگر» هم از اين قاعده مس��تثني
نيست.
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4

موضوع

محور اصلي موضوعات م��ورد بحث در «آيندهنگر»
اقتصاد است .هرچند تفكيك كامل ميان مسايل اقتصادي
با مسايل سياسي و اجتماعي و بينالمللي ناممكن است ،با
وجود اين تأكيد بر شناخت موضوعات گوناگون اقتصادي
ايران و جهان محوريت اصلي مطالب «آيندهنگر» را تشکیل
میدهد ،ولي سطح و منظر ورود به اين موضوعات به گونهاي
است كه براي فعاالن و مديران بخش خصوصي كاربرد و
كارآيي داشته باشد .بنابراين پرداختن به مسايل اقتصادي
از زاويه نظري محض مورد نظر ما در «آيندهنگر» نبوده و
نيست .نحوه و چگونگی پرداختن به مسايل اقتصادي در
«آيندهنگر» از جهات ديگر از جمله نويسندگان و مخاطبان
و جهتگيري نشريه نيز تحديد ميشود.

2

مخاطب

مخاطب اصلي نش��ريه ،اعضاي اتاق بازرگاني
تهران و كشور و به طور كلي فعاالن بخش خصوصي
هستند .اين مجموعه نهتنها مخاطب نشريه هستند،
بلكه هدف ديگر نش��ريه انس��جام و هويت بخشي
به اين مجموعه از خالل يك نش��ريه اقتصادي نيز
هست .بنابراين آش��نايي اعضاي اتاق با برداشتها
و ذهنيته��اي علم��ي و اقتصادي س��اير اعضا ،به
وي��ژه اعضاي اصلي و مؤثر اتاق ،هدف دوم نش��ريه
«آيندهنگر» است.

3

فرهنگگفتگو

هدف نش��ريه محدود به ارايه اطالعات و دانش
اقتصادي كاربردي نيست ،بلكه در پي ايجاد نوعي گفتگو
با هدف تفاهم بيشتر نيز هست .اين گفتوگوها از يك
سو ميان اعضاي اتاق با مسئولين دولتي و از سوي ديگر
ميان فعاالن اقتصادي با صاحبنظران و استادان اقتصاد
يا به تعبير ديگر ميان نهاد و فعاالن توليد و خدمات با
نه��اد و فعاالن دانش و آگاهي اس��ت .بدون وجود اين
نوع گفتگوها ،افراد و گروهها به جزيرههاي جدا از هم
و بيارتباط با يكديگر تبديل ش��ده و قادر به پيشبرد
اهداف خود و تأمين رش��د و توس��عه اقتصادی و خير
عمومي نخواهند بود.

4

عقالنيت اقتصادي

گفتگو بدون حداقلی از اشتراك در برخي از اصول
و زمينهها امكانپذير نيست .اصل و زمينه مشتركي كه
در «آيندهنگر» براي انجام گفتگو در نظر گرفته شده،
دفاع از عقالنيت اقتصادي و حرکت در مسیر توسعه آن
است .در حال حاضر نگرش هاي عقالني به اقتصاد در
قالب دو مكتب اقتصاد بازار و نيز اقتصاد نهادگرا خود
را نش��ان ميدهد .هرچند شاخههاي چندي از اين دو
مكتب اقتصادي منتزع ش��ده است و طرفداران آن در
اي��ران هم وجود دارند ،ضمن آن كه بس��ياري از افراد

به تركيبي از اصول و فروض هر دو مكتب اعتقاد دارند
و آن را با ش��رايط ايران نزديكتر ميدانند ،ولي در هر
حال در «آيندهنگر» كوشيدهايم كه صاحبنظران هر
دو مكت��ب را در كنار يكديگر يا در كنار فعاالن بخش
خصوصي و دولتي ق��رار دهيم ،تا از این طریق از یک
س��و به بهبود فضاي فكري ميان طرفين ماجرا كمك
كنيم و از سوی دیگر نگاه به مسائل اقتصاد ایران را در
چارچوب عقالنیت اقتصادی از منظر هر دو مکتب فوق
عمق بخشیم .انتقال تجربيات ساير كشورها از خالل
ترجمه نوشتههاي مربوط به آنان نيز در ذيل اين اهداف
قرار ميگيرد.

5

آيندهنگري

دنياي مدرن از زماني ش��كل گرفت كه انسان
در صدد برآمد تا وضعيت آينده را نيز به طور نسبي
تح��ت كنترل خ��ود درآورد و از حالت قضا و قدري
بيرون آيد .اين نگرش بيش از هر حوزه ديگر ،با دانش
اقتصاد عجين شده اس��ت .بنابراين دستاندركاران
نش��ريه كوش��يدهاند كه نگاه به آين��ده را به عنوان
يك عنصر اصلي و ض��روري براي انجام هر كنش و
برنامه اقتصادي مفيد ،معرفي كنند .در واقع از منظر
ما نگاه به «آينده» مجرای ورود به مسائل اقتصادي
امروز است .هرچند وضعيت متغيرهاي اقتصادي در
ايران و بيثباتيهاي آن به گونهاي اس��ت كه امكان
برنامهريزي آيندهنگرانه را اگر نگوييم ناممكن ،حداقل
بسیار سخت كرده است ،با اين حال ،بسط و توسعه
نگرشهاي آيندهنگرانه و جلب توجهات به متغيرهايي
كه در شكلگيري آينده مؤثر هستند ،فعاالن اقتصادي
را از روزمرگي بي��رون خواهد آورد .كارآفريني بدون
نگرش آيندهنگرانه ،ره به جايي نخواهد برد .بنابراين
اگر قرار است كه كارآفريني و خالقيت ،حرف نخست
را در جامع��ه و اقتصاد ایران بزند ،در این صورت و به
ناچار بايد نگاه خود را با نگرش آيندهنگرانه عجين و
همراه کنیم.

سناریوی خارجی و پدافند ایرانی
چگونه اقتصاد مقاومتی داشته باشیم؟

6

ادبيات متين

یحیی آلاسحاق
رئیس اتاق تهران

تقویتشرکتهای
دانشبنیان و
دانشمحورنیز
یک ضرورت در
اقتصادمقاومتی
است .این شرکتها
آتیه اقتصاد را
رقم میزنند و
عدم توجه به
آنهاعقبافتادگی
تاریخی در اقتصاد
را منجر میشود
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همه آنچه كه در فوق گفته ش��د از خالل نوعي
ادبيات و ژورناليس��م عرضه ميش��ود كه به گمان ما
ادبيات��ي منصفانه و متين و ب��ه دور از بداخالقيهاي
مرس��وم و شناخته شده اس��ت .همچنين شيوههاي
ژورناليستي استفاده ش��ده در «آيندهنگر» در تطابق
كامل با اين ادبيات و اهداف بوده اس��ت .به طور كلي
در «آيندهنگر» كوش��يدهايم كه به ارزشهاي اخالقي
و حرفهاي روزنامهنگاري ،پايبندي كامل داشته باشيم
و هيچ��گاه از آنها تخطي نكنيم .ادبیاتی که در خور و
شایسته اتاق بازرگانی نیز هست.
با توجه به اهداف پيشگفته ،گمان ميكنيم مجموعه
مطالبي كه در هر ش��ماره از «آيندهنگر» عرضه شده،
هر كدام به نحوي اهداف فوق را پوش��ش داده اس��ت.
سرمقالهها ،يادداشتهاي داخلي و خارجي ،پروندههاي
وي��ژه ،تركي��ب نويس��ندگان و ش��ركتكنندگان در
ميزگردها و ...هركدام تأمينكننده يكي از اين اهداف
بودهان��د .ضم��ن آن كه در تعارض با س��اير موارد نیز
نبودهاند .با اين حال مرتكب اين اشتباه نميشويم كه
گمان كنيم وضعيت نشريه بیعیب و نقص بوده و بهتر
از اين نميشود .قطعاً چنين نيست .در هر شماره نقايص
و مشكالتي هم وجود داشته است ،كه هر كدام علل و
عوام��ل خاص خ��ود را دارد و اميدواريم كه با حمايت
مسئولين محترم اتاق تهران ،بتوانیم اين مشكالت را در
آينده به حداقل برسانیم .اگر امكان آن فراهم شود كه
«آيندهنگر» به صورت ماهانه عرضه شود ،شايد بخشي
از اين مشكالت رفع گردد ،ولي تا رفع نارساييها ،آنچه
كه مورد درخواس��ت مديريت نشريه است ،برخورد و
همكاري فعاالنه و منتقدانه همه اعضاي اتاق تهران و
كشور است كه ميتوانند از طريق نوشتن و مشاركت در
مباحث يا طرح مسايلي كه به حوزه فعاليت آنان مربوط
ميشود (در چارچوبهاي شناخته شده نشريه) و نيز
ارايه رهنمود و نقدهاي خود ،به بهبود هر چه بيشتر
نشريه كمك نمايند.

«اقتصاد مقاومتی» از جمله راهکارهای اقتصادی
برای گذران دورانی ویژه اس��ت که کاربرد آن توسط
مقام معظم رهبری برای شرایط پیش روی اقتصادی
کشور توصیه شده است .تعریف اقتصاد مقاومتی از دو
جنبه سلبی و ایجابی از نکات بسیار مهم فرمایشات
رهبری در هفته دولت بود .مبتنی بر سخنان رهبری،
درحال حاضر دش��من ح��وزه اقتص��اد را به عنوان
عاملی برای تهدید جمهوری اسالمی ایران انتخاب
کرده اس��ت و لذا امروز موضوع اقتصاد مقاومتی به
عنوان موضوعی میانرش��تهای بین رشته مطالعات
اقتصادی و مطالعات دفاعی نیازمند تحقیق و بررسی
بیش��تر اس��ت .در وضعیت کنونی از جمله مواردی
که دش��منان جمهوری اسالمی روی آن پایفشاری
میکنند ،مسئله معیشت مردم و قرار دادن جامعه در
مقابل حکومت است .درحال حاضر دشمن با محدود
کردن منابع اقتصادی ،فش��ار بر م��ردم و واحدهای
تولیدی را افزایش داده اس��ت تا موجبات نارضایتی
آنه��ا از حکومت را فراهم کن��د .بنابراین در بحث از
اقتصاد مقاومتی توجه به این نکته که دشمن تهدید
اقتصادی را به عنوان راهکار خود انتخاب کرده بسیار
مهم اس��ت.واقعیت این است که شناخت چگونگی
مقابل��ه با تهدیدها از یک طرف نیازمند شناس��ایی
س��ناریوهای دشمن و از طرف دیگر شناسایی نقاط
آس��یب و ضع��ف و قوتهای اقتصاد خود ماس��ت.
یعنی باید آفند دش��من شناسایی و پدافند مناسب
برای آن انتخاب شود .بر همین اساس ضروری است
که متخصصین دفاعی و اقتصادی کش��ور ،فعالیتی
مش��ترک در اینباره داشته باش��ند و مبتنی بر آن
چگونگی مقابله و دفاع اقتصادی در مقابل نظام سلطه
مشخص شود .چگونگی نقل و انتقال ارز ،چگونگی
حمل و نقل بینالمللی ،چگونگی ارتقا سطح معیشت
مردم که به عنوان نقطه هدف دشمن انتخاب شده
است از جمله موضوعات این بررسی باید باشد.
در بخش ایجابی اقتصاد مقاومتی باید به این نکته
توجه داشت که اهدافی که برای اقتصاد کشور در نظر
گرفتهشده باید دانش محور و همراه با فناوریهای
نوین باش��د .در بحث ایجاب��ی باید چگونگی بحث
بازدارندگی از رشد و پیشرفت کشور مورد مطالعه قرار
گیرد .از طرف دیگر توانمند کردن بخش خصوصی
از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و لذا در اجرای
اصل  44باید دقت و وسواس بیشتری وجود داشته
باشد .مقام معظم رهبری مشکالت واحدهای تولیدی
را نقدینگی ،بدهی ،تأمین مواد اولیه ،بازار ،بروکراسی
و مشکالت توزیع خواندند و به واحدهای کوچک و
متوسط توجه ویژهای نشان دادند.
نبای��د از یاد برد که یکی از اهداف دش��من قرار
دادن مردم در مقابل حکومت اس��ت .معیشت برای
مردم حساس��یت ویژهای دارد و دشمن هم اکنون

از طریق منابع معیشتی مثل واردات و همچنین از
طریق افزایش نقدینگی و تورم و کاهش قدرت خرید
مردم وارد جنگی اقتصادی با ایران شده است .برای
مقابله با چنین اهدافی باید به جز ایجاد همدلی در
بخشهای مختلف اقتص��ادی و برنامهریزی ،تدابیر
الزم در خصوص ذخیرهسازی ،تولید داخلی ،واردات
به موقع ،س��اماندهی نظام توزی��ع ،توجیه مردم در
اسراف صورت گیرد .در چنین شرایطی رسانهها نیز
باید از ایجاد فضای ناامیدی و بزرگنمایی مشکالت
اجتناب کنند و واقعیتهای جامعه را در گزارشهای
محرمانه به مسئولین انتقال دهند.
به تعبیر س��ازمانهای بینالملل��ی منابع ارزی
کش��ور ایران بالغ بر  100میلی��ارد دالر و به تعبیر
منابع داخلی بالغ بر  150میلیارد دالر است .بنابراین
میت��وان مطمئن بود که از نظر مناب��ع ارزی هیچ
مشکلی در کشور وجود ندارد .اما مسئله این است که
قدرت مانور در منابع ارزی کشور کاهش پیدا کرده و
در این شرایط باید در نوسانات قیمت نفت مدیریت و
برنامهریزی مناسبتری صورت گیرد .مدیریت شناور
ارز مس��ئله ای ضروری در مدیریت ارزی اس��ت که
ام��روز نیازمند توجه جدی فارغ از جهتگیریهای
سیاسی است.از طرفی ترویج فرهنگ مبارزه با اسراف
در اقتصاد مقاومتی نیز یک ضرورت مهم است .دولت
باید در همه بخشها استفاده از تولیدات داخلی را در
اولویت قرار دهد و در این زمینه پیشقدم شود .مردم
و همه ارکان کشور باید متوجه شوند که در ازای هر
خرید خارجی یک بیکاری در کشور ایجاد میشود.
تقویت ش��رکتهای دانشبنی��ان و دانشمحور
نی��ز یک ض��رورت در اقتصاد مقاومتی اس��ت .این
ش��رکتها آتیه اقتصاد را رقم میزنند و عدم توجه
به آنه��ا عقبافتادگی تاریخ��ی در اقتصاد را منجر
میش��ود .بدی��ن ترتیب بای��د اقتصاد کش��ور را به
اقتصادی دانشمحور ،متصل به آیتی ،سایبر و متاثر
از فناوریهای نوین تبدیل کرد .واقعیت این اس��ت
که اقتصاد ایران ظرفیت جذب اقتصادی کمی دارد
و عدم توانایی جذب مناب��ع در همه ارکان آن قابل
مالحظه اس��ت .این درحالی است که ایران دومین
ذخایر نفت و گاز دنیا را دراختیار دارد و س��االنه 50
میلیارد دالر فرصت س��رمایهگذاری در کشور وجود
دارد اما هنوز قادر نبودهایم از این فرصت سرمایهای
به درستی اس��تفاده کنیم .از همینرو الزم است تا
درحی��ن بح��ث از راهکارها و رویکرده��ای اقتصاد
مقاومتی بحث ظرفیت جذب اقتصادی به عنوان یک
پ��روژه ملی بین تمام ارکان نظام نیز تعریف و مورد
بررسی قرار گیرد و در این میان اتاق بازرگانی تهران
که امکانات مناسبی هم دارد پیشقدم شده و از همه
پیشنهادها استقبال میکند و دست دستاندرکاران
و نخبگان را برای همفکری میفشارد.

5

یادداشت ها

نویسندگان ایرانی

چهار س��ال متوالی است که
رهب��ری نظام ی��ک موضوع
اقتص��ادی را در نامگ��ذاری
س��الها در نظ��ر میگیرند؛
لذا طبیعی اس��ت ک��ه توقع
ایش��ان ،همچنان که تصریح
محمد نهاوندیان هم کردهان��د ،تبدیل موضوع
رئیس اتاق ایران اقتص��ادی مط��رح ش��ده به
گفتمانی غالب در فرهنگ و
باور عمومی باش��د .برای نایل ش��دن به این مهم قرار
نیس��ت تنها به تکرار عنوان انتخاب ش��ده ،در طول
یکس��ال اکتفا کرد بلکه افکار عمومی باید در مواجهه
با انبوهی از موضوعات ،بیش از هر مسالهای به موضوع
اقتصادی مورد نظر توجه کند.

1

در این مس��یر بیتردید اصالح ب��اور و انگارههای
رایج در حوزه اقتصاد از جمله اقداماتی اس��ت که
باید به عنوان ش��رط الزم موفقیت درنظر گرفت ،چرا
که در صورت تصحیح نگاه به مقوالت اقتصادی است
که میتوان امی��دوار بود تا رویکرده��ا و به دنبال آن
برنامهریزیها نیز در مسیر صحیح صورت گیرد .اقدام
رهبری نظام ،در نامیدن سال  91به سال «حمایت از
سرمایه سرمایهدار ایرانی و کا ِر کارگر ایرانی» حاوی یک
پیام مهم است؛ بنابراین بیراه نخواهد بود اگر نام سال
ِ
نادرست مخالفت با
 91را اسم رمز شکستن تابوهای
سرمایهداری ،کارآفرینی و ثروت مشروع ،تلقی کنیم.
واقعیت این اس��ت که اگر ب��اور و فرهنگ عمومی در
مواجه��ه با انگارههای اقتصادی اصالح ش��ود ،مبتنی
بر آن اصالح اقتصاد ،چندان دش��وار نخواهد بود .باید
در فضای عمومی احس��اس امنیت در سرمایهگذاران
تقویت و با هتک حرمت و تخریب ش��خصیت فعاالن
اقتصادی برخورد شود .برای حراست از انقالب اسالمی
و محقق شدن شعار «حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
باید از سرمایهداران امین ،متدین ،خدوم و کسانی که
زندگی سادهای دارند و سرمایه خود را در خدمت رشد
اقتصادی کشور گذاشتهاند ،حمایت شود.

ِ
فرهنـگاقتصـاد
نگر
آینده
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چگونه میتوان از سرمایه سرمایهدار ایرانی
و کار کارگر ایرانی حمایت کرد

2

حساسیتها در دیدگاه اس�لامی ،در مورد اصل
س��رمایه نیس��ت ،بلکه نوع روابطِ ح��ول محور
سرمایه است که محل مناقشه و دقت است .به تعبیر
دیگر ،اهمیت ندارد که «رئوس اموال» دست چه کسی
باشد ،چرا که اگر سرمایه در مسیر تولید به کار گرفته
شود ،سرمایهدار ،تنها ناقل و گرداننده سرمایه است و
به��ره را کارگر و جامعه میبرد .لذا تأکید بر این نکته
که مالکیت باش��د یا نباش��د ،دادن آدرس غلط است.
واقعیت این است که به جامعه ما اینگونه تلقین شده
که مسئول برطرف کردن هر مشکلی در اقتصاد ،دولت
اس��ت ،حال آنکه بنا بر آموزههای اسالمی ،امر دنیا،
کسب مال و معیشت فردی ،از جمله اموری است که
مردم خود در آن مسئول هستند و دولت فقط نگهبان
کیفیت روابط است.

3

از س��وی دیگر باید به این پرسش اساسی پاسخ
داده ش��ود که آیا رشد در نگاه اسالمی از تضاد،
حاصل میش��ود یا از تعاون؟ در نگاه اس�لام ،رشد از

تعاون ناشی میش��ود و با کنار هم قرارگرفتن عوامل
تولید میتوان به رش��د دست یافت .بنابراین ضروری
اس��ت که در س��ال حمایت از کار و س��رمایه ایرانی،
نگاه و رویکرد اس�لام به فعالیت اقتصادی بیش از هر
زمان دیگری درنظر گرفته ش��ود .تجربه جهانی چند
دهه اخیر نیز موید این نکته است که کشورهایی که
در دام دیالکتیک مارکسیس��تی گرفتار شدند ،بدون
استثنا عقب ماندند .از سوی دیگر اما دیگرانی که رشد
را تدریج��ی و حاصل عوامل مختلفی اعم از طبیعت،
انسان ،اجتماع و حکومت دانستند ،موفق شدند مسیر
پیشرفت را سریعتر و سادهتر طی کنند.

4

قابل چشمپوشی نیس��ت که در  90سال گذشته
اقتصاد نفتی گریبانگیر اقتصاد ایران بوده ومتعاقب
آن س��اختار ناکارآمد دیوانساالر ،اقتصاد را در چنبره
خود گرفتار کرده اس��ت .واقعیت این است که درآمد
حاصل از فروش نفت در داخل کش��ور به ریال تبدیل
میش��ود این ریال ،قدرت خریدی است که در جامعه
توزیع میشود و چون مابهازای کاالی خدماتی ندارد،
تنها نتیجهاش تولید تورم است .اگر خواهان ریشهکن
ش��دن گرانی و تورم از اقتصاد ایران هس��تیم ،باید در
مورد رفع اتکای روزافزون بودجه دولت به نفت اقداماتی
اساسی صورت دهیم .واقعیت این است که تولید ثروت
باید در فرهنگ اجتماعی ما به ارزش تبدیل شود و این
تنها راه تس��ریع در دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد
کش��ور است .تجربه کش��ورهایی که موفق شدهاند از
شرایط بحران اقتصادی عبور کنند ،نشان میدهد که
با ترویج و تش��ویق روحیه ت�لاش و ابتکار و خالقیت
میتوان انگیزههای الزم را برای ایجاد تحرک در جامعه
به وجود آورد.

5

مسئله مهم دیگر پاسخ دادن به این پرسش است
که آیا باید با دیگر کشورها روابط اقتصادی داشته
باشیم؟ تجربه جهانی نشان داده که حضور سرمایهگذار
خارجی در خاک یک کش��ور ،به خودی خود ،نگهبان
آن سرزمین است .بیتردید در مقابل تحریم و تحمیل
بیگانه باید ایستاگی کرد اما رویکرد ما باید مبتنی بر
تعامل باش��د .و جز با حضور سرمایهگذارانه در اقتصاد
کش��ورهای دیگر نمیتوانیم به این تعامل برسیم ،به
عبارت دیگر «برای قوت انقالب اسالمی» مناسبات ما
با اقتصاد بینالملل باید رشد کند .برای دستیابی به
این مهم چنانکه رهبر معظم انقالب هم اشاره فرمودند
نباید به تکرار ش��عارها اکتفا کرد و درمقابل باید برای
تحقق شعارها برنامه عملیاتی و اجرایی تدوین کرد.

نفت یک قرن آتی
تحریم نفتی ایران چاقوی دولبهای است
که اقتصاد کشورهای تحریمکننده را هم تهدید میکند
ذخایر کش��ف و اثبات ش��ده نفت در کش��ور و در
حقیقت ذخایر نفت درجای ما ،بیش از  ۴۵۰میلیارد
بشکه است که از این میزان ،حدود  ۱۳۰میلیارد بشکه
با توجه به ضریب بازیافت  ۳۰درصد برداشت میشود.
در شرایط فعلی و با برداشت حدود چهار میلیون بشکه
نفت در روز که البته اکنون میزان آن کمتر شده است،
پیشبینی میش��ود در  ۱۰۰سال آینده ،ما بتوانیم به
همی��ن روند فعلی ادامه دهیم .البته به ش��رط آنکه
ظرفیت فعلی را حفظ کرده و ب��رای احیای چاههای
نفتی نیز سرمایهگذاری کنیم ،یعنی آنچه که به آن
برداشت صیانتی میگویند .البته باید به این نکته توجه
کرد که در صد سال آینده ،اتفاقات بیشماری خواهد
افتاد .ممکن است بسیاری از پارامترها عوض شده و یا
میزان تولید یا ضریب برداشتمان افزایش یافته و میزان
تقاضا نیز افزایش پیدا کند .تمامی این موارد ،حساب و
کتابها را در هم میریزد .بنابراین تکیه کردن بر چنین
اعداد و ارقامی ،چندان حرفهای نیست و تنها میتوان
این آمار را برای مقایسه میان ذخایر نفتی کشورمان با
کشورهایی دیگر ،به کار برد.
نقش ذخایر شاید از حیث اعتبار و قدرت چانهزنی
در اوپک و آژانسهای معتبر انرژی و از حیث پرستیژ
این موضوع اهمیت داشته باشد .در شرایط فعلی ،عراق
یکی از رقبای ایران برای گرفتن جایگاه دوم کشورمان
در اوپک محس��وب میش��ود .این کش��ور در شرایط
تحریم��ی و با توجه ب��ه قراردادهای خوب نفتی که با
غرب و بسیاری از کشورها داشته است ،توانسته خود
را بهعنوان یکی از مدعیان تولیدکنندگان برتر نفت در
جهان معرفی کند و بهطور حتم ،تهدیدی جدی برای
کسب جایگاه ما در اوپک است .از سوی دیگر ما هر روز
به موعد آغاز تحریمهای نفتی غرب علیه کشور نزدیک
میشویم و این تحریمها مضراتی برای صنعت نفت در
کشور ما دارد.

اگر تحریم نفتی ایران موجب کاهش صادرات نفت
کشور شود ،ش��اید ما تا مدتی بتوانیم نفت را ذخیره
کنیم اما در نهایت ،مجبور به کاهش اس��تخراج نفت
خواهیم ش��د ک��ه بازگرداندن آن به رون��د قبلی نیز
هزینهبر است .همچنین با روی آوردن مشتریان نفتی
به کش��ورهای دیگ��ر ،حتا در ص��ورت رفع تحریمها،
دچار مشکل خواهیم شد .چون در چنین حالتهایی
مشتریان ،وفاداری به فروشندگان نفتی جدید را ترجیح
میدهند؛ به خصوص در مورد نفت این چنین خواهد
بود .زیرا پاالیش��گاهها باید خود را ب��ا نفت خریداری
ش��ده از کشورها وفق دهند .بنابراین باید توجه کنیم
که تحریم نفت ،موضوعی دوسویه است و تحریم نفتی
ایران کار سادهای نیست .غرب با تحریم نفت ایران در
حقیقت خود را نیز به نوعی تحریم کرده و فش��ارها را
بر خود افزایش خواهد داد .این امکان وجود دارد که با
تحریم نفت ایران ،کشورهای اروپایی مجبور به استفاده
از ذخایر استراتژیک خود برای کوتاهمدت یا میانمدت
ش��وند که این موضوع نگرانی در بازاره��ا و اقتصاد را
افزایش میدهد .همچنین این موضوع میتواند اقتصاد
این کشورها را وارد موضعی تدافعی و انقباضی کرده و
آثاری منفی روی اشتغال این کشورها داشته باشد ،آن
هم در شرایطی که این کشورها حال و روز خوشی به
لحاظ اقتصادی ندارند.
بنابراین اگرچه تحریم نفت ایران تولید ناخالص ملی
ما را تهدید میکند ،اما این تحریمها در نهایت موجب
کاهش تولید ناخالص ملی کشورهای تحریمکننده نیز
خواهد ش��د .بنابراین باید دید که این تحریمها چقدر
برای کش��ورهای غربی ارزنده است که برای آن حاضر
باشند ،فشار مضاعفی را به خود تحمیل کنند و آیا آنها
به هماهنگی با یکدیگر خواهند رس��ید .زیرا نمیتوان
کتمان کرد که ایران اکنون از بزرگترین تولیدکنندگان
نفت در جهان است.

پدرام سلطانی
نایبرئیس
اتاق ایران

اگرچهتحریم
نفت ایران تولید
ناخالص ملی ما
را تهدید میکند،
اما این تحریمها
در نهایت موجب
کاهشتولید
ناخالصملی
کشورهای
تحریمکنندهنیز
خواهد شد
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یکی از معضالت قدیمی اقتصاد ایران این است
که اظهارنظرها لزوماً مبتنی بر مبنای کارشناسی
نیس��ت .مقصود ،لزوما کارشناسی غربی نیست ،بلکه
کارشناسی اقتصاد اسالمی است .حوزه اقتصاد مثل هر
حوزه دیگری تخصصی اس��ت و هر قانونی و سیاستی
باید پیش از اجرا از پشتوانه کارشناسی برخوردار بوده
و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده باشد .این مسئله
که کارشناسان و مسئوالن اقتصادی در قبال نظرات و
طرحهای خود ،مسئول و پاسخگو باشند ،باید در کشور
تبدیل به یک رویه شود.
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یادداشتها

اقتصادتبعیض
ارتباط ُکندی رشد اقتصادی
با نابرابریهای مختلف چیست؟
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از مدتها پیش معلوم شده که
رشد اقتصادی سریع میتواند
به افزایش نابرابریها در جامعه
منجر شود و تازهترین نمونهها
ب��رای اثبات این مس��ئله هم
چین و هند بودهاند .حال بیایید
الکساندر استیل فرض کنیم که « ُکندی رش��د
نویسندهواستاد اقتص��ادی» و «نابرابریه��ای
دانشگاهکلمبیا فزاینده» دو مش��خصه مهم و
اصلی اقتصادهای توسعهیافته
امروز در دنیا باش��ند .آیا این دو مشخصه با هم مرتبط
هستند؟
ای��ن ارتباط ،محور فرضیه جالب توجهی اس��ت که
در تحقیق اخیر یک اقتصاددان فرانسوی به نام توماس
پیکتی مطرح شده اس��ت .پیکتی در مدرسه اقتصادی
پاریس تدریس میکند و در س��الهای اخیر تحقیقات
زیادی در عرصه نابرابریهای مختلف انجام داده اس��ت.
دقت و جزیی نگری شدیدی که بر بوروکراسی فرانسوی
حاکم اس��ت ،این فرصت را در اختیار پیکتی قرار داده
است تا وضعیت حس��ابهای ملی فرانسه را در فاصله
زمانی تقریبا دو قرن مورد بررس��ی ق��رار بدهد و آنها را
بازس��ازی کند .اقتصاد فرانسه از سال  1820میالدی تا
زمان جنگ جهانی اول دارای دو مشخصه جالب توجه
بوده اس��ت :اولی این اس��ت که رشد اقتصادی کندی-
تقریبا به میزان ساالنه یک درصد -داشته است و دومی
اینکه سهم ثروتهای موروثی عظیم در این کشور زیاد
بوده است و تقریبا بین بیست تا بیست و پنج درصد از
تولید ناخالص داخلی را شامل میشده است.
بنابر اس��تدالل پیکت��ی ،ارتباط بین کندی رش��د
اقتصادی و اهمیت ثروتهای موروثی فرانسه اصال اتفاقی
نبوده اس��ت زیرا در همان زمان میزان سرمایهگذاریها
بسیار پایین بوده و با این ترتیب ،جنب و جوش اجتماعی
کامال محدود بوده و الیهبندی اجتماعی به شدت مورد
توجه قرار داشته است.
این رویه با آغاز جنگ جهانی اول تا حد زیادی تغییر
کرد زیرا که از آن پس ،رشد اقتصادی سرعت بیشتری
گرف��ت؛ و این روند بعد از جن��گ جهانی دوم حتی به
شدت تسریع شد .رشد اقتصادی ساالنه در دوران رونق
اقتصادیِ پس از جنگ جهانی دوم به پنج درصد افزایش
یافت و این در حال��ی بود که میزان ثروتهای موروثی
در این زمان تنها به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی
فرانسه میرس��ید .این وضعیت در نهایت به دورهای از
جنب وجوش نسبی در اجتماع و برابری نسبی منتهی
شد .اما متاسفانه این قضیه در مورد دورانی مانند دو دهه
گذش��ته صدق نکرده است؛ زیرا که در این دوره زمانی،
سهم ثروتهای موروثی در فرانسه دوباره باال رفته و به
دوازده درصد از کل اقتصاد فرانسه رسیده است .این الگو
قاعدتا باید دلیلی برای نگرانی کارشناسان باشد ،زیرا که
رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در یک
دهه گذش��ته به صورت متوس��ط تنها یک درصد بوده
است .همین روال را میشد در گذشته در امریکا مشاهده
کرد :رشد ساالنه متوس��ط اقتصادی در ایاالت متحده
امریکا نیز کاه��ش را کامال تجربه کرد و از چهار درصد
در س��ال  1870میالدی به دو درصد در س��ال 1973
میالدی رسید.
در همین راستا جوزف استیگلیتز اقتصاددان برنده

مدتی پیش در خبرها آمده بود که بزرگترین خاموش��ی
تاریخ هند در این کش��ور به وقوع پیوس��ته است .این قطعی
گسترده برق در هند تقریبا هفتصد میلیون نفر را تحت تاثیر
خود قرار داد و این رقمی بود که خیلیها را ش��گفتزده کرد.
طبعا این خاموشی باعث بروز آشفتگیهای زیادی در هند شد:
ترافیک در نقاط زیادی از کشور قفل شد ،قطارها گیر افتادند
و خیلی از مردمی که روزانه س��ر کار میرفتند و برمیگشتند
به شدت دچار دردسر شدند .از سوی دیگر منابع آب در نقاط
زیادی با مشکل مواجه شدند ،بیمارستانها توان ارائه بسیاری
از خدم��ات به بیماران را از دس��ت دادند و چند صد معدنچی
بدشانس هم در دو ایالت در شرق هند ساعتها زیر آوار ماندند.
ماجرای قطعی برق دو روز طول کشید.
اما واقعیت این اس��ت که قطعی ب��رق در هند خیلی هم
غیرمعمول نیس��ت .تجربه بیبرقی باعث شده که بسیاری از
دفاتر کاری و کارخانهها برای خودشان ژنراتورهای دیزلی تهیه
کنند و در بس��یاری از خانهها هم تمهیداتی از قبل برای کنار
آمدن با خاموشیها اندیشیده شود .قطعی گسترده برق در هند
از لح��اظ ابعاد عمال خیلی بزرگ بود ام��ا گویا خیلی از مردم
این کش��ور چندان هم قضیه را جدی نگرفته بودند و یا شاید
راهی برای تجربه آن نداشتند! آنطور که در خبرها آمده بود،
برق هفتصد میلیون هندی در بیس��ت و یک ایالت هند قطع
ش��د؛ اما ظاهرا تنها حدود سیصد و بیست میلیون نفر از آنها
اصوال به برق دسترسی داشتند .مثال در ایالت اوتارپرادش که
پرجمعیتترین و یکی از فقیرترین ایالتهای هند است ،شصت
و سه درصد از خانهها -یا حدود صد و بیست و پنج میلیون نفر
از مردم -اصال برق نداشتهاند که بخواهد قطع شود .در بررسی
موضوع در سطح کشوری هم متوجه میشویم که حدود یک
سوم از خانهها (تقریبا جمعیت چهارصد میلیون نفری؛ چیزی
بیش��تر از جمعیت امریکا) در حالت عادی به برق دسترس��ی
ندارند و این واقعا رقم عجیبی است .البته آمار مربوط به بیست
و پنج س��ال پیش نیز نش��ان میدهد که در آن زمان پنجاه و
هشت درصد از خانهها از دسترسی به برق محروم بودند ،پس
آمار فعلی هم چندان دور از ذهن نیست.
واقعیت این است که تحول عظیم اقتصاد هند در دو دهه
اخیر-که باعث بیرون آمدن چند صد میلیون نفر از مردم این
کش��ور از فقر محض و قرار گرفتن آنها در محدوده فقر نسبی
شد -در عین حال به تشکیل ردههای جدیدی از طبقه متوسط
در هند نیز منجر ش��د .بر همین اس��اس بود که صاحبنظران
خارجی به شکلی تحس��ینآمیز از ظهور ابرقدرت بعدی دنیا
یعنی هند -س��خن ب��ه میان آوردند و معم��وال هم ماجرایافزایش رشد اقتصادی هند بود که در این راستا بیشترین توجه
را ب��ه خود معطوف میکرد .البت��ه مقامات هندی نیز به این
ماجرای افزایش رشد اقتصادی کشورشان خیلی مفتخر هستند
و میگوین��د که حتی در میانه بح��ران اقتصادی جهانی هم
چندان ضربهای متوجه کشورشان نشده است .این بحث حتی
در جدالهای سیاسی نیز به شدت مورد توجه قرار دارد و مثال
سیاس��تمداران مخالف حزب حاکم دائما حزب کنگره هند را
متهم به بیتوجهی و نابود کردن این رشد اقتصادی میکنند.

نگرانیهایی نیز درباره خدشهدار شدن وجهه این «رشد» به
خصوص در دو س��ال گذشته مطرح بوده است زیرا که در این
زمان ،رشد اقتصادیِ ده درصدی کاهش یافته و به شش درصد
رسیده است؛ نرخ تورم باال مانده است و ارزش واحد پول روپیه
تا حدی کاهش نشان داده است .از اینجاست که میتوانیم به
اهمیت خاموشی گسترده اخیر در هند و تاثیری که این مسئله
بر سرمایهگذاران خارجی گذاشت ،پی ببریم .بسیاری از مقامات
هندی معتقد بودند که این خاموشی مسئله کوچکی بود اما از
لحاظ بینالمللی به وجهه هند ضربه زد .چاندراجیت بانرجی
رییس کنفدراسیون صنایع هند در همین خصوص گفت که
این قطعی برق ،حس��ن شهرت هند در عرصه اقتصادی را در
دنیا به خطر انداخته است.
اما همزمان در عرصه داخلی هند ،شرایط به گونهای دیگر
بود .طبقه متوس��ط هند از بابت این خاموشی و تبعات آن بر
زندگی خودشان شکایت داش��تند و برخالف دولتمردان این
کشور ،دغدغهشان آسیب دیدن وجهه بینالمللی هند و ریختن
آبروی کش��ور در برابر سرمایهگذاران خارجی نبود .بسیاری از
آنها مستقیما سیاستمداران -و به خصوص حزب حاکم کنگره-
را مورد عتاب قرار میدادند .آنها میگفتند رسواییهای فساد
مال��ی ،عدم تمایل دولت به برکن��اری وزرای ناالیق ،دعواهای
حزبی ،بالتکلیفی در عرصه تصمیمگیریهای مهم و بیتوجهی
رس��انههای داخلی همگ��ی باعث بروز وضعیتی ش��دهاند که
خودش را در قطعی گسترده برق نشان داده است :یعنی ساخته
شدن رویهای از رشد اقتصادی در حالی که در الیههای زیرین
مش��کالت مختلف بیداد میکنند .برخی از گروههای منتقد
معتقدند که اولین نتیجه خاموش��ی گس��ترده هند در عرصه
سیاسی باید این باشد که رایدهندگان هندی اعتماد خود را
از حزب حاکم سلب کنند و عرصه سیاسی هند را در انتخابات
آینده با شوک مواجه کنند .اما این دیدگاه در میان مردم عادی
کامال شکل نگرفته است .در این میان ،سیاستمداران عالیرتبه
هندی از جمله مانموهان سینگ نخست وزیر این کشور تالش
کردهاند وعده فردایی بهتر برای هند را هرچه گستردهتر مطرح
کنند .او اخیرا اعالم کرده که اصالحات الزم در عرصه اقتصادی
بای��د حتما انج��ام بگیرد و اهمیت این مس��ئله تا حد امنیت
ملی باال برود .مانموهان سینگ همچنین وعده داده که رشد
اقتصادی در س��ال جاری میالدی ب��ه رقمی باالی  6.5درصد
برسد .در این میان ،تحلیلگران مسائل هند میگویند روی کار
آمدن وزیر دارایی جدید این کش��ور -یعنی پی چیدامباران-
احتماال میتواند اوضاع اقتصادی هند را در این شرایط تا حدی
تغییر دهد و البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که به
رغم همه مشکالت موجود ،اقتصاد هند از بسیاری از کشورهای
دیگر دنیا بهتر عمل میکند .گروهی دیگر از صاحبنظران نیز به
مقایسه وضعیت اقتصادی هند و چین پرداختهاند و میگویند
نقایص موجود در مدیریت اقتص��ادی هند را نباید به معنای
رد نکات مثبت آن دانس��ت و مثال به دنبال رویکردی مش��ابه
رویکرد چین در عرصه اقتصادی رفت .همه چراغهای هند هنوز
خاموشنشدهاند.
منبع:مجلهنیویورکر

جاناتان شاینین
اقتصاددان

طبقهمتوسط
هند از بابت این
خاموشی و تبعات
آن بر زندگی
خودشانشکایت
داشتند و برخالف
دولتمردان این
کشور،دغدغهشان
آسیب دیدن وجهه
بینالمللیهند
و ریختن آبروی
کشور در برابر
سرمایهگذاران
خارجی نبود
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منبع:اکونومیستزریویو

درباره خاموشی گسترده در هند و آنچه در پیشبینی روندهای
اقتصادی این کشور میتوان حدس زد
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جایزه نوبل نیز معتقد اس��ت که رشد کند اقتصادی و
نابرابریه��ای مختلف به هم مربوطن��د؛ اما او میگوید
جهت ماجرا عکس اس��ت .آنطور که استیگلیتز اخیرا
در یک مصاحبه گفته است« ،نابرابری دارد باعث کندی
رشد اقتصادی میش��ود» .او در کتاب اخیرش با عنوان
«قیمت نابرابری» مینویس��د« :سیاست ،همواره بازار را
شکل داده است؛ و البته این شکل همواره طوری بوده که
به بهای قربانی کردن بقیه ،به نفع دست باالییها باشد».
بر این اساس ،قدرت نخبگان برای اختصاص دادن منابع
به خودش��ان و از بین ب��ردن موقعیتهای موجود برای
دیگران به شکلی بوده که باعث ایجاد بازار غیررقابتی و
کندی رشد اقتصادی شده است.
در تحقیقی که پیکتی انجام داده است نیز میتوان
موضع و استداللی مشابه را مشاهده کرد :اقتصاد فرانسه
بعد از جنگ جهانی اول و دوباره بعد از جنگ جهانی دوم
ش��رایط خوبی پیدا کرد؛ و دقیقا در همین دو موقعیت
زمانی بود که نظام سیاس��ی فرانس��ه کمی بازتر شد و
اصالحات پیشروانه در این فضا به اجرا درآمدند.
در همین میان ،ظاهرا یک مکانیسم روانی هم وجود
دارد که میتواند در دورانهای س��خت اقتصادی نقش
بازی کند .این مکانیسم« ،تنفر از آخرین طبقه» نام دارد
و تحقیقات اقتصاددانان توانسته ارتباط آن را با وضعیت
اقتصادی روش��ن کند .اقتصاددانان میگویند در چنین
شرایطی ،طبقهای که باالتر از آخرین طبقه اجتماعی قرار
گرفته باشد ،سخاوت خود را نسبت به آن طبقه آخر از
دست خواهد داد و این مسئله در توزیع ثروت در جامعه
نقش مهمی ایفا میکند .درواقع تنفر از طبقه فقیر باعث
میشود معضالت جدیدی هم به وجود بیایند.
ش��اید در همین راس��تا بوده که بنجامین فریدمن
اقتصاددان دانش��گاه ه��اروارد در کتاب خ��ود با عنوان
«تبعات اخالقی رشد» چنین استدالل میکند« :رشد
اقتصادی معموال به افزایش فرصتها ،تحمل گوناگونیها،
تعهد به انصاف و نیز تعهد به دموکراسی منجر میشود.
به همین ترتیب ،کندی رش��د اقتصادی نیز به خارجی
هراس��ی ،عدم وجود تساهل و تس��امح ،و تنفر از طبقه
فقیرمیانجامد».
با تمام این اوصاف ،بسیاری از کارشناسان میگویند
نابرابریها و کندی رشد اقتصادی همیشه به هم مربوط
نیستند .مثالش کشورهای اس��کاندیناوی هستند که
از باالترین س��طح برابری برخوردارن��د و در عین حال
اقتصادشان هم پیشرفته است و رشد سریعی دارد .نمونه
دیگر هم ژاپن اس��ت؛ کشوری که به مدت بیست سال
دچار انقباض مالی بود اما س��طح خوب��ی از برابریها و
استانداردهای زندگی را حفظ کرد.
در ای��ن میان ،نکته جالب دیگری نیز که در تحقیق
پیکتی وجود دارد این اس��ت :رش��د اقتصادی چنان به
دغدغه ذهنی ما بدل ش��ده که آن را بهانهای برای عدم
توجه به حوزههای سالمت ،آموزش و توزیع ثروت قرار
دادهایم؛ و البته این دغدغه ذهنی به ش��دت مربوط به
همین دوران حال است .او مینویسد« :ما انگار فراموش
کردهایم که برای قرنها رش��د اقتصادی مان صفر بوده
است .رشد اقتصادی یک درصدی ما به این معناست که
اقتصادمان هر س��ی یا سی و پنج سال یک بار میتواند
حجمی دوبراب��ری پیدا کند و ای��ن نکته مثبت ماجرا
است» .پس باید خوش بین بود.

وقتی که برق رفت چه چیزی روشن شد

9

نویسندگان خارجی

یادداشت ها
جان راس

استادمیهماندرکالج
اقتصادومدیریت
دانشگاهشانگهای

اقتصادچین
در مقایسه با
غرب دچار هیچ
بحرانینیست:
آنچه که غربیها
میخواهندبه
عنوان بحران چین
قلمدادشکنند،
اگر در امریکا و
اروپا رخ داده بود
به عنوان دستاورد
بزرگ اقتصادی
معرفیمیشد
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آینده چین بهتر از آنی است که فکر میکنید
اگر رشد اقتصادی امریکا و اروپا مثل چین بود االن داشتند جشن میگرفتند
ظرف س��ه دهه گذشته اتفاق بزرگی افتاده است.
رش��د اقتصادی چین آنقدر در این مدت باال بوده و
عملکرد برخی اقتصاده��ای غربی آنقدر بد بوده که
شکافی بزرگ میان آنها افتاده و طبعا بازار پیشبینیها
و حرف و حدیثهای بیپایه را هم گرم کرده اس��ت.
در دهه  1980میالدی ،اقتصاد چین توانست رشدی
را تجربه کند که  6.7درصد بیشتر از رشد اقتصادهای
گرفتن
غربی بود .در دهه  1990میالدی ،این پیشی
ِ
چین حتی به  7.4درصد هم رسید و در سال 2000
میالدی نیز این افزایش رشد بالغ بر  8.4درصد بود.
اما همزمان با این رشد فزاینده اقتصادی ،ادعاهایی
نیز مطرح میش��د .مثال اینکه خیلی از اقتصاددانان
غربی پیشبینی میکردند که زوالی قریبالوقوع در
انتظار اقتصاد چین است و اوضاع خوش فعلی در آینده
به این شکل تداوم نخواهد داشت .البته اینها واقعا در
حد ادعا باقی ماندند و حتی صاحبنظران تندروتر ،نام
«پروپاگاندا» به آنها دادند .اما به هر حال این دیدگاهها
در جریان بحران اقتصادی غرب نیز بارها دوباره مطرح
شدند و نظریات جدیدی هم به آنها اضافه شد.
اخیرا اما تحول جدیدی نیز اتفاق افتاد .اطالعاتی
که به تازگی منتش��ر شد نش��ان داد که رشد تولید
ناخال��ص داخلی امریکا تا س��طح  1.5درصد کاهش
یافته است و اقتصاد اروپا نیز ساالنه  0.6درصد انقباض
یافته است .همزمان با انتش��ار این آمار ،دوباره بحث
زوال احتمالی اقتصاد چین هم مطرح ش��د تا خیال
همه در امریکا و اروپا راحت ش��ود و واقعا تعجبی هم
نداش��ت! یکی از مقاالت در این خصوص در روزنامه
نیویورک تایمز چاپ ش��د و تیترش هم خیلی واضح
بود« :چین با کوهی از کاالهای فروخته نشده مواجه
است» .نویسنده این مقاله تالش کرده بود نظرش در
این خصوص را به این شکل بسط بدهد« :تلنبار شدن
انواع کاالها از استیل و لوازم خانگی گرفته تا ماشین

و آپارتمان در چین دارد تالشهای دولت این کشور
برای بیرون آمدن از زوال ش��دید اقتصادی را خنثی
میکند و مش��کالت جدیدی به وجود میآورد ».در
این مقاله نیویورک تایمز ،اطالعات مختلفی نیز درباره
بازار مس��کن و خودرو در چین جمعآوری شده بود و
استدالل نهایی نیز این بود که «مشکالت مختلف در
چین حاال به کابوس اقتصاددانان تبدیل شده است».
برای بررسی این مواضع اول باید ببینیم که واقعا
چه چیزی در عرصه اقتص��ادی رخ میدهد :اقتصاد
بازار ضرورت��ا و به صورت مداوم در برخی از بخشها
ب��ا کمبود و نارس��ایی و در برخی بخشهای دیگر با
مازاد روبهرو است .اصوال بازار باید برقرارکننده تعادل
و سازگاری بین همینها باش��د .همیشه «کاالهای
فروخته نشده» ای در بخش فردی هم وجود دارد اما
این نمیتواند ثابتکننده هیچچیز باشد زیرا که همین
کمبود و نارس��ایی ممکن است در بخشی دیگر و با
مازادی از چیز دیگر به تعادل رسیده باشد.
حاال مثالهای آورده ش��ده در م��ورد چین را در
نظر بگیرید .خودروس��ازان چین��ی در حال حاضر با
دش��واریهایی مواجه هستند که بخشی از آن ناشی
از رویکرد غلط مقامات این کشور بوده است؛ زیرا که
مالکیت خودرو در چین کمی سخت است .آنها گمان
کردهان��د که با توجه به جمعی��ت چین باید تعادلی
بی��ن حمل و نقل عمومی و حمل و نقل با خودروی
شخصی به وجود بیاورند اما همین مسئله باعث بروز
مش��کالتی شده است .در همین حال شاهد هستیم
چینی تلفنهای
که در بخشی دیگر ،تولیدکنندگان
ِ
هوشمند به شدت موفق ظاهر شدهاند و بخش زیادی
از بازار چین را به خود اختصاص دادهاند .شرکتهای
چینی مثل لنووو ،کولپد ،هواوی و زدتی ئی نیز حاال
دارند در سهام بازار از اپل و اچ تی سی تایوان پیشی
میگیرند.
با این ترتیب ،باز میتوان به این نتیجه رسید که
متوس��طی از کل بخشها باید برای ارزیابی وضعیت
واقعی اقتصادی مورد بررس��ی قرار بگیرد و یک نکته
هم کامال مش��خص اس��ت :اقتصاد چین به شکلی
متعادل رش��د خود را کند کرده اس��ت .رشد ساالنه
تولید ناخالص داخلی چین در س��ه ماهه دوم س��ال

 2012میالدی  7.6درصد بوده است .در همان فاصله
زمانی ،اقتصاد امریکا رشدی برابر با  2.2درصد داشت،
اتحادیه اروپا  0.2درصد رش��د کرد و اقتصاد انگلیس
هم به میزان  0.5درصد کوچک ش��د .بنابراین رشد
تولید ناخالص داخلی چین سه برابر امریکا ،هفتاد و
چهار برابر اتحادیه اروپا و بسیار بیشتر از انگلیس بوده
است .این خودش نشان میدهد که اقتصاد چین در
مقایسه با غرب دچار هیچ بحرانی نیست :آنچه که
غربیها میخواهند به عنوان بحران چین قلمدادش
کنن��د ،اگر در امری��کا و اروپ��ا رخ داده بود به عنوان
دستاورد بزرگ اقتصادی معرفی میشد.
البته کس��ی نمیتواند انکار کن��د که چین هم با
مش��کالتی در عرصه اقتصاد مواجه اس��ت .بیثباتی
ناش��ی از تبعیض در درآمدها و نیز آسیبهای جدی
که متوجه محیط زیست شده است از جمله این موارد
است .اما این دلیلی نمیشود که صورت مسئله را تغییر
دهیم .واقعیت این است که گزارش بانک جهانی درباره
چین خیلیها را به اشتباه انداخت .در این گزارش ادعا
شده بود که سیاستهای اقتصادی اجرا شده توسط
دن��گ زیائوپینگ به اقتصاد چین ضربه زده اس��ت و
چین باید به جای اجرای این سیاس��تها به روشی
مشابه ساختارهای اقتصادی غربی رجوع کند و آنها
را به کار ببندد .اما واقعیت این است که سیاستهای
زیائوپینگ ب��رای چین مفید واقع ش��ده و حاال که
اروپا و امریکا دچار بحران هستند ،نباید ساختارهای
اقتص��ادی آنها را به عن��وان نمونههای موفق به بقیه
کش��ورها قالب کرد .چین در ابتدا داشت به محتوای
این گزارش عمل میکرد و راجع به س��رمایهگذاری
الزم دولتی به شک افتاده بود .اما ون جیابائو نخست
وزیر چین در ماه ژوئیه این اش��تباه را کنار گذاشت و
تاکید کرد که فعال کار اصلی این کشور ،گسترش رشد
سرمایهگذاریهای مناسب خواهد بود.
خالصه اینکه چین به هر حال با مش��کالتی در
عرصه اقتصادی مواجه اس��ت و رویکردهایش را نیز
باید با جدیت بررس��ی کرد .اما به هر حال آنچه که
غرب دارد جار میزند -یعنی زوال قریبالوقوع اقتصاد
چین -چندان محلی از اعراب در این مباحث ندارد.
منبع :روزنامه گاردین

نعمت یا نفرین

جوزف استیگلیتز
برندهجایزهنوبل
اقتصاد و عضو گروه

آیا داشتن ذخایر طبیعی میتواند کشورها را به نابودی بکشاند؟

جمهورسابقامریکا

کشورهاییکه
ذخایرطبیعی
زیادی دارند
معموال بدتر از
کشورهاییعمل
میکنند که از این
نعماتبیبهرهاند.
رشد اقتصادی در
کشورهای دارای
ذخایرطبیعی
احتماالکندتر
است و میزان
تبعیض هم در آنها
بیشتراست
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اکتشافات جدیدی که اخیرا در عرصه ذخایر طبیعی
در چند کشور آفریقایی-از جمله غنا ،اوگاندا ،تانزانیا و
موزامبیک -صورت گرفته است ،بار دیگر یک پرسش
مهم و اساسی را مطرح میکند :آیا این منابع طبیعی
نعمتی هس��تند که باعث رونق و رفاه و امیدواری در
کش��ور میشوند؛ یا نفرینی سیاسی و اقتصادیاند که
قبال هم گریبان بسیاری از کشورهای جهان را گرفته
است؟
به صورت متوس��ط میتوان گفت کشورهایی که
ذخایر طبیعی زیادی دارند معموال بدتر از کشورهایی
عم��ل میکنند که از ای��ن نعمات بیبهرهاند .رش��د
اقتصادی در کش��ورهای دارای ذخایر طبیعی احتماال
کندتر است و میزان تبعیض هم در آنها بیشتر است و
البته این دقیقا برعکس آن سناریویی است که واقعا باید
اتفاق میافتاده است .واقعیت این است که کشورهایی
که منبع اصلی درآمدشان همین منابع طبیعی باشد،
همواره میتوانند از این منابع برای تامین هزینه آموزش،
مراقبتهای بهداشتی و سالمتی ،توسعه و توزیع ثروت
استفاده کنند و این نکتهای بسیار مثبت است.
به هر ترتیب ،موضوع نعمت یا نفرین آنقدر پیچیده
و البته جالب هست که حجم عظیمی از تحقیقات در
حوزههای اقتصاد و علوم سیاسی را به خود اختصاص
داده اس��ت و عده زیادی از پژوهشگران سعی کردهاند
جنبههای مختلف آن را ش��رح دهند و تحلیل کنند.
گروههای زی��ادی -مانن��د دیدبان درآمده��ا و گروه
شفافیت صنایع اس��تخراجی -نیز تشکیل شدهاند تا
جلوی نفرینی شدن این منابع را بگیرند .اما به هر حال،
سه بخش این پدیده اقتصادی را میتوان چنین شرح
داد:
یک -کشورهای دارای ذخایر طبیعی معموال واحد
پول قدرتمندی دارند و این مانعی اس��ت بر س��ر راه
صادرات.
دو -از آنجا که استخراج ذخایر طبیعی نمیتواند
موقعیتهای شغلی خیلی زیادی به وجود بیاورد ،نرخ
بیکاری در کشورهای دارای ذخایر طبیعی معموال باال
میرود.
سه -قیمت متغیر ذخایر طبیعی باعث میشود که
رش��د اقتصادی حالتی باثبات پیدا نکند .این وضع در

عین حال گاهی تشدید هم میشود ،زیرا وقتی قیمت
ذخایر طبیعی باال م��یرود ،بانکهای بینالمللی نیز
وارد مهلکه میشوند و به بحران دامن میزنند و البته
در زمان پایین بودن قیمت ذخایر طبیعی ،خودش��ان
را کنار میکش��ند( .یعنی درس��ت مثل این س��ناریو
که بانکها زمان��ی وام میدهند که طرف واقعا به وام
احتیاج��ی ندارد و در مواق��ع دیگر هم هیچ خبری از
بانک نیست!)
در این میان ،کشورهای دارنده ذخایر غنی طبیعی
معموال اس��تراتژی مداومی را دنب��ال نمیکنند .آنها
گاهی متوجه نیس��تند که اگر منابع خود را دوباره در
س��رمایهگذاریهای موثر روی زمین صرف نکنند ،به
تدریج فقیرتر خواهند ش��د .عملکرد بد سیاسی این
کش��ورها هم میتواند چنین مشکلی را تشدید کند،
زیرا که مناقشه بر سر دستیابی به منابع باعث میشود
گروههای مختلف به رقابت ب��ا هم بپردازند و فضایی
فاسد و غیردموکراتیک حاکم شود.
اما پادزهرهایی برای تمام این مشکالت وجود دارد.
مثل پایین آوردن نرخ برابری واحد پول ،ایجاد صندوق
تثبیت کننده ،سرمایهگذاری محتاطانه در درآمدهای
ناش��ی از منابع طبیعی ،ممنوع ک��ردن وام ،و از همه
مهمتر ،عملکرد شفاف (طوری که شهروندان آن کشور
بفهمن��د پولها کجا میرود و از کج��ا میآید) .البته
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که این معیارها هرچند
که ضروریاند اما خیلی عملی نیستند .به همین منظور
شاید بهتر باشد کشورهایی که تازه ذخایر طبیعیشان
کشف شده است ،از حاال گامهایی موثر بردارند و خود
را از نفرین منابع طبیعی نجات بدهند.
در گام اول ،ای��ن کش��ورها باید ش��هروندان خود
را از ارزش ای��ن منابع آگاه کنند .معموال مناقش��های
بین کشور میزبان و کمپانیهای خارجی که مشغول
اس��تخراج ذخایر میش��وند وج��ود دارد .کمپانیها
میخواهند پول کمتری بپردازند و کشور میزبان هم
میخواهد پول بیشتری نصیبش شود .اما واقعیت این
است که معاملههای فکرشده ،رقابتی و شفاف میتوانند
درآمد بیش��تری نسبت به معاملههای از پیش تعیین
شده به دست بدهند .قراردادها نیز باید شفاف باشند
و اطمینان حاصل شود که اگر قیمتها باال رفت ،نفع

آن صرفا به کمپانیهای استخراجکننده نرسد و کشور
میزبان واقعا در آن شریک باشد.
البته متاسفانه بسیاری از کشورهای آفریقایی ذکر
شده فورا قراردادهایی را با شرکتهای خارجی به امضا
رس��اندهاند که سهم نامتناسبی را نصیب شرکتهای
خارجی میکند .راه حلی که میش��ود به آنها ارائه داد
این اس��ت :دوباره مذاکره کنید و اگر امکانش هس��ت
برخی ش��رایط را تغییر دهید .قطعا این شرکتها به
ش��دت مخالفت خواهند کرد و ب��ر تغییرناپذیر بودن
قرارداد اصرار خواهند ورزید و حتی تهدید خواهند کرد
که همهچیز را به هم میزنند .اما به هر حال بهتر این
است که مذاکرهای واقعی صورت گرفته باشد تا به یک
همکاری مثبت منتهی شود.
در همی��ن میان ،پولی که از فروش ذخایر طبیعی
به دس��ت میآید باید برای توس��عه هر چه بیشتر به
کار گرفته شود .اگر زیرساختها -مثل جاده ،خطوط
راه آهن و بنادر -فقط با هدف فرستادن سریع ذخایر
طبیعی به خارج از کشور ساخته شوند واقعا نمیتوان
نام چنین عملیاتی را توس��عه گذاش��ت؛ بلکه صنایع
محلی نیز باید در کنار آن ساخته شود .درواقع توسعه
واقعی یعنی اینک��ه تمام گزینهها و راههای ارتباطی
مورد بررس��ی و تامل قرار بگیرن��د :کارگران آموزش
ببینند ،شرکتهای کوچک و متوسط تاسیس شوند
تا مواد الزم برای استخراج منابع و فعالیت شرکتهای
نفت و گاز تامین شود ،و البته منابع طبیعی با ساختار
اقتصادی کشور در هم تنیده شوند.
برخ��ی در این میان اس��تدالل میکنن��د که هر
کشوری در هر کاری که خوب ظاهر شده باید همیشه
آن را ادامه بدهد .این نظر درس��تی نیس��ت .مثال کره
جنوبی اگر تمام هم و غم خود را صرف توسعه تجارت
برنج میکرد االن به این قدرت صنعتی در جهان تبدیل
نشده بود .بنابراین ،هر کشوری باید تشخیص بدهد که
با توجه به منابعش بهتر است در چه حوزههایی تمرکز
بیشتری پیدا کند.
خالص��ه اینک��ه ذخایر و منابع طبیع��ی نباید به
نفرینی برای کش��ورهای دارنده آنها تبدیل شوند .اما
برای جلوگیری از ش��کلگیری این نفرین باید سخت
کار کرد .تنها راه حل همین است.

مشاوراناقتصادی
بیلکلینتونرییس
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نویسندگان خارجی

یادداشت ها

گذار به انـرژی
گذار از انـرژی
تحلیلگر فارنپالسی از آینده انرژی
در دنیا پرده بر میدارد
برای درک تاثیرات جدید نفت و گاز بر مناسبات دنیای امروز
باید تحقیق و تفحص زیادی کرد .مجله فارنپالسی در این راستا
از دانیل یرگین نویسنده کتاب «جستوجو» -که تاریخنگار
مشهوری در عرصه انرژی در امریکا هم هست -کمک گرفت و
از او خواست که آخرین نظرسنجی انجام شده توسط مجله را
تحلیل کند و نتایج آن را از زاویههای جدیدی بررسی کند .نتایج
این نظرسنجی و تحلیل آن میتوانند تا حدی به تحلیل افق
آینده انرژی در جهان کمک کند.

نگر
آینده

واقعیت این است که چشمانداز آینده تامین انرژی امریکا
خیلی با اوضاع چهار سال پیش فرق دارد .در آن زمان قیمت
نفت به سرعت در حال افزایش بود و همزمان ،مردم امریکا
در حال انتخاب یک رییس جمهور جدید بودند .در آن زمان
تنها چند پرسش مطرح بود :اینکه میزان واردات نفت با چه
سرعتی رو به افزایش خواهد گذاشت؟ آیا مقرر بود که امریکا
دانیل یرگین مقادیر فزایندهای از گاز طبیعی را وارد کند؟ اما در سالهای
تاریخنگار انرژی بعد مش��خص شد که میزان تولید نفت و گاز امریکا به طرز
قابل توجهی افزایش داشته است و همراه با آن ،تغییری نیز
در مباحث داخلی در باب انرژی رخ داده اس��ت .با این حال،
امروزه به نظر میرسد که در آستانه تبلیغات انتخابات آینده
ریاست جمهوری امریکا ،وضعیت خیلی با سالهای گذشته
فرق داشته باشد.
در جریان یک نظرسنجی که توسط فارنپالسی انجام
شد ،دیدگاههای  57کارشناس در عرصه انرژی مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج جالبی هم به دست آمد .این نظرسنجی
عمال نشان میداد که بحث درباره انرژی کامال وارد مرحله
جدیدی شده اس��ت .واقعیت این است که از سال 1973
میالدی به بعد ،یک توهم بزرگ توسط تمام روسای جمهور
امریکا مطرح شده است و حاال همان توهم -یعنی رسیدن
امریکا به استقالل در عرصه انرژی -به عنوان یک موضوع
جدی مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد! اما تقریبا دو سوم
از پاسخدهندگان به نظرس��نجی فارنپالسی اصال گمان
نمیکنند که امریکا میتواند به استقالل در عرصه انرژی
برس��د .درواقع آنها میگویند اص��وال درنظر گرفتن بحث
«استقالل» در این خصوص چندان هدف منطقیای نیست.
آن طور که یکی از این کارشناسان مینویسد« ،تا زمانی که
امریکا به سیاستهایی شبیه سیاستهای اقتصادی اتحاد
جماهیر شوروی تمایل نشان دهد ،اقتصاد امریکا همواره به
بازارهای جهانی نفت وابسته خواهد ماند».
حتا بدون آن «استقالل» نیز رشد میزان تامین انرژی در
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امریکای شمالی میتواند تبعات ژئوپلتیکی
زیادی داشته باشد .شاید این تبعات خیلی
س��ریع و فوری نباش��ند ،ام��ا آن طور که
کارشناس��ان پاس��خدهنده به نظرسنجی
ِ
میگویند ،این تبعات به تدریج خود را نش��ان
خواهند داد .سه مورد از عواقبی که آنها فهرست کردهاند ،از
این قرار است« :کاهش وابستگی و نفوذ امریکا در خاورمیانه»،
«کاهش منافع امریکا در مقابله با تغییرات آب و هوایی» ،و
«کاهش وابستگی به گاز روسیه»  -آن هم به خاطر استفاده
از منابع جدید گاز شیل.
ماجرای مهم دیگر ،تصویر متغیر تقاضای جهانی انرژی
است .شاید مقرر باشد که مصرف نفت در بازارهای نوظهور
همچن��ان افزایش یاب��د ،اما وضعیت در کش��ورهای ِ
بزرگ
مصرفکننده سابق ،دس��تخوش تغییراتی شده است .مثال
تقاضای نفت امریکا از سال  2005میالدی تقریبا ده درصد
کاهش نشان داده است .شاید به سادهترین شکل بتوان گفت
که امریکا و سایر کشورهای پیشرفته از نقطه «اوج مصرف»
گذر کردهاند .درصد زیادی از پاسخدهندگان به نظرسنجی
متقاعد ش��دهاند که این واقعا یک تغییر ساختاریِ ماندگار
است:تولیداتومبیلهایکارآمدتروتغییراتجمعیتشناسانه
از جمله این تحوالت هستند ،و البته بحران اقتصادی هم این
وضعیت را تشدید کرده است.
ظرف چند سال گذشته ،دولتها به شدت به منابع انرژی
قابل تجدید -مثل انرژی خورش��یدی و انرژی بادی -توجه
نش��ان دادهاند .پاسخدهندگان به نظرس��نجی فارنپالسی
معتقدند که استفاده از انرژیهای قابل تجدید به تدریج رشد
خواهد داشت و درصدی از مصرف انرژی در امریکا را به خود
اختصاص خواهد داد .این درصد شاید تا سال  2030میالدی
حتا افزایش��ی سه برابری نشان دهد .آنها میگویند که مثال
فقط اس��تفاده از انرژی بادی میتواند افزایش��ی پنج برابری
داش��ته باشد ،و البته اس��تفاده از انرژی خورشیدی شاید به

شکل حیرتانگیزی افزایش یابد و حتا سی برابر شود.
با این وجود ،استفاده از انرژیهای قابل تجدید هنوز در
سطح پایینی قرار دارد .بنابر این کارشناسان تخمین میزنند
که با توجه به ش��رایط موجود ،احتماال نفت ،گاز طبیعی و
زغال سنگ هنوز تا سال  2030میالدی حدود  69درصد از
مصرف انرژی در امریکا را تشکیل بدهند .این در حالی است
که چنین درصدی در سال  2011میالدی حدود  82درصد
بوده است .گاز طبیعی احتماال نقش خود را در بازار افزایش
خواهد داد؛ اما زغال سنگ به شدت شاهد کاهش سهم خود
در بازار خواهد بود.
حال باید دید که امریکا چگونه در این تصویر جهانی جا
میگیرد؟ به هر حال ،رشد واقعی در مصرف دارد در بازارهای
نوظهور خودش را نشان میدهد .چین میزان انرژی بیشتری
نس��بت به امریکا مصرف میکند (البت��ه این انرژی فقط به
معنای اس��تفاده از نفت نیست) .من در بخش نتیجهگیری
کتابم با عنوان «جستوجو» ،تصویری ارائه دادهام از آیندهای
که در دو بخش مش��اهده خواهد شد .اول :بر پایه آنچه که

پیشبینیقیمت
نفت ،کار دشواری
است و حتا
کارشناسان را
هم به شدت به
دردسر میاندازد.
اما اکثر کارشناسان
بر سر یک نکته
با هم تفاهم
دارند :وضعیت
ایران-چهوضعیت
تحریمهاینفتی
و چه مذاکرات
هستهای-
میتواند بر قیمت
نفت به شدت تاثیر
بگذارد

نگر
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امروز روشن ش��ده و قابل پیشبینی است ،تقاضای جهانی
انرژی حدودا به میزان  35درصد ظرف دو دهه آینده افزایش
خواهد یافت .دوم :در حالی که انرژیهای قابل تجدید قطعا
رش��د خواهند داش��ت ،انرژیهای متعارف نیز شاهد رشد
مصرف خود خواهند بود .علتش هم تداوم اس��تفاده فزاینده
از زغال سنگ ،نفت و گاز طبیعی در بازارهای نوظهوری مثل
چین است .بنابراین ،در یک سطح جهانی میتوان گفت که
تقاضای انرژی به شکل مجموعهای از تقاضاها خواهد بود و
این با اوضاع امروزیِ تقاضاهای جهانی شباهت زیادی دارد.
تغییرات واقعی در این ترکیب ،احتماال بعد از س��ال 2030
میالدی اتفاق خواهند افتاد.
مجله فارنپالسی این ایده را به نظرسنجی گذاشت و بیش
از سه چهار ِم پاسخدهندگان هم موافقت خود را با آن اعالم
کردند .البته برخی از کارشناس��ان هم به عدم قطعیت این
وضعیت اشاره داشتند .مثال یکی از کارشناسان گفته است:
«وضعیت کامال وابس��ته به موضع و عملکرد جامعه جهانی
در باب تغییرات آب و هوایی اس��ت» .کارشناس دیگری هم

گفته اس��ت« :گمان میکنم مجموعه تقاضاهای جهانی در
آینده تغییراتی را تجربه خواهد کرد و ترکیبی ثابت نخواهد
بود .مثال استفاده کلی از هیدروکربنها حتما کاهش نشان
خواهد داد».
در مورد تاثیر احتمالی گاز ش��یل ه��م میتوان گفت
ک��ه این گاز در دو ده��ه اخیر به عنوان یکی از بزرگترین
ابتکارها در عرصه تامین انرژی مطرح بوده است .در ابتدا،
برخی از حامیان محیط زیس��ت میگفتند که گاز
شیل میتواند جایگزین بهتری برای زغال سنگ
باشد .اما حاال پرسشهای زیادی در مورد گاز
شیل مطرح شده است و بیشتر این پرسشها
نیز درباره نحوه تولید این گاز اس��ت .با این
وجود ،گاز شیل در حال حاضر  37درصد
از تولید گاز طبیعی امریکا را تش��کیل
میدهد .این رقم بس��یار باالیی است؛
به خصوص با توجه به این نکته که در
آغاز دهه گذشته میالدی ،این رقم تنها
دو درصد بود .تقریبا تمام کارشناسان
شرکت کننده در نظرسنجی فارنپالسی
نیز انتظار دارند که میزان اس��تفاده از گاز
ش��یل همچن��ان رو به افزایش باش��د .اما
پرسش اینجاست که این افزایش تا چه حد
خواهد بود؟ البته تا حاال برخی دغدغههای
محیط زیس��تی در این خصوص مطرح شده
است و کارشناسان پاسخدهنده نیز به آن اشاره
کردهاند .اما تقریبا سه چهارم از آنها متقاعد شدهاند
که مسائل محیط زیستی را میتوان مدیریت کرد؛
«به طوری که تولید گاز شیل بتواند افزایش یابد و راه
رشد خود را ادامه دهد».
مسئله «اوج مصرف نفت» شاید در سال  2008میالدی
موضوعی بس��یار مهم بود اما امروز دیگر اوضاع تغییر کرده
است .تقریبا  85درصد از پاسخدهندگان میگویند نگرانی در
این خصوص دیگر موضوعیت ندارد .البته آنچه که در چنین
پاسخهایی نهفته است یک نکته مهم را نشان میدهد :اینکه
«مایعات ِ» غیرمتعارف مثل ماسه نفت در کانادا و نیز مایعات
یافت شده در کنار گاز طبیعی ،بخش مهمی از میزان نفت
مصرفی را تشکیل خواهند داد.
ام��ا وقتی که بحث نفت جهانی مطرح ش��ود ،قهرمانان
وزن آینده چه کس��انی خواهند بود؟ سه چهارم از
س��نگین ِ
اساسی دهه پیش رو،
تولیدکننده
که
معتقدند
دهندگان
پاسخ
ِ
عربستان سعودی خواهد بود .اما هیجده درصد هم به روسیه
اش��اره دارند و بعضیها حتا گزینه امریکا را مطرح میکنند.
در مورد بزرگترین مصرفکننده نیز نظرات متفاوتی مطرح
میشود .اکثریت کارشناسان معتقدند که امریکا همچنان به
عنوان بزرگترین مصرفکننده باقی خواهد ماند .اما یک سوم
از کارشناسان نیز معتقدند که تا سال  2025میالدی چین
میتواند امریکا را در این عرصه کنار بزند.
افزایش تقاضای چین و نیز فعالیتِ بیش��ت ِر شرکتهای
نفت چین در س��طح دنی��ا میتواند تصویر جدی��دی را به
نمایش بگ��ذارد :احتمال ایجاد یک رقابت ژئوپلتیکی و حتا
بروز درگیری بین امریکا و چین بر س��ر دستیابی به نفت.
اما این طور به نظر میآید که جنجال بر سر این موضوع در
چند سال گذشته خیلی بیشتر و داغتر بود؛ زیرا در آن زمان،
قیمت نفت رو به افزایش بود و نگرانیهای زیادی از این بابت
وجود داشت اما حاال وضع تغییر کرده است و نگرانیها هم
مثل گذشته زیاد نیستند.

این تغییر وضعیت در نظرس��نجی ه��م به وضوح قابل
مش��اهده است .س��ه چهارم از پاس��خدهندگان میگویند
دس��تیابی به نفت به شکل واضحی «یک مسئله تجاری»
بین امریکا و چین خواهد بود .اما قطعا این ماجرا مخالفانی
هم دارد .مثال یکی از کارشناس��ان میگوید «دسترسی به
نفت ،منبع اصلی تنش در مناس��بات چین و امریکا خواهد
بود».
یکی از مشخصههای قیمت نفت« ،شگفتآور بودن ِ» آن
است .قیمت نفت در خال شکل نمیگیرد بلکه نتیجه رشد
اقتصادی ،توسعه سیاسی ،و فنآوری است .با این وجود55 ،
درصد از کارشناس��ان معتقدند که تا پنج سال دیگر ،قیمت
نفت بین صد تا صد و پنجاه دالر در هر بشکه خواهد بود .این
یعنی که قیمت نفت خیلی با قیمت فعلیاش فرق نخواهد
کارشناسان پاسخدهنده
داش��ت .با این وجود 22 ،درصد از
ِ
معتقدند که قیمت نفت میتواند به زیر صد دالر هم برسد.
البته یکی از کارشناسان معتقد است که این قیمت به باالی
پاسخ شانزده درصد از کارشناسان
 175دالر هم خواهد رسیدِ .
این بوده که «هنوز مشخص نیست» و یکی از کارشناسان هم
گفته که «اگر میتوانستم این موضوع را پیشبینی کنم که
حاال خیلی پولدار شده بودم!»
واقعیت این است که پیشبینی قیمت نفت ،کار دشواری
است و حتا کارشناسان را هم به شدت به دردسر میاندازد .اما
اکثر کارشناسان بر سر یک نکته با هم تفاهم دارند :وضعیت
ایران-چه وضعیت تحریمهای نفتی و چه مذاکرات هستهای-
میتواند بر قیمت نفت به شدت تاثیر بگذارد .علتش هم این
اس��ت که ایران یک صادرکننده بزرگ نفت اس��ت و روزانه
حدود  2.2میلیون نفت صادر میکند .با این وجود ،عواملی
احتمالی ایران را در
ه��م وجود دارند که میتوانند تاثی��رات
ِ
بازاره��ای جهانی کمرنگ کنند .یک��ی از آنها افزایش تولید
عربستان سعودی است و دیگری وضعیت ضعیف اقتصادی
اروپا .در عرصه امنیتِ تامین انرژی هم یک مس��ئله در راس
نگرانیه��ای جهانی قرار دارد :هفتاد درصد از کارشناس��ان
میگویند که «تاثیر هر اختالل احتمالی در تامین نفت» در
بخشی از خاورمیانه جز نگرانیهای اصلیشان است.
به هر ح��ال ،واقعیت این اس��ت که انتخابات ریاس��ت
جمهوری امریکا در سال جاری میالدی برگزار خواهد شد و
مسئله انرژی هم یکی از مهمترین دغدغهها در این انتخابات
است .کارشناسان بر اس��اس امتیازاتی در محور بین یک تا
ده ،در بحث انرژی به باراک اوباما رییس جمهور امریکا نمره
متوسط  5.8را دادهاند .البته اکثر آنها معتقدند که تغییرات
آب و هوایی به ش��کلهای مختلفش مش��کل ش��ماره ِ
یک
بخش انرژی در امریکا است .آنها در عین حال میگویند که
«بزرگترین مش��کل بخش انرژی تاکنون ،عدم توجه کافی
به مس��ئله تغییرات آب و هوایی بوده اس��ت» .البته آنها به
نکات مثبتی هم در سیاستهای باراک اوباما اشاره کردهاند.
مث�لا یکی از «بزرگترین موفقیته��ا» در دولت او «ایجاد
اس��تانداردهای جدید در مصرف سوخت» برای اتومبیلها
گرفتن «رویکرد حس��اب ش��ده در خصوص
و نیز در پیش
ِ
استخراج گاز طبیعی» بوده است.
به طور کلی ،این نظرسنجی یک نکته را روشن میکند.
سالهاست که افق «گذار از انرژیهای متعارف» و رسیدن به
«آلترناتیوهای جدید» در این عرصه مورد توجه قرار داشته
است و بحثهای زیادی هم مطرح شده است .حاال نمیتوان
پیشبینی کرد که این گ��ذار در چه چارچوب زمانی اتفاق
خواهد افتاد اما نظرس��نجی فارنپالسی و نتایج آن حاکی از
قطعیتِ این گذار است.
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یادداشت ها

نویسندگان خارجی

متخصصان درباره آینده انرژی
چه میگویند

مجله فارنپالسی در تازهترین شماره خود به سراغ  ۵۷نفر از مهمترین متخصصان در حوزه انرژی رفت و از آنها درباره مسائل مرتبط با ژئوپلتیک
انرژی پرسید .آنچه در پی میآید برایند پاسخهای این متخصصان است به سواالت پرشمار آنها
فکر میکنید باالخره وابستگی ایاالت متحده به انرژی دیگر کشورها

مصرف انرژی در امریکا در سال  ۲۰۱۱و آنچه که متخصصان برای سال  ۲۰۳۰پیشبینی میکنند

نفت و دیگر مایعات

میانگینجوابها:
گازطبیعی

زغال سنگ
اتمی

2011:
%36

%26

%25/8

%31/1

2030:

به پایان خواهد رسید؟ اگر جواب مثبت است در چه سالی؟

%20

%8/5
%7/3

%12/5

خیر
۳۵

برق آبی
(از سدها)

زیست سوخت

%3/2

%2

%3/8

%4/7

()1

۱۳
6

بستگی دارد
()2

باد
%1/2

خورشید
%0/2

%6/2

دیگر زیست تودهها

%2/5
%3/9

%6/2

26

ثابتمیماند
کاهشمییابد

14
7

آینده

مصرف نفت

مصرف نفت و دیگر سوختهای مایع در ایاالت متحده بین
سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۱حدود  ۱۰درصد کاهش داشته
است .این روند به خاطر رکود اقتصادی است یا نشانه
تغییر روندی بلندمدت به سمت مصرف نفت با بهرهوری
بیشتر؟
تغییر روند بلندمدت
بخشی از هر دو

بله

انرژی هستهای حدود  ۲۰درصد برق مصرفی
امریکا را تامین میکند .در سال  ۲۰۳۰این رقم
افزایشمییابد

کاهش مصرف به خاطر رکود ۵

سال ۲۰۳۸

15

29

نگر
آینده
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سه راه بهتر برای کاهش مصرف نفت
بهره وری باالتر
۴۳
باالبردن مالیات سوخت
۳۸
افزایش استفاده از گاز طبیعی
۱۸

پراهمیتترینتغییرجهت
در صنعت نفت در دنیای معاصر…

توسعه روشها در استخراج
نفت و گاز شیل است۳۳ .
آیا میتوان مشکالت زیست محیطی در استخراج نفت شیل ( )3را طوری
مدیریت کرد که استفاده از این شیوه به رشد کنونی خود ادامه دهد؟

بله
نه

شاید

4

40
این چالشی
سیاسی است نه
تکنولوژیک.

11

ایاالت متحده دارای منابع سرشار گاز ارزانقیمت است .آیا ایاالت متحده
در آینده نزدیک به یک صادرکننده بزرگ  LNGتبدیل خواهد شد؟

بله
نه

شاید

11
11

24

از این گاز در حوزههایی تازه
استفادههای مهمتری میتوان
کرد و نباید آن را به خارج
صادر کرد.

بیست سال بعد،
سرانه تولید گازهای گلخانهای
مردم دنیا
بیشتر از امروز خواهد بود
کمتر از امروز خواهد بود
در حد امروز خواهد بود

36

11
6

بر اساس کتاب «جستوجو» نوشته دانیل یرگین،
تقاضای انرژی در بیست سال بعد به رقمی حدود
 ۳۵تا  ۴۰درصد حد فعلی میرسد .و هیدروکربنها
همچنان  ۷۵تا  ۸۰درصد منابع انرژی زمین خواهند
بود .با نظرات یرگین موافقید یا؟

4

پیشبینیاش دشوار است

7

مخالفم

موافقم
۳۷

توضیحات:
 -1زیستسوخت به سوختهایی گفته میشود که از زیستتوده به دست میآیند .مثال زیستاتانول الکلی است که از تخمیر مواد قندی موجود در گیاهان مانند شکر و نشاسته به دست میآید.
 - 2زیست توده یا  Biomassیک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از مواد زیستی به دست میآید .مواد زیستی شامل موجودات زنده یا بقایای آنها است.
 - 3نفت شیل واژهای کلی برای توصیف دستهای از سنگهاست که به قدر کافی مواد آلی غنی در آنها وجود داشته باشد .البته مواد آلی موجود در آنها به علت اینکه در عمق کافی مدفون نشده اند هنوز به مرز پختگی و مهاجرت نرسیده
است و نفتی تولید نمیکنند ،اما میتوان در آزمایشگاه به وسیله حرارت دادن و تقطیر آنها نفت را استخراج کرد.

14

ژئوپـلتیکانـرژی
درست یا غلط دنیا به نقطه اوج استخراج نفت خود

ده سال دیگر،

رسیده و از آن فراتر نمیرود

بزرگترین تولیدکننده نفت دنیا

غلط ۴۶

اگر افزایش کنونی

بهای نفت در حال حاضر حدود

سه عامل اصلی که بر بهای نفت

تولید انرژی توسط
ایاالت متحده ادامه

بعد…

یابد ،بزرگترین تبعات

تاثیرمیگذارند…

قیمت هر بشکه نفت

در چه سالی چین ایاالت متحده را
پشت سر میگذارد و به بزرگترین
مصرفکننده دنیا تبدیل میشود؟

8
9

افزایش تقاضا در
کشورهای در حال
توسعه

13

2 2036-2045
2 2046-2055
پیشبینیاش
سخت است

آیا تحریمهای نفت ایران باعث میشود

بله
پیشبینی
دشوار است

اعتراض که باعث

23
خیر

تاثیرمیگذارد؟
۲۶
بله

7

۱۳

ایران/

توقف تولید یک

است یا طبیعتی تجاری دارد؟

کشور شود

5

نه
بستگی دارد

14

نه زیاد

۱۳

دسترسی به نفت با هم رقابت

آیا چنین تحریمهایی بر قیمت نفت
4

سعودی

میکنند .این رقابت ،ژئوپلتیکی

۳۱

وابستگیکمتر
اروپا به گاز
روسیه
۸

عربستان

ایاالت متحده و چین برای
جنگ ،خشونت و

15

کشور است

خلیج فارس

مذاکرهبنشیند؟
12

احتمال قطع صادرات نفت این

ایاالت متحده آنقدر آزادراه
دارد که هیچ کشوری
نمیتواند در مصرف سوخت
با آن رقابت کند.

تهران در مورد برنامه اتمیاش پای میز

عالقه کمتر امریکا
به مقابله با تغییرات
آب و هوایی و روند
گرمتر شدن زمین
۱۱

5

هیچ وقت

۴۶

آنچه من را واقعا میترساند

16
13

2026-2035

$76-$99
$100
$101-$125
6
$126-$150
3 $151-$175
1 $176-$200

وابستگی کمتر به
نفت خاورمیانه و در
نتیجه اعمال نفوذ
کمتر در این منطقه
۱۶

خواهد بود ۲۶

2015-2025

3 $50-$75

آینده چه خواهد بود؟

ایاالتمتحده

عربستان سعودی خواهد بود ۳۳

بشکهای  ۱۰۰دالر است .پس سال

ژئوپلتیکی آن در ده سال

ده سال دیگر بزرگترین مصرفکننده نفت دنیا

۵

۵
2

۳۶
رقابت آنها
تجاری است

ژئوپلتیکی
بخشی از هر دو
سخت میتوان
قضاوت کرد

خاورمیانه
۶

هیچکدام
۱۱

محدودیتهای
جغرافیایی
۲۰

به سیاستهای اوباما
از ( ۱عالی) تا ( ۱۰افتضاح)
چه نمرهای میدهید؟

سیاستهای اوباما در حوزه انرژی
مشکل شماره یک امریکا در حوزه انرژی

وابستگی زیاد به سوختهای فسیلی است ۱۰
بزرگترین اشتباه دولت اوباما در حوزه انرژی

توجه نکردن به مشکل گرمایش زمین بوده
است ۲۵

1

میانگین
5/8

عالی

10
بسیار بد

است ۱۶

در ماه نوامبر ،بهای بنزین در امریکا…
گرانتر از امروز خواهد بود 4

ارزانتر از امروز خواهد بود
مثل امروز خواهد بود

نمیشودپیشبینیکرد 5

17

26
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شرکتکنندگان در نظرسنجی :جاناتان ادلر ،سارا اندرسون ،جی آپت ،ماکسیمیلیان افهمر ،ارین بیکر ،فرانسیس بینک ،دبورا بلویس ،سانیا کارلی ،ادوارد چو ،بلیک کلیتون ،آریل کوهن ،کیت کرین ،جان دکیکو ،تری انگلدر ،دانیل استی،
راجر فوکو ،ریر جرالگ ،کنت گیلینگهام ،کیت گوردون ،جان گراهام ،کنت گرین ،برنارد هیکل ،دیوید هالتز ،وومی ایلدر ،تری کارل ،کریستوفر نیتل ،ویلفرید کهل ،استیون کاپیتز ،دیوید کروئتزر ،جان لیتنر ،گری لش ،هنری لی ،هوسونگ
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ترديدي نيست كه شرایط امروز ايران به گونهاي
نيس��ت كه آن را در قالب موقعيتي عادي و معمولي
توصيف كرد ،به همين دليل نيز ادارهي امور از جمله
مديريت اقتصادی كشور ،نيازمند تمهيداتي ويژه است
تا حداكثر بهره و حداقل ضرر متوجه مردم و كش��ور
ش��ود .جامعهي ما از سه دههي پيش با تحريمهاي
بينالمللي مواجه بوده اس��ت ،ولي تحريمهاي چند
سال اخير از چند حيث تفاوت كلي با موارد پيشين
دارند ،زيرا بخشي از اين تحريمها از يك سو ضمانت
اجراي ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متح��د را پيدا
كردهاند و از س��وي ديگر گسترهي تحريمها از سوي
كشورهاي بيش��تري اعمال ميشود و از همه مهمتر
اين كه مبادالت پولي و نيز نفت را هم ش��امل شده
اس��ت .ضمن آن كه نه تنها چشماندازي از گشايش
در اين موارد ديده نميشود ،بلكه بر اساس تجربهي
 7س��ال گذشته ،انتظار ميرود كه حلقهي تحريمها
تنگتر نيز بشود .به همين دليل است كه مقام رهبري
از عن��وان «اقتصاد مقاومتي» ب��راي ويژگيهايي كه
سياست اقتصادي كشور در شرايط حاضر بايد داشته
باشد ،استفاده كردند و از اين مرحله به بعد است كه
مجموعه دستاندركاران اقتصاد كشور وظيفه دارند تا
درك مشترك و يكس��اني از اين عنوان ارائه كرده و
در عمل نيز به آن پايبند باش��ند .فراموش نکنیم که
این وضعیت از چند س��ال پیش نیز قابل پیشبینی
بود و بسیار زودتر از این باید تمهیدات الزم اندیشیده
میشد.

1

اولي��ن نكتهاي ك��ه بايد مورد توجه ق��رار بگيرد،
توگو براي كليهي
ضرورت ايجاد فضاي بحث و گف 
فعاالن اقتصادي ،صاحبنظران اقتصادي ،رس��انهها و
مطبوعات و نيز سياس��تمداران است تا از طريق آن،
فهم و درك مش��تركي از شرایط کنونی و نیز راههای
برون رفت از آن از جمله ويژگيها و استلزامات اقتصاد
مقاومتي به دس��ت آيد و همهي كنشگران بر اساس
اين درك مش��ترك رفتار و اق��دام كرده و برنامهريزي
نمايند .اگر قرار باش��د كه همچون گذشته ،هر كسي
از ظن و گمان خود یار اين مفهوم شود ،ديري نخواهد
گذش��ت كه پي ميبريم از نقطهاي كه هس��تيم هم
عقبتررفتهايم.
فراموش نكنيم كه اضافه شدن پسوند «مقاومتي»
به كلمهي اقتصاد ،موجب تغيير ماهيت اقتصاد
نخواهد شد و اين مسأله نميتواند مستمسك عدهاي
ش��ود تا در پوش��ش اين عنوان ،اساس و بنيان قواعد
و اصول شناخته شده و مسلم دانش اقتصاد را ناديده
بگيرند و بخواهند به گونهاي ديگر رفتار كنند .بدترين
اتفاقي كه ب��راي يك اقتصاد ميتواند رخ دهد ،ناديده
گرفتن قواعد و اصول حاكم بر اقتصاد اس��ت و چنین
امری قطعاً مورد نظر مقام رهبری نیست.
بايد پذيرفت كه وضعيت فعلي ،امري موقتي و
گذرا است ،و امكان تداوم این وضع در بلندمدت
وجود نخواهد داشت .اگر چنين اصلي پذيرفته شود،
بايد تصويري نس��بي از زم��ان پايانپذيري یا کاهش
محدودیتها نیز در اختیار داشت ،در غير اين صورت

هرگونه برنامهريزي با ف��رض دائمي بودن اين وضع،
منجر به تأس��يس نهادها و شيوههايي خواهد شد كه
كاراي��ي اقتصادي جامعه را با بح��ران مواجه خواهند
كرد.
جلب موافقت مردم با سياس��تهاي مورد نظر
و آمادگي آنان براي همراهي با اين سياس��تها،
ش��رط الزم و ضروري براي موفقيت آن است .اگر اين
همراهي و همدلي در  8س��ال جنگ تحميلي وجود
نداشت ،بهطور قطع نميتوانستيم جنگ را با آن وضع
ادامه دهيم .براي جلب موافقت مردم الزم اس��ت كه
هزينه و فايدههاي اين سياس��تها و داليل وجودي
آنها ،به روشني تبیین و ارائه گردد .فراموش نكنيم كه
اتفاقاتي مشابه آنچه كه در جريان شايعهي بيپايهي
سال گذشته (زمستان  )1390رخ داد و مردم به خريد
و ذخيرهسازي برخي اقالم مثل برنج پرداختند ،نبايد
دوباره تكرار ش��ود و اين هدف مستلزم آگاهي مردم
از ابعاد وضعیت موجود و داليل آن اس��ت .در اين راه
نبايد به ذكر مسائلي پرداخت كه اثرات منفي آن بسيار
بيشتر از نتايج احتمالي مثبت آن است .به همين دليل
كس��اني كه بارها و بارها تكرار كردند كه از تحريمها
اس��تقبال ميكنند و اين تحريمها هي��چ اثري بر ما
ندارند ،اكنون بايد پاسخگوي اين گفتار غيرمسئوالنهي
خود باش��ند ،يا حداقل از اين پس چنين مطالبي را
تكرارنكنند.
اقتصاد مقاومتي هر چه باش��د يا نباشد ،حداقل
بايد چند ويژگي يا نتايج زير با آن همراه باشد.

اضافه شدن
پسوند«مقاومتي»
به كلمهي اقتصاد،
موجبتغيير
ماهيتاقتصاد
نخواهد شد و اين
مسألهنميتواند
مستمسكعدهاي
شود تا در پوشش
اين عنوان ،اساس
و بنيان قواعد و
اصولشناخته
شده و مسلم دانش
اقتصاد را ناديده
بگيرند
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اقتصادمقاومتي
هر چه باشد
و هر تعريفي
براي آن شود،
الزم است كه از
نوعي ثبات نسبي
در سیاستها
برخوردار باشد،
تا همه عناصر
مرتبط با اقتصاد،
اعم از صاحبان
كار ،سرمايه و نيز
مصرفكنندگان
بتوانند خود را با
آن تطبيق دهند
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كنترل تورم

تبعات منفي تورم متعدد است ،ولي يك نتيجهي
قطعي و مهم آن ،كاس��ته شدن از توان و قدرت خريد
طبقات ضعيف و مزد و حقوق بگير است .نتيجهاي كه
نميتواند با ل��زوم همراهي و همگامي مردم با اقتصاد
مقاومتي تطابق داشته باشد .اتخاذ سياستهاي توزيع
س��هميهاي مثل كوپن و نيز سياستهاي كنترلي در
قيمته��ا به عن��وان يك راهحل بس��يار موقتي براي
جلوگيري از عوارض مذكور برای تورم است ،ولي اين
سياس��تها نهتنها موقتي است ،بلكه خود منشأ بروز
مش��كالت ديگري نيز هس��ت كه آن را به عنوان يك
راهحل مناس��ب معرفي نميكند .از اين رو مهمترين
راه براي جلوگيري از تورم ،كنترل نقدينگي از طريق
كاهش هزينههاي عمومي و دولتي است .در واقع براي
تحق��ق اقتصاد مقاومتي ،پي��ش و بيش از هر كس يا
گروه ديگري اين دولت است كه بايد كمربندهاي خود
را محك��م ببندد و نهتنها از مخارج بيهودهي خود كم
كند ،بلكه بهرهوري مخارج جاري و س��رمايهاي دولت
را افزايش دهد .اين مسأله نهتنها به كنترل نسبي تورم
كمك ميكند ،بلكه اعتماد بيشتر مردم به سياستهاي
اقتصادي را جلب خواهد كرد.

مقاومتي باشند ،توليدكنندگان در بخش خصوصي نيز
بايد با اين حمايت همراه باشند ،ولي اين مسأله نيازمند
اعتماد داشتن به بخش خصوصي است .كافي است كه
سياستها به صورت شفاف و روشن اعالم گردد ،پس از
آن بايد راه را براي حضور بخش خصوصي باز كرد .اعمال
محدوديت يا به حاشيه راندن اين بخش ،نه تنها اقتصاد
مقاومتي را با شكس��ت مواجه ميكند ،بلكه يك ركن
مهم اقتصاد ،يعني بخش خصوصي كارآمد و كارآفريني
را تضعيف خواهد نمود .باید از تجربه سالهای گذشته
عبرت گرفت و بر طبل مخالفت با این بخش نکوبید که
ضرر آن متوجه کلیت اقتصادی کشور خواهد شد.
ثبات سياستها

اقتصاد مقاومتي هر چه باشد و هر تعريفي براي آن
شود ،الزم است كه از نوعي ثبات نسبي در سیاستها
برخوردار باش��د ،تا همه عناصر مرتبط با اقتصاد ،اعم
از صاحبان كار ،سرمايه و نيز مصرفكنندگان بتوانند
خود را با آن تطبيق دهند .بيثباتي سياست اقتصادی،
موجب ميگردد كه تبعات منفي آن سياست ،دامنگير
اقتصاد و مردم شود ،بدون آنكه از نتايج احتمالي مثبت
آن بهرهمند ش��وند .براي رسيدن به ثبات در سياست
اقتصاد مقاومتي ،بهناچار بايد گامهاي اوليهي آن محكم
و با مشاركت عموم مردم بهويژه دستاندكاران اقتصاد
برداشته شود تا از استحكام اوليه برخوردار باشد .در غير
اين صورت سياس��تها ،لحظهاي و روزانه خواهد بود.
همچنان كه در سياس��تهاي ارزي چند ماه گذشته
شاهد اين ناپايداري بودهايم.

كاهش وابس��تگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي تأكيد
كردهاند ،ولي در عمل ش��اهد روند معكوس بودهايم
و وابس��تگيهاي بودجهاي و ارزي كشور به نفت در
س��الهاي اخير بيشتر ش��ده که کمتر نشده است و
اين مس��أل ه مانع از شكلگيري اقتصاد پويا ،مستقل
و مقاومتي شده اس��ت .اكنون كه بر حسب اجبار با
كاهش تولي��د و صادرات نفت مواجه ش��دهايم ،اين
فرصت فراهم اس��ت كه سياس��تهاي اقتصادي را
بدون تكيه بر درآمدهاي نفتي طراحي و اجرا كنيم.
اين تنها متغيري است كه بايد فرض كنيم به صورت
بلندمدت به همين وضع باقي خواهد ماند و چارهاي
جز استقالل از آن نداريم .اگر تاكنون با ميل و ارادهي
خود اين مسير را نرفتهايم ،اكنون تحريمها اين توفيق
اجباري را فراهم كردهاند تا اين راه را بپيماييم ،البته
اگر چنین کنیم.
پول حالل مشكالت نيست

از آنجا كه تاكنون پش��ت ما به درآمدهاي نفتي
گ��رم ب��وده ،به غلط گم��ان ميكردي��م كه همهي
مش��كالت با پول قابل حل است .ولي تجربهي ایران
و س��اير كشورها نش��ان داده اس��ت كه پول نهتنها
حالل مش��كالت نيست ،بلكه در بس��ياري از موارد
منشأ مشكالت هم هست .امروزه اهميت سرمايهي
مبارزه با فساد
اجتماعي و سرمايهي انساني ،بسيار بيش از سرمايهي
مبارزه با فس��اد در هر سياست اقتصادي از اولويت
مالي است .بهويژه آن كه سرمايهي مالي يا پولي هم،
برخوردار اس��ت ،ولي اين موضوع در اقتصاد مقاومتي،
بايد به وسيلهي انسان و در محيط اجتماعي به كار
اهميت افزونتري دارد ،زيرا در اقتصاد مقاومتي ممكن
گرفته شود و هرچه سرمايه اين انسان و اجتماع باالتر
است زمينهها و شرايط براي فساد بيشتر فراهم شود و
باشد ،بهرهوري سرمايهي مالي نيز افزونتر خواهد بود
اگر مبارزه با فساد جدي نباشد ،شاهد افزايش تصاعدي
و بر عکس .متأسفانه به دليل وفور سرمايههاي مالي
كاهش وابستگي به نفت
فساد خواهيم شد .از اين رو نهتنها مبارزهي حقوقي و
اگرچه مسئولين كشور ما بارها و بارها ،بر ضرورت ناشي از توليد و فروش نفت(آن هم با قیمتهای باال)،
سياسي و تبليغاتي عليه فساد ضروري است ،بلكه بايد از
نتوانستيم به اهميت و نقش سرمايهي
سياستهاي فسادانگيز و رانتجويانه مثل
انساني و اجتماعي در توسعه کشور پي
اتخاذ سياستهاي دونرخي و سهميهاي
درسی که از تحریم بنزین گرفتیم
ببريم و اين دو س��رمايه در جامعهي ما
ت كاالها و
در ارز ،به��رهي بانك��ي ،قيم�� 
تضعيف شدهاند .در نهايت به همان نسبت
خدمات و س��اير موارد ديگر اكيدا ً پرهيز
دش��منان نظام ه��م اکنون بر مراک��ز اقتصادی
نيز از كارآيي سرمايهي مالي نيز كاسته
كرد .سیاس��تهایی که هم موجب فساد
کشور متمرکز شدهاند و از طریق اعمال تحریمهای
ش��ده .بنابراين اگر ي��ك ويژگي اقتصاد
میشود و هم اتالف منابع را در پی دارد.
گوناگون درصدد ضربهزدن به اقتصاد کشور هستند.
مقاومتي ،به معناي حداكثر بهرهبرداري
هماکنون بیش از گذشته نیازمند حمایت از تولیدات
از س��رمايههاي موجود و داخلي كشور
سياست تعرفهاي
داخلی هستیم .حمایت از تولید ملی اثرات مثبتی از
است ،به ناچار بايد اولويت را بر استفاده
رشد
و
داخلي
توليدات
از
براي حمايت
جمله کاهش قیمت و در ادامه افزایش اشتغال را به
از سرمايههاي انساني و بهبود سرمايهي
غالمحسین شیری
ذخایر
امنيت
تأمين
و
حفظ
اشتغال و نيز
دنبال دارد .باالترین فایده توجه به بخش تولید یأس
اجتماعي قرار داد .فراموش نكنيم كه اين
کمیسیون
عضو
كه
اين
جز
نيس��ت
اي
ه
چار
كش��ور،
ارزي
دشمنان است چراکه در مسئله تحریم به بنزین به
دو س��رمايه ،برخالف نفت و درآمدهاي
مجلس
اقتصادی
بگيرند،
قرار
حمايت
مورد
داخلي
توليدات
خوبی شاهد بودیم که حمایت و اتکا به توان داخلی
ناشي از آن ،كام ً
ال داخلي هستند و هيچ
اين كار در درجه اول با تسهيل فرآيندهای
موجب مأیوس شدن دشمنان شد .مقام معظم رهبری از ابتدای سال نسخه
تحريمي نميتواند مانع بالندگي و رشد
توليد و كاهش واردات امكانپذير است ،ولي
ش��فابخش اقتصاد مقاومتی را مطرح کردهاند که دارای خصوصیاتی از جمله
آنها شود.
اگر از طریق کاه��ش و ممنوعیت واردات
جلوگیری از هزینههای زائد ،اتکا به توان داخلی ،جلوگیری از واردات کاالهای
اگر در تنظيم و رسيدن به سياستهاي
قص��د حمای��ت از تولید داخل��ی را داریم
بیرویه و لوکس و همچنین تخصیص منابع به طور هدفمند است .ورود جدی
اقتصاد مقاومتي ،اين اصول و قواعد رعايت
در این صورت این کار بيش از هر ش��يوه
مجلس و دولت در مسئله حمایت از بخش خصوصی که پتانسیل باالیی هم
ش��ود ،انتظار آن ميرود كه اقتصاد ايران
ديگر بايد از طريق سياست تعرفهاي انجام
دارد ،قطعا راهگشا است .بسیاری از مشکالت اقتصادی به دست متخصصان
با جهشي نسبي مواجه شود .جهشي كه
ش��ود .هرگونه انحصار ي��ا محدوديتهاي
و نخبگان اقتصادی کشور حل میشود چراکه در دوران  8سال دفاع مقدس
پس از رفع مش��كالت موجود ،سرعت و
غيرتعرفهاي ،موجب فس��اد و نيز افزايش
تجربه خوبی در حل بحرانهای مختلف اقتصادی داشتیم .در ارتباط با تولید
ش��تابی دو چندان خواهد گرفت .در غير
قاچاق ميشود و اين مسائل به نوبهي خود
مل��ی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجل��س دارای دو وظیفه
اين صورت هر روز بيش از گذشته شاهد
به تضعيف اقتصاد مقاومتي ميانجامد.
مهم هس��تند .قانونگذاری و نظارت دقیق بر اجرای قوانین دو وظیفه اصلی
بيثباتي در اقتصاد ،افزايش تورم و بيكاري،
نمایندگان مجلس است بنابراین در ارتباط با حمایت از تولید ملی و اقتصاد
كاهش رش��د اقتصادي و نيز منفي شدن
اعتماد به بخش خصوصي
مقاومتی هر جایی که نیازمند اصالح یا تصویب قوانین باشیم مجلس ضمن
ساير شاخصهاي اقتصادي خواهيم بود.
اگر قرار باش��د كه مردم ،حامي اقتصاد
انجام اقدامات الزم ،مسئله را مرتفع میکند.

مدیریت عبور از تنگه
الزامات موفقیت در اقتصاد مقاومتی

2

هدف اقتصاد مقاومتی

3

نقاط حساس و تأثیر پذیر اقتصاد کشور در
شرایط تحریم

ه��دف از اج��رای اقتص��اد مقاومتی شناس��ایی
حوزههای فش��ار و تالش جهت کاهش اثر آن اس��ت.
بنابراین درک صحیح و شناخت کامل اقتصاد از منظر
تهدیدها ،فرصتها ،نقاط ضعف و قوت ،بس��یار حائز
اهمیت است .بر این اساس در ادبیات اقتصاد مقاومتی
اول از هم��ه باید بدانیم مش��کل اصل��ی اقتصاد ایران
چیست ،بعد از آن باید روش درست برخورد با مشکل
را شناسایی وسپس اقدامات الزم جهت مقابله با مشکل
را اعمال کنیم.

 )3-1ات�کاء درآمد ملی به نف�ت :مهمترین منبع
درآمدی کشور در سالهای گذشته از طریق صادرات

تغییرات در
سطحمدیریتی
و جابهجایی
بسیاری از مدیران
باتجربه با مدیریت
غیرمتخصص
در این حوزه
 )3-4انتقال نقدینگی از بازار سرمایه و بخش تولید استراتژیکباعث
به سایر بازارهای موازی؛ یکی دیگر از این نقاط ضعف تشدید اثرات
به شمارمی رود .این موضوع تابعی از عدم اطالعرسانی منفیتحریم
صحیح در جهت ایجاد همدلی بیش��تر در بین آحاد خواهد شد

ملت در خص��وص حضور در صحنه اقتصاد مقاومتی
است .باید به یاد داشت که اصلیترین عامل موفقیت
اقتص��اد مقاومت��ی در ط��ول دوران جنگ تحمیلی،
اطمین��ان قاطبه مردم ایثارگر ایران به سیاس��تها و
دیدگاههای دولتمردان خود بود به گونهای که با صبر
و بردباری و با وجود کمبودها و مش��کالت بس��یار ،به
حمایت از دستاندرکاران پرداختند .شاهد مثال اینکه
پس از اتمام جنگ تحمیلی ،تقاضای دولت وقت ،مبنی
بر اینکه مردم از یک کوپن برنج خود استفاده نکنند تا
وجه حاصل از آن صرف بازسازی پاالیشگاه آبادان شود،
با موافقت عمومی همراه شد.
 )3-5رکود تولید داخل�ی :کاهش تولید و عرضه
محصوالت در داخل به علت وابستگی چرخه تولید به
اقتصاد بینالمللی ،باعث بروز مشکالتی از قبیل افزایش
تورم و افزایش بیکاری شده است.

4

راهکارهای اجرای سیاستهای مقاومتی

با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم مقابله با تحریمهای

نگر
آینده

1

اقتصاد مقاومتی چیست؟

اقتصاد مقاومتی به معنای تش��خیص حوزههای
اعمال فشار سایر کشورها و تالش برای کنترل و کم اثر
کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها
به فرصتها است .اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها
و تاکی��د بر روی مزیتهای تولید داخل و تالش برای
خوداتکایی را دردستورکار قرار میدهد.

 )3-2مش�کالت دریافت ارز حاصل از فروش نفت

و صادرات محص�والت؛ موانع به وجود آمده در فرایند
دریافت درآمدهای ارزی و تحریم بانکهای امریکایی،
اروپایی و حتا آسیایی باعث ایجاد اختالل در جابهجایی
وجوه ارزی شده است .همچنین عدم امکان گشایش
اعتبارات اس��نادی از دیگر عواملی است که صادرات و
واردات مواد اولیه ،ماشینآالت و حتا قطعات یدکی را
نیز با مشکل مواجه کرده است.
 )3-3ضعیف شدن سیستم بانکی؛ جهت اعطای
تسهیالت ارزی و ریالی به علت وجود مطالبات معوق
چند ه��زار میلیارد تومانی ،درواقع تضعیف توانمندی
سیستم بانکی و در نتیجه عدم توانایی الزم بانکها در
خصوص ارائه تسهیالت جدید،آثار منفی بر بخش تولید
داخلی داش��ته وموجب کاهش انگیزه سرمایهگذاران
بوده است.

شماره چهاردهم  /مرداد و شهریور 91

اقتصاد مقاومت��ی در ایران
مقولهای دیرپا اس��ت .چرا که
از ابت��دای انقالب اس�لامی و
اعالم شعار اس��تقالل ،آزادی،
جمهوری اس�لامی ،کشور در
مع��رض تحریمهای مختلفی
مهدی کرباسیان قرار گرفته اس��ت .بنابراین در
کارشناساقتصادی طول دوران مقاومت ،بازسازی
و معاون اسبق وزیر و سازندگی ،اصالحات و دوران
نفت اخی��ر ،با ش��دت کم ی��ا زیاد،
مل��ت ایران دچار تحریم ب��وده و اقتصاد ایران با مفهوم
وسازوکار مقاومت آشنا بوده است .عزیزان خدمتگزار که
از کارآفرینان و سربازان و سرداران اقتصاد کشور هستند
و ب��ه ویژه مردم ایثارگر و بزرگ��وار ایران طی این دوران
پش��تیبان کشور بوده و هس��تند و در صحنه مقاومت،
اقتص��اد کش��ور را با همه نامالیمات به پی��ش بردهاند،
میتوانن��د باهمان تالش و درایتی که از دوران س��خت
گذش��ته گذر کردهاند ،از این س��ختیها نیز با تالش و
همدلی و دانایی گ��ذر کرده و اقتصاد را به پیش ببرند.
اما قبل از ورود به مبحث اقتصاد مقاومتی ذکر چند نکته
ضروری به نظر میرس��د .ابتدا اینکه اقتصاد کشور در
طول عمر سی و سه ساله انقالب ،تابعی از سیاست بوده و
همواره سیاستمداران ،سایه خود را برحوزه اقتصادانداخته
و حتا درآن دخالت داشتهاند و چه بسا آنگونه که باید
و شاید از مشورت متخصصان و دلسوزان اقتصاد کشور
استفاده الزم را نبرده اند .این در حالی است که درصورت
مشورت و اس��تفاده از نظرات دلسوزانه آنها تصمیمات
بهتری اتخاذ میشد .متأس��فانه در دوران اخیر نیز این
دسته از صاحبنظران کمتر طرف مشورت هستند .ضمن
آنکه تجربه سی ساله گذشته نیز مورد بیمهری است و
مدیران برجسته و تصمیمگیران اقتصاد مقاومتی گذشته،
طرف مشورت موثر نیستند.
دومین نکته اینکه برای تصمیمگیری مناسب ،ابتدا
بایستی تصمیمگیرنده و مشورتدهنده دارای اطالعات
صحیح ،جامع و کافی باش��ند .علیرغم وجود این نیاز
مبرم ،متأس��فانه در حال حاضر اطالعات از کانالهای
رس��می که مهمترین آنها را میت��وان بانک مرکزی و
وزارتخانههای اقتصادی دانس��ت ،ارائه نمیشود؛ عالوه
بر این برخی مس��ئوالن بانک مرک��زی در مصاحبهها
اطالع��ات نادقیق و در پ��ارهای مواقع متناق��ض ارائه
میدهند .متأس��فانه در چنین ش��رایطی منابع کسب
اطالعات کارشناس��ان داخلی به خبرها و تحلیلهای
خبرگزاریها و اطالعات ارائه شده از سوی کارشناسان
خارجی که اکثرا دلسوز کشور ما نیستند و بعضا اطالعات
مغرضانهای ارائه داده میشود .در این میان نمیتوان از
کوتاهی یا تغافل صدا و سیمای ملی نیز سخن نگفت.
در واقع میتوان اطالعات ارائه شده از این ناحیه را اغلب
هدایت ش��ده و جهتدار دانست؛ به نحوی که بعضا در
اخبار وتحلیلهای اقتصادی نکاتی فارغ از واقعیات اعالم

میشود که گویی مربوط به زمان و مکان دیگری بوده
و یا تالشی به منظور روبه راه نشان دادن همه چیز در
اقتصاد ما اس��ت ،درحالی که این شیوه از اطالعرسانی،
موجب کاهش اعتماد مخاطبان به رسانه ملی میشود و
در جای خود خسران بزرگتری به شمار میآید.
سوم اینکه ،متأسفانه اقتصاد کشور به صورت کلی
تحت تأثیر سیاس��ت و سیاستمداران است ،به همین
جه��ت به عنوان یک کارش��ناس ب��ا اطالعات ناقص
و به پش��توانه تجربهای که طی سی سال خدمت در
مسئولیتهای مختلف دولتی به دس��ت آوردهام الزم
میدانم که براین واقعیت انگش��ت تاکید بگذارم که،
وزارت خارجه و مشاورین سیاسی و بینالمللی دولت
میتوانند از نخبگان و کارشناس��ان هوشمند و دلسوز
سیاسی و بینالمللی که کم هم نیستند در گذر از این
بح��ران بهره گرفته و از ات��کا به کمتجربهها و آنها که
در این عرصه س��ردوگرم روزگار را نچشیدهاند ،چشم
پوشند تا بتوان با همکاری و همدلی تمامی خبرگان
و دلس��وزان کش��ور ،راههای عبور از بحران و کاهش
فش��ارها را تش��خیص داد ،قطع به یقین این موضوع
عملی خواهد بود .حداقل درخواس��ت این اس��ت که
دستاندرکاران سیاست خارجی و بینالمللی اطالعات
و گزارشهای واقعی را با پیشنهادهای صریح و معین به
تصمیمگیرندگانارائهکنند.
و اما چند نکته پیرامون اقتصاد مقاومتی و راهکارهای
عبور از تنگناهای اقتصادی پیش رو؛

نفت تحقق یافته است ،تحریمهای بینالمللی اعم از
بیمه نشدن نفتکشها و کاهش خرید نفت ایران توسط
سایر کش��ورها ،باعث کاهش صادرات نفت و متعاقبا
کاهش درآمد ملی گردیده اس��ت .الزم به ذکر است،
تغییرات در سطح مدیریتی و جابهجایی بسیاری از
مدیران باتجربه با مدیریت غیرمتخصص در این حوزه
استراتژیک باعث تشدید اثرات منفی تحریم خواهد
شد .با توجه به اینکه دامنه تحریمها در زمان کنونی
بسیار شدیدتر از ادوار گذشته ساست ،عدم استفاده از
تجارب مدیرانی که در ادوار گذشته یار و یاور کشور
عزیزمان در مقابله با مش��کالت پیچیده در مس��یر
صادرات و فروش نفت بودهاند ،باعث اثرگذاری بیشتر
مشکالت بر اقتصاد کشور میشود.
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اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

طی روزهای
اخیرسیاستها
وبخشنامهها
ومصاحبههای
متعددمسئوالن،
بازارها را دچار
سردرگمی کرده
است به گونهای که
طی دو ماه گذشته،
آییننامههاو
بخشنامههای
ارزی بیش از 10
بار تغییر کرده
است

بینالمللی و در شرایط آرمانی تبدیل تهدید به فرصت از طریق
شناسایی نقاط ضعف و قوت کشور ،موارد ذیل در خصوص
دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه است:
 )4-1ارتقای فرهنگ و دانش جامعه و مصرفکنندگان:
اطالعرسانی صحیح و به موقع با بهادادن به مردم به عنوان
کارآفرینان و تالشگران اقتصادی و طلب کمک از آنها برای
کمک به کشور در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش
شایانی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت.
 )4-2ت�لاش ج��دی مس��ئوالن سیاس��ت خارجی در
خصوص استفاده از کلیه ابزارها و مشورت با نخبگان سیاسی
س��ی ساله گذشته -فارغ از جناحبندیها وسالیق مختلف-
جهت برونرفت از مش��کالت پیش رو و دس��تکم کاهش
فش��ار تحریمها .ضمن آنکه اطالعرسانی صحیح ،واقعی به
مسئوالن تصمیمگیر کشور ارائه نمایند.
 )4-3حمایت از تولید داخلی در س��ال حمایت از تولید
ملی ،کار و سرمایه ایرانی و افزایش بهروری به جهت کاهش
بهای تمام شده بخش تولید.
 )4-4اتخ��اذ تصمیم��ات ت��ازه در خص��وص طرح
هدفمندس��ازی یارانهها ،متناس��ب با ش��رایط اقتصاد
مقاومتی ،در این بخش میتوان به افزایش سهم یارانههای
بخش تولید جهت بکارگیری ظرفیت کامل تولید اشاره
کرد.
 )4-5حمایت مضاعف سیس��تم بانکی کشور از بخش
تولید.
 )4-6اس��تفاده واقعی و پررنگ از بخش خصوصی در
عرصههای مختلف اقتصادی به جهت تنظیم روابط میان
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.دراین بخش الزم است
اش��اره کنم تجربه اینجانب نش��ان داده است که چنین
سیس��تمی با موفقیت همراه خواهد بود .در این خصوص
چه در دوران جنگ که در مسئولیت معاون حمل و نقل
وزارت راه و تراب��ری انجام وظیفه نمودهام و چه در دورانی
که در سمت رئیس کل گمرک ایران مشغول خدمت به
میهن عزیزمان بودهام ،با ایجاد ارتباط نزدیک و اخذ نظر و
مشورت با دلسوزان بخش خصوصی ،نتایج بسیار مناسبی
کسب شده است.
 )4-7تالش جهت هدایت نقدینگی به بازارهای نظامیافته
پولی و مالی و استفاده مناسب از نقدینگی موجود.
 )4-8تدوی��ن سیاس��تهای پولی و مالی مناس��ب و با
ثبات در جهت تأمی��ن اهداف طرح مقاومت اقتصادی .طی
روزهای اخیر سیاستها و بخشنامهها و مصاحبههای متعدد
مسئوالن ،بازارها را دچار سردرگمی کرده است به گونهای که
طی دو ماه گذشته ،آییننامهها و بخشنامههای ارزی بیش از
 10بار تغییر کرده است.
 )4-9افزایش توان علمی کشور در جهت خودکفایی در
زمینه دانش و تکنولوژی ،در این راستا سرمایهگذاری بر روی
مراکز دانشمحور ،پژوهش��گاهها و طرحهای پژوهشی مورد
توجه است.
 )4-10تس��هیل فرآیندهای تأمین مال��ی از طریق بازار
سرمایه ،باتوجه به نقش مهم و غیرقابل انکار بازار سرمایه در
تأمین مالی شرکتها.
 )11-4و سرانجام اتخاذ تدابیر متنوع برای جلب مشارکت
همه اقش��ار مردم ،فارغ از س�لایق و تمایالت سیاسی ودر
چارچوب وفاداری به اصول قانون اساسی ،و اجتناب از تنگ
نظریها و اجرای خطمش��ی اصولی جذب حداکثری و دفع
حداقلی در این کارزار مبتنی برمنافع ملی.

ماجرای قدیمی دولت و تجارت
اقتصاد ایران باید تحریمهای اقتصادی
است درونزا کند
را از آن جهت که بلندمدت شده
ّ
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درب��اره نس��بت بخ��ش
خصوصی و بخش دولتی،
سخنهای فراوانی گفته شده
است .چه آنها که در مباحث
نظری از جایگاهی برخوردارند
و چه آنها که در عرصه عمل
حسن سبحانی به فعالیت مشغولند همواره در
استاداقتصاد لزوم کوچک ش��دن دولتها
دانشگاهتهران و ب��زرگ ش��دن بخشهای
خصوصی اندیشیده و اقداماتی
کردهاند .در قاموس کسانی پاسخ به این پرسش از یک
جواب اس��تاندارد برخوردار اس��ت :دولت تاجر خوبی
نیس��ت و نباید در امور اقتصادی مداخله کند .اما آیا
میتوان در تعیین نسبت و تعامل بخشهای خصوصی
و دولتی با همدیگر مدام سخنانی کلیشهای ،یکنواخت
و غیرمرتب��ط با مقتضیات را مطرح و درخصوص آنها
داد س��خن داد؟ به منظور بازنگری در این یافتههای
انعطافناپذیر و یکنواخت ،بای��د از یک نظام متاثر از
نسبیت در نسبت بین بخش خصوصی و بخش دولتی
یا حتا بخش عمومی صحبت کرد و روابط حاکم بر این
نظام را تحت الشعاع درجه توسعهیافتگی ،مقتضیات
بهرهمندی از منابع فیزیکی و انسانی هر اقتصاد ،نوع
نظام اقتصادی حاکم ،درجه کمالیافتگی و انس��جام
و میزان س��رمایه بخش خصوصی ،ن��وع و چگونگی
کارآفرینی در بخشهای عمومی و به ویژه خصوصی،
نوع تعامل سیاس��ی اقتصادها با همدیگر و ...دانست.
باید درنظر داش��ت که مطلوب آن اس��ت که شرایط
حاک��م بر فعالیتهای دولتی و خصوصی از یک قواره
متصلب و مطلق به مجموعهای از شیوههای منعطف و
نسبی تغییر شکل یابند و کسبوکار پر رونق و منافع
اقتصادی کشور قاعدهای پذیرفتنی و غیرقابل اجتناب
باش��د .اگر گزارههای پیش گفته را مورد پذیرش قرار
دهیم نسبت بین بخش عمومی و بخش خصوصی به

لحاظ نوع مس��ئولیتها و تکالیف و حتا تقسیم کار و
نحوه سیاس��تگذاری اقتصادی اعم از مالی و پولی و
ارزی از س��وی دیگر در ش��رایط تحریم کوتاهمدت یا
بلندمدت کشور ،قواره و شکل بایسته و متناسب خود
را باز مییابد و کشور میتواند آسیبهای ناشی از مثال
تحریم اقتصادی بلندمدت را با درجات شدت و ضعف
حاکم بر آن با هزینهها و مشکالت حداقل شده از سر
بگذراند.
به طور مشخص باید پذیرفت که اقتصاد ایران
منطقا باید تحریم اقتصادی خود را از آن جهت
که بلندمدت شده است نه تنها درونزا کرده باشد که
قابلیت پیشبینی حرکتهای بعدی تحریمکنندگان
را هم به دست آورده باشد .با اتکا به چنین دانشی که
در گذر زمان و شاید به اندازه عمر جمهوری اسالمی،
از تاییدات تجربی هم برخوردار شده ،به جای صرفا
مشغول شدن و دل سپردن به مباحثی همچون لزوم
خصوصیس��ازی و ضرورت کمرنگ ش��دن حضور
ی��ا نقش دولت در اقتصاد ک��ه عمدتا هم مربوط به
دوران دوستیهای صمیمانه دولتها و کمترین اثر
پذیری اقتصاد بین دول از سیاس��ت اس��ت باید در
جستوجوی طیفی از سیاستهای اقتصادی متاثر از
محیط بیرونی و داخلی باشیم .مجموعه تجربه علمی
و کارگاهی بش��ر در اقتصاد را باید درکنار هم مورد
کنکاش قرارداد .زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی
به گونهای اس��ت که بخش عمومی با کنار ماندن از
فعالیتهای تصدیگری در اقتصاد ،بهتر میتواند از
اقتصاد و فضای کسبوکار مورد نیاز آن حمایت کند
دولتها میتوانند فقط وظایف حاکمیتی خود را در
اقتصاد انجام دهند .ام��ا باید به هوش بود که نکند
در ش��رایط دیگری که نوع سیاستگذاری و حضور
دولتها در اقتصاد میتواند کاتالیزوری برای فعالیت
پررون��ق بخش خصوصی باش��د ما همچنان ذهنی
بیاندیشیم.
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اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد ریاضتی نیست
گفتوگوی آیندهنگر با غالمرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
عظیم محمودآبادی :اقتصاد مقاومتی چندی
است که در سطوح مختلف نظام از ضرورت اجرای
آن سخن میرود .اما هنوز برای اجرایی کردن آن
برنامه دقیق اجرایی آماده نشده و مشخص نیست
که این طرح کالن اقتصادی که از سوی مقامات
عالی کشور حائز اهمیت شمرده شده قرار است
با چه سازوکاری در بستر اقتصادی ایران به اجرا
درآید.غالمرضامصباحیمقدمرئیسکمیسیون
برنامه و بودجه مجلس میگوید که «اقتصاد
مقاومتی» ،همان «اقتصاد سالم است» .رییس
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین معتقد
است یکی از مهمترین چالشهایی که در خصوص
اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد چالشهای
مدیریت اقتصادی است.
در ابت�دا تعریفی از اقتصاد مقاومت�ی ارائه دهید و
اینکه چ�ه ضرورتهایی باعث ط�رح این بحث از
سوی مسئوالن شده است؟

اگر قبال گفته میشد که تحریمها اثری ندارند منظور

بزرگ با ظرفیتی عظیم اس��ت .این اقتص��اد هم دارای
ظرفیت باالیی در نیروی انس��انی و نخبگان هست و هم
از ظرفی��ت منابع طبیعی فوقالع��اده و همچنین منابع
مالی داخلی خوبی برخوردار اس��ت .ضمن اینکه امکان
سرمایهگزاریهای خارجی نیز در کشور ما وجود دارد که
میتواند به مدد اقتصاد ما بیاید و از آن جمله میتوان به
سرمایهگذاری ایرانیانی اشاره کرد که در خارج از کشور
سرمایهگزاری کردهاند .س��رمایهگزاری ایرانیان خارج از
کشور ظرفیت بزرگی است که میتواند به داخل کشور
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یعنی منظورتان این است که اگر کاهش اتکا به نفت
را پیشتر جدی میگرفتیم شاید امروز فشار کمتری
را متحمل میشدیم و اقتصادمان کمتر آسیبپذیر
میشد؟

پ�س اقتص�اد مقاومتی به طور مش�خص راهکاری
در برابر تحریمها و فش�ارهای بیرونی است .یعنی
برخالف آنچه در گذشته گفته میشد که تحریمها
وضع م�ا را بهتر ه�م میکنند االن ب�ه این نتیجه
رس�یدهایم که تحریمها شرایط سختی را به وجود
آوردهاند که بای�د مدل اقتصادیمان را از نو تنظیم
کنیم؟

نباید گمان کنیم که
دوران مقاومت یک
دوران کوتاه مدت و
چند ماهه خواهد
بود .تجربه ما
شما پیش از این هم در اظهاراتی که در مورد اقتصاد
نشان میدهد که
مقاومتی داشتید مطالبی را از قبیل حمایت از تولید
داخلی ،کنت�رل واردات بیرویه ،توجه به نخبگان،
از االن باید حداقل
برداش�تن موانع کسبوکار و ...طرح کردهاید .اما به
برای چند سالی
نظر میرس�د مواردی که شما به عنوان راهکارهای
فکر کنیم و در این
اقتص�اد مقاومت�ی از آن ن�ام میبری�د ،بیش�تر
خصوصبرنامه
ویژگیهای یک اقتصاد سالم هستند .بدیهی است
داشتهباشیم.
که هر اقتصاد سالمی باید از تولید داخلی حمایت ،از
واردات بیرویه جلوگیری و سعی در کاهش اتکای به
به همین جهت
نفت داشته باشد .شما بفرمایید که اقتصاد مقاومتی
ضروری است که
به طور مشخص دارای چه سازوکاری است؟
من فکر میکنم اگر ما بتوانیم به یک اقتصاد س��الم بودجه سال  91ما
برس��یم ،بخش بزرگی از اقتصاد مقاومتی محقق ش��ده مورد بازنگری قرار
اس��ت .توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران ،یک اقتصاد بگیرد

نگر
آینده

وقتی اقتصاد ما در ش��رایط متفاوت��ی قرار میگیرد
الزمه آن ،تنظیم رفتار اقتصادی ما متناسب با تغییرات
اس��ت .به عبارت دیگر یک اقتصاد گاهی دارای وضعیت
طبیعی اس��ت و در چنین ش��رایطی کاالهایی که مورد
نیاز کش��ور است تولید میشود و تولیدکنندگان هم به
فکر منافع خودش��ان هس��تند .در شرایط عادی ممکن
است تولیدکنندگان تشخیص بدهند که تولید فالن کاال
مقرون به صرفه نیست و برای همین اقدام به واردات آن
کنند .یعنی در اقتصادی که در وضعیت طبیعی قرار دارد
تولید ،واردات و صادرات هر کدام کار خودش��ان را طبق
روال ع��ادی انجام میدهند .اما وقتی صحبت از اقتصاد
مقاومتی میشود معنای آن ،این است که دشمن اقتصاد
ما را تهدید میکند و برای ضربه زدن به اقتصاد به دنبال
نقاط آس��یب میگردد .به همی��ن دلیل مدیران اقتصاد
مقاومتی باید رفتار متفاوتی از خودش��ان نشان بدهند و
نقاط آس��یب خودشان را که میتواند در تیررس دشمن
قرار بگیرد شناس��ایی و تقویت کنند .واقعیت این است
که اقتصاد ایران ،متکی به درآمد نفت اس��ت .این سخن
چندین دهه اس��ت که تکرار میشود و دائما هم مسئله
ضرورت کاهش اتکا به نفت تاکید شده است .ما در برنامه
چهارم توسعه قطع وابستگی بودجه به نفت را پیشبینی
کرده بودیم که متاسفانه محقق نشد .برای برنامه پنجم
ه��م اتکای به نفت در بخش جاری باید به صفر برس��د.
اما متاسفانه همه عالئم و نشانهها حکایت از آن دارد که
این وابستگیها در چند سال گذشته بیشتر از قبل هم
شده است.

بله به هر حال درآمد نفت ش��یرین بوده و متاسفانه
س��ال به سال راهبرد کاهش هزینه درآمدهای نفتی در
هزینههای جاری کش��ور بیشتر مورد غفلت قرار گرفته
است .اتکای اقتصاد ما به نفت بیتردید یکی از مهمترین
نقاط آسیبی هست که االن مورد هدف دشمن قرار گرفته
است .به همین جهت الزم است ما کاری کنیم که اتکای
به نفت در بودجه عمومیمان کاهش پیدا کند و آن را به
صفر برسانیم .البته نسبت به تولید نفت برای پاالیش و
مصرف داخلی نمیتوان انتظار داشت که کاری کارستان
انجام ش��ود اما در مورد صادرات نفت خام و فرآوردههای
نفتی و پتروشیمی باید بگویم که از این ناحیه تهدیداتی
متوجه ما هست .االن همچنان صادرات ما در این حوزه با
کاهش ادامه دارد اما الزم است خودمان را برای شرایطی
آماده کنیم که ممکن است از وضعیت فعلی هم دشوارتر
باشد .ضمن اینکه نباید گمان کنیم که دوران مقاومت
یک دوران کوتاه مدت و چند ماهه خواهد بود .تجربه ما
نشان میدهد که از االن باید حداقل برای چند سالی فکر
کنیم و در این خصوص برنامه داش��ته باشیم .به همین
جهت ضروری است که بودجه سال  91ما مورد بازنگری
قرار بگیرد و آن پروژههایی که در این بودجه به نفت اتکا
داش��ته را مورد تجدید نظر قرار دهیم و حتا شاید الزم
باشد بعضی از اولویتهایی که پیشتر تعیین شده بودند
را در ش��رایط فعلی از دستور کار خودمان خارج کنیم و
به عکس برخی دیگر از اولویتهایی که در شرایط جدید
ضروریتر به نظر میرسند را اهمیت بیشتری بدهیم.

این بود که اثری که دش��من انتظار آن را دارد ،نخواهند
داش��ت .دشمنان ما انتظار داشتند این تحریمها ما را به
موضع انفعال بکشاند و فشاری را بر ما وارد کند که برای
مردم ما قابل تحمل نباشد و ملت ما بشورند و به خیابانها
بریزند و علیه نظام جمهوری اسالمی قیام کنند و باالخره
نظام را وادار به عقبنش��ینی کنند .وقتی میگفتیم که
تحریمها ،اثری ندارند به معنای این نبود که هزینههای
تولی��د و تجارت را برای م��ا باال نبردند ،بلکه منظور این
بود که آن اهدافی که دش��من در پی آن اس��ت محقق
نخواهد شد.
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اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

اگر از اقتصاد
مقاومتیسخن
میگوییم
مقصودماناین
نیست که ناگزیر
به پذیرش دوران
شدیدریاضتی
هستیم .در واقع
اقتصادمقاومتی
ما همان بازگشت
به اقتصاد سالم
است و اینکه کاری
انجام دهیم که
اگر جایی نقطه
آسیبپذیری
ما هست ،آن را
تقویت کنیم و
از معرض آسیب
خارج کنیم

نگر
آینده
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انتقال پیدا کند و ب��ه کمک اقتصاد ما بیاید و تغییرات
زیادی را در شرایط کنونی ما به وجود آورد .اینکه عرض
میکنم اقتصاد مقاومتی تا حدودی منطبق با س�لامت
اقتصادی و یا اقتصاد س��الم هس��ت از این جهت است
ک��ه منابع و امکاناتی که ما در اختیار داریم باعث ش��ده
که ما حتا در ش��رایط کنونی نیازمند گذراندن یک دوره
ریاضت جدی نباشیم .توجه داشته باشیم که یک زمانی
اقتص��اد ما ،در اوایل پیروزی انقالب اقتصاد کوچکی بود
و وابس��تگی ما به خارج بسیار زیاد بود که دوران جنگ
تحمیلی هم این مسئله را تشدید کرد .جالب این است
که ما در هم��ان دوران جنگ با صادرات نفت که گاهی
به  6میلیارد دالر میرس��ید توانس��تیم اقتص��اد دوران
جنگ را اداره کنیم .ش��اید در بهترین شرایط اقتصادی
ما با درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت حدود  8میلیارد
دالر توانس��تیم چند س��ال کش��ور را اداره کنیم .بعد از
دوران جنگ هم زیرس��اختهای ما بسیار گسترده شد
به طوری که بس��یاری از آن کاالهایی ک��ه در آن زمان
برای تولیداتمان را وارد میکردیم اکنون در کشور تولید
میکنیم .بنابراین از این جهت وابستگیهای ما به خارج
ب��رای واردات مواد خام ،قطعات ،ماش��ین آالت و امثال
اینها نسبت به گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است.
شاید هشتاد درصد اقتصاد ما اکنون متکی به داخل باشد
و االن تنها حدود  20درصد از اقتصاد ما متکی به واردات
است.
این هشتاد درصد و بیست درصد را چطور میتوان با
دادههای آماری اثبات کرد؟

االن حجم تولیدات ما در داخل باالی  900میلیارد
دالر ،واردات م��ا در س��ال گذش��ته  62میلی��ارد دالر و
صادرات غیرنفتیمان حدود  40میلیارد دالر بوده است.
در واقع ترنول تجاری ما یکصد دالر از صادرات غیرنفتی
بوده است .این رقم در مقابل  900میلیارد دالر کمتر از
 20درصد است .این آمار خیلی روشن نشان میدهد که
اتکای ما به واردات وصادرات نسبت به آغاز پیروزی انقالب
و سالهای دوران دفاع مقدس به شدت کاهش پیدا کرده
است .حاال اگر بنا را بر این بگذاریم که نقطه آسیبپذیری
مانند درآمد نفت را س��اماندهی کنی��م ،به باور من به
راحتی این کار ممکن اس��ت و میتوان بودجه عمومی و
اقتصادمان را به حداکثر خودکفایی برسانیم .البته این به
معنای قطع تجارت خارجی نیست و اتفاقا الزم است که
تجارت خارجی ما بسط یابد .ما دارای مزیتهای نسبی
خوبی برای تولید کاالهای مورد نیاز جهان هس��تیم اما
اصل اینکه ظرفیتهای اقتصادی م��ا امروز به گونهای
اس��ت که نقاط آس��یبپذیر ما قابل
برطرف کردن اس��ت ،ب��ه گمان من
جای تش��کیک و تردید ن��دارد و در
ای��ن خصوص آنچ��ه از همه مهمتر
است مدیریت امکانات و منابع است.
بنابراین سخن ش��ما در مورد اینکه
اقتصاد مقاومتی ش��اخصههای یک
اقتصاد س��الم را دارد سخن درستی
اس��ت و ما باید از سالها قبل اقتصاد
س��الم و غیرمتکی به نف��ت را دنبال
میکردیم .اگر در سال  84که بودجه
سال  85را بستیم و یک مرتبه اتکای
بودجه از بیست و هشت میلیارد دالر
به نفت به چهل و یک میلیارد دالر و

بعد هم تا پایان سال  85به چهل و نه میلیارد دالر رسید،
اقدام درستی کرده بودیم و اتکای بودجه به نفت را تا این
حد باال نمیبردیم االن صرفا ذخایر ارزی ما حدود ،500
 600میلیارد دالر بود .یعنی برگش��ت به اقتصاد سالم،
خود میتواند مبنایی برای مقاومتی کردن اقتصاد باشد.
از این جهت باید بگویم که شاید نتوان تفاوت جدی میان
اقتصاد سالم و اقتصاد مقاومتی در ایران قائل شد.

وقتی از اقتصاد مقاومتی صحبت میشود بسیاری
به یاد دوران جنگ و اقتصاد آن زمان میافتند .آیا
منظور از اقتصاد مقاومتی ورود به چنان شرایطی به
لحاظ اقتصادی است؟

با همه فش��ارهایی که وجود دارد ما ش��رایط بسیار
متفاوتی را با دوران جنگ تحمیلی داریم .در دوران بعد
از پایان جنگ تحمیلی در اثر رش��د اتکای به استقراض
خارجی ،شرایطی برایمان به وجود آمده بود که درآمد
نفتیمان پایین بود و در عین حال باالی  40میلیارد دالر
بدهی معوق داشتیم .خاطرم هست که در سال  74نرخ
تورم به  49درصد رسید و نرخ ارز از هر دالر  180تومان
به  960تومان رس��ید .این یعنی به وجود آمدن شرایط
بسیار پر آسیبی که ما آن را تجربه کردیم .من معتقدم
ک��ه اآلن آس��یبهای آنچنانی نداریم و اگ��ر از اقتصاد
مقاومتی س��خن میگوییم مقصودمان این نیس��ت که
ناگزیر به پذیرش دوران شدید ریاضتی هستیم .در واقع
اقتصاد مقاومتی ما همان بازگشت به اقتصاد سالم است و
اینکه کاری انجام دهیم که اگر جایی نقطه آسیبپذیری
ما هس��ت ،آن را تقویت کنیم و از معرض آسیب خارج
کنیم .االن به لحاظ علمی ما به جایی رسیدهایم که هر
رشته دانشگاهی که در دانشگاههای کشورهای استکباری
برای دانشجویان ما ممنوعیت و محرومیت قائل شوند را
خودم��ان در داخل میتوانیم راهاندازی کنیم .در واقع ما
به لحاظ علمی به حالت خودبسندگی رسیدهایم و حتا با
وجود اینکه مقاالت ایرانیان را در ردهبندیهای آی .اس.
آی برای مدتی ممنوع کردند اما خیلی زود متوجه شدند
که رش��د علمی جهانی از این طریق در حال خس��ارت
دیدن اس��ت و ب��ه همین دلیل مجددا اج��ازه دادند که
دانشمندان ما مقاالت خودشان را در آن نشریات منتشر
کنند .این مسئله نشاندهنده این است که ما نقطه آسیب
خودم��ان در دانش را برطرف کردهایم .در بخش نظامی
ه��م از آغاز پیروزی انقالب و ب��ه خصوص دوران جنگ
تحمیلی از نظر تامین تسلیحات در تحریم قرار گرفتیم اما
قدرت طراحی ،فناوری و سازندگی بخش نظامی ما چنان
قوی شد که االن هیچگونه وابستگی به خارج نداریم .به

همین جهت امروز تهدید نظامی متوجه ما نیست و این
مسئله بسیار مهمی اس��ت .از نظر سیاسی هم از بعد از
اتفاقات س��ال  88به نقطه آس��یبناپذیری رسیدیم که
االن خطر جدی از این ناحیه احساس نمیکنیم و همه
اینها در روند اقتصاد ما دارای اهمیت زیادی هستند .در
حال حاضر آن بخش��ی که ما در کش��ور به درستی آن
را تقویت نکردهایم همین بخش اقتصادی ما اس��ت .به
همین جهت باید کاری کنیم که کسی نتواند اقتصاد ما
را تهدی��د کند .همانطور که وقتی خانم کلینتون اعالم
کرد که ارسال بنزین به ایران را تحریم میکنند ،با فاصله
اندک��ی وزارت نفت ما اعالم کرد که از نظر تامین بنزین
به خودکفایی رسیدهایم و مشکلی نداریم .دلیل آن هم
این بود که یک تغییر در چرخه تولید مراکز پتروشیمی
ما همه نیاز بنزین در داخل را حل کرد ضمن اینکه قبل
از آن سهمیهبندی و اصالح قیمت بنزین هم تا حدودی
توانسته بود مسئله بنزین در کشور را سر و سامان دهد و
اینطور بود که نقطه آسیب ما در این بخش از بین رفت .به
نظر من الزم است که ما در مورد هر بخشی که به نوعی
نقطه آسیبمان محسوب میشود ،همین اقدام را انجام
دهی��م .به باور من ظرفیتهای الزم در این خصوص در
داخل کشور ما موجود است .نکتهای که اینجا میخواهم
اشارهای به آن داش��ته باشم مسئله مواد اولیه است .آیا
واقعا مواد اولیهای که ما برای بخش کش��اورزیمان نیاز
داریم ،طوری اس��ت که باید نیازمند کشورهای خارجی
باشیم؟ االن گفته میشود که بیش از  90درصد خوراک
دام مورد نیاز ما وارداتی اس��ت .مگر خوراک دام ،چیزی
اس��ت که ما باید آن را از خارج وارد کنیم؟ سویا ،ذرت،
ج��و و گندم مورد مصرف دام و امثال این اقالم به را حتا
در داخل قابل تامین است .به باور من امکان خودکفایی
هم در بخش کش��اورزی و هم در بخش صنعت و معدن
برای ما وجود دارد .االن شرکتهای دانشبنیان در کشور
ما ش��کل گرفتهاند که یکی از راههای اقتصاد مقاومتی،
گسترش همین شرکتها اس��ت .تولیداتی که در حال
حاضر به طور معم��ول در جامعه ما صورت میگیرند و
متکی بر دانش و فناوریهای متکی بر دانش نیست باید
همگی تبدیل به ش��رکتهای دانشبنیان شوند .در این
صورت ه��م محصول فراوانتری خواهیم داش��ت و هم
این محصوالت از کیفیت و بهداش��ت و سالمت باالتری
برخوردار خواهند بود و م��ا را از بخش مهمی از واردات
بخش کشاورزی و صنعتی مستغنی خواهند کرد .ما در
بخش صنعت ،پیشرفتهای خوبی داشتهایم که به اعتقاد
من باید بتوانیم آنها را تجاریسازی کنیم .االن کشورهای
منطقه ما در بسیاری از کاالهای مورد
نیازشان دست خود را به سوی غرب
دراز کردهان��د در صورتی که آنها اگر
ببینند از راه نزدیکتر با قیمت ارزانتر
میتوانند کاالهای مورد نیازش��ان را
تامین کنند حتما مشتری ما خواهند
شد .تحریمهایی که امروز دشمن بر
علیهمان اعمال میکند طوری نیست
که بتواند اقتصاد بزرگی مانند اقتصاد
ایران را از پای درآورد.
ش�ما وضعیت کنونی را با دوران
جنگ مقایسه کردید و تفاوتها
را توضی�ح دادی�د .ام�ا ب�ه نظر
میرس�د که اگر بخواهد چنین

مقایسهای معنا دارد باشد باید به نکاتی مانند میزان
جمعیتی که اکنون نسبت به آن دوران 2 ،برابر شده
و تغییر سبک زندگی مردم ،قرار نداشتن در فضای
جنگ نظامی ک�ه این خود میتواند تاثیر زیادی در
پایین کش�یدن سطح توقعات و کنار آمدن مردم با
مشکالت داشته باشد هم توجه کرد.

مطمئنا ما میخواهیم بگوییم که االن در ش��رایطی
هستیم که آن روز نبودیم .فرصتهای زیادی امروز داریم
که آن زمان نداشتیم .بد نیست اشاره کنم که در دوران
دفاع مقدس ،طرف اصلی جنگ ما عراق بود در صورتی
که االن عراق برای ما تبدیل به یک ظرفیت شده و بخش
مهمی از بازار صادراتی ما اکنون کشور عراق است .حمایت
عراق از سوریه و حمایت سوریه از لبنان هم برای ما بسیار
مفید است و ابعاد جغرافیای طبیعی ما با هم پیمانانمان
را رش��د داده است .از طرف شرق هم افغانستانی که در
س��الهای بعد از دفاع مقدس در اختیار طالبان بود و ما
متحمل یک فش��ار امنیتی از ناحیه شرق بودیم اکنون
برای اقتصاد ما به فضای مناسبی تبدیل شده است .قبال
اتحاد جماهیر شوری و نظام سوسیالیستی مستقر بود و
اصال امکان اینکه ما صادراتی به آنجا داشته باشیم وجود
نداشت اما با فروپاشی اتحاد شوروی شرایط جدیدی به
وجود آمد که از این جهت وضع ما نسبت به دوران جنگ
تحمیلی خیلی بهتر شده است .اینکه میگویید ما االن
ش��رایط روانی جنگ را در جامعه نداریم حرف درستی
اس��ت .اما باید توجه داشته باش��یم که امروز در شرایط
جنگ اقتصادی قرار داریم و حتما الزم اس��ت که کمک
و همراهی مردم را داش��ته باش��یم .به همین دلیل الزم
اس��ت که مدیران نظام توضیح الزم را برای مردم در این
خصوص بدهند و همراهی آنها را طلب و فضای مناسب
برای حمایت مردم را فراهم کنند.
اگر اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد س�الم به یک معنا
بدانیم ،آیا فکر نمیکنید یک اقتصاد سالم نیازمند
س�ازمان برنامه و بودجه است تا دولت نتواند بدون
قاعده هر طور که خواست از منابع موجود استفاده
کند؟ آیا احیای سازمان برنامه ضروری اقتصاد سالم
نیست و ما نباید به شرایط مدیریتی قبل بازگردیم؟

ش�ما به ضرورت پایین آوردن سطح توقعات مردم
توس�ط دولت اش�اره کردید .اما میدانیم که ما در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و دولت
هم احتماال به صالح خود نمیداند که توقعات مردم
را پایین آورد .به همین دلیل ممکن است دولت منابع
خود را به سمت پروژههایی هدایت کند که شاید در
شرایط کنونی اولویت اقتصادی نباشند.

مجلس از یکی  2ماه قبل این کار را ش��روع کرده و
مذاکراتی را با معاونت برنامهریزی رییس جمهور و مدیر
پروژههای مهر ماندگار داش��ته تا دولت م��واردی را که
در اولویت اقتصادی خود قرار داده اس��ت مورد بازنگری
قرار دهد .البته ما از تکمیل ش��دن پروژههای نیمهتمام
استقبال میکنیم .دولت هم االن شعار اصلیاش همین
است .اما تعیین اولویتها ممکن است با اختالف نظرهایی
همراه باشد .برای ما اولویت با تکمیل پروژههایی است که
مقتضای اقتصاد مقاومتی است .مانند پروژههایی که ایجاد
اشتغال گس��ترده و عرضه محصوالتش میتواند به بازار
داخلی ما کمک کند .به نظر ما پروژههایی که از اس��م و
عنوان بزرگی برخوردار هستند اما نتایج چندانی برای آنها
مترتب نیست در اولویت قرار ندارند .حتما در این تعاملی
که میان مجلس با دولت محترم هست سعی بر این است
که این اولویتها مورد توجه و بازنگری قرار گیرند.
انتظ�ارات بای�د پایی�ن بیای�د ،ام�ا درخص�وص
تولیدکنندگان چطور؟ در شرایط اقتصاد مقاومتی
درمقابل تولیدکنندگان چه سیاستی باید پی گرفته
شود؟

یعنی شما الزمه افزایش درآمدهای مالیاتی را نه در
گرو افزایش ضریب مالیاتها بلکه وابسته به رونق
تولیدمیدانید؟

بله دقیقا .واگذاری بیشتر شرکتهای دولتی به بخش
خصوص��ی نیز موجب باال رفت��ن کارآمدی آنها ،کاهش
هزینهها ،افزایش درآمدها ،باال رفتن میزان سودش��ان و
متعاقبا پرداخت مالیات بیش��تر به دولت منجر خواهد
شد.

یکی از مباحثی که در خصوص اقتصاد مقاومتی پیش
از این توس�ط شما مطرح ش�ده بود بحث واگذاری
بخش�ی از فروش نفت به بخش خصوصی است که
حتا گفته بودی�د در این خصوص من�ع قانونی هم
وجود ندارد .ابتدا بفرمایید که چه ضرورتی برای این
کار در شرایط فعلی وجود دارد و واگذاری بخشی از
فروش نفت چه گرهای را میتواند از اقتصاد امروز ما
باز کند و س�ئوال دیگر اینکه آیا در مجلس هم به
طور جدی بحثی در این زمینه شده است؟

اجازه بدهید به س��ؤال دوم ش��ما پاس��خ دهم .قانون
سیاس��تهای اجرایی اصل  44میدان را برای ورود بخش
خصوصی به فروش نفت باز کرده اس��ت .طبق قانون تنها
بخشهای باالدس��تی نفت یعنی به طور مشخص بخش
اکتشاف و بخش استخراج نفت است که بخش غیر دولتی
نمیتواند به آن ورود داش��ته باش��د .وگرنه بعد از مرحله
استخراج ما میتوانیم بخش خصوصی را هم در پاالیش،
هم در انتقال ،هم در پخش ،هم در فروش به داخل و هم
در صادرات س��هیم کنیم .اهمی��ت این نکته از آن جهت
اس��ت که اگر بخش غیر دولتی بتواند در فروش نفت ما
دخیل شود به دلیل متنوع ش��دن فروشنده در بازارهای
جهانی ،تحریمی ک��ه امریکاییها بر علیه نفت ما اعمال
میکنند کمتر قابل شناسایی خواهد بود .در این خصوص
ظاهرا کارهایی ش��ده اما االن من دقیقا نمیدانم که این
اقدامات در چه مرحلهای قرار دارند .یعنی نمیدانم که این
اقدامات به نتیجه رسیده که عرضه نفت توسط بخشهای
غیردولتی هم صورت بگیرد یا نه اما مطلع هستم که این
طرح مورد استقبال وزارت نفت هم قرار گرفته است.

تسهیلشرایط
برایتولیدکنندگان
یکی از بایدهای
اقتصادمقاومتی
است .شکل گرفتن
اقتصادمقاومتی
در گرو تسهیل
شرایط برای
تولیدکنندگان،
واردکنندگان،
صادرکنندگان
و تجار است.
تحریمها،فشار
دشمن بر اقتصاد
ما است و ما باید
فشارهایدولتی
و اداری را از
بخشهایمختلف
اقتصادیبرداریم

نگر
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تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان یکی از بایدهای
اقتصاد مقاومتی است .شکل گرفتن اقتصاد مقاومتی در
گرو تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان ،واردکنندگان،
صادرکنندگان و تجار است .تحریمها ،فشار دشمن بر
اقتصاد ما اس��ت و ما باید فشارهای دولتی و اداری را از
بخشه��ای مختلف اقتصادی برداریم تا اینکه فعاالن
اقتص��ادی ما به آس��انی بتوانند نیازهای خودش��ان را
تامین کننند .تولیدکنندگان ما خودشان آنقدر قدرت
دارند که مواد اولیه مورد نیاز خودشان را تامین کنند.
پس باید به آنها اجازه داده ش��ود که با سهولت هرچه
بیش��تر بتوانند این کار را انجام دهند اما در عین حال
باید تولیدکنندگان را تشویق کنیم که مواد اولیه مورد
نیازشان را در داخل تولید کنند .از این جهت تحریمها
میتوانند برای ما فرصت خوبی باش��ند .همانطور که
االن بخش نفت و گاز ما به ش��دت ب��ه دنبال جبران
کاس��تیهای ناشی از تحریم است و االن در حوزههای
مش��ترک نفتی میان ایران و س��ایر کشورها ،چاههای
جدید نفت و گاز ایجاد ش��ده و اس��تخراجهای تازه در
حال انجام اس��ت که حقیقتا اتفاق بس��یار مبارک و از
اقتضائات اقتصاد مقاومتی است.

مقصود من از اتکای بیش��تر ب��ه مالیاتها ،افزایش
ضریبهای مالیاتی نیست بلکه حمایت از تولید کشور
منظور ما اس��ت که این مسئله خود به خود به افزایش
درآمدهای مالیاتی خواهد انجامید .در حال حاضر بخش
مهمی از صنایع ما تنها حدود  40 ،30درصد از ظرفیت
خود اس��تفاده میکنند .به باور من اگر تسهیالت مالی
الزم در اختی��ار صاحبان چنین صنایع��ی قرار بگیرد و
آنها بتوانند تولیداتش��ان را به باالی  90درصد برسانند
درآمدشان طبیعتا به  2تا  3برابر میزان فعلی آن افزایش
خواهد یافت که این مس��ئله ب��ه افزایش درآمد مالیاتی
دولت خواهد انجامید.
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بله ما نیازمند احیای این س��ازمان هستیم .سازمان
مدیریت و برنامهریزی ،مغز متفکر بخش اداری و اجرایی
کش��ور ما اس��ت که در آنجا صاحب نظران��ی بودند و
همچنان هس��تند که اگر مدیریت کش��ور از طریق این
سازمان ،ساماندهی و هدایت شود قطعا کشور به صورت
حس��اب ش��دهتر و عاقالنهتری اداره خواهد ش��د .االن
شاهد راهاندازی پروژههایی هستیم که از این زاویه مورد
مطالعات الزم قرار نگرفتهاند و متاس��فانه گاهی اجرایی
شدن چنین پروژههایی هزینههای سنگینی را بر کشور
تحمیل میکند .بنابراین بازگش��ت به اصالح ساختارها
و اعتم��اد به کارشناس��یها و عبور تصمیمس��ازیها از
طری��ق کارشناس��یها میتوان��د از لوازم ض��روری یک
اقتصاد مقاومتی در کش��ور ما باش��د .یکی از مهمترین
چالشهایی که م��ا در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی
داریم چالشهای مدیریت اقتصادی است .ابتدا مدیریت
اقتصادی کشور باید متوجه شرایط جدید باشد و گفته
نشود که اوضاع آرام است و مشکلی وجود ندارد .واقعیت
این است که نمیتوان کشور را مانند گذشته اداره کرد و
باید برای اقتصاد مقاومتی برنامه تدوین شود و ما شاهد
این باش��یم که دستگاهها حرکت تازهای را آغاز کردهاند

و درصدد شناس��ایی نقاط آسیب و تقویت آنها هستند.
بعضی حرکتها مانند تغییر نرخ ارز نش��ان میدهد که
دولت این مسئله را باور کرده و برای آن تدبیر اندیشیده
است .نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که اگر
رویکرد دولت محترم ایجاد انتظارات بیشتر در میان عامه
مردم بود باید به اصالح آن بپردازد و انتظارات مردم را در
حدی که قدرت تامین آنها را دارد تنظیم کند و همانطور
که در دوران فراوانی درآمدهای نفتی این انتظارات دائما
بیشتر میشد االن باید کنترل شود و انتظارات مردم در
حد تواناییهای مالی دولت کاهش داد.

یکی از راهکارهایی ش�ما برای اقتصاد مقاومتی در
مصاحبه با یکی از خبرگزاریها مطرح کرده بودید
تامین مناب�ع مالی مورد نیاز دول�ت از مالیاتها به
جای درآمدهای نفتی اس�ت .گرچه ارتزاق دولت از
محل مالیات و متکی نبودن آن به درآمدهای نفتی
در یک اقتصاد با ثبات امری مطلوب و در عین حال
ضروری است اما آیا فکر میکنید با توجه به رکودی
که االن در بازار شاهد هستیم و همینطور فشارهایی
که تحریمها بر فعاالن اقتصادی ما وارد کرده اس�ت
این راهکار میتواند مناسب باشد؟
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با توجه به نامگذاری س��ال نود و یک به عنوان سال
تولید ملی ،حمایت از کار و س��رمایه ایرانی و بر اس��اس
تاکی��دات مقام معظم رهب��ری بر لزوم اج��رای اقتصاد
مقاومتی ،در این مقاله ابتدا به توضیحاتی جهت تبیین
اقتصاد مقاومتی پرداخته و سپس نقش بخش کشاورزی
به عنوان یکی از جلوههای تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی
در اقتصاد مورد بحث قرار گرفته اس��ت .عالوه بر آن به
رابطه مابین اقتصاد مقاومتی و کش��اورزی و هم چنین
کارکرده��ا و ویژگیه��ای بخش کش��اورزی در اجرایی
ش��دن اقتصاد مقاومتی پرداخته ش��ده است .در نهایت
با بر ش��مردن برخی معضالت و مشکالت کشاورزی در
کش��ورمان راهبردهایی جهت بهبود عملکرد این بخش
ارائه شده است.
اقتصاد مقاومتی و چیستی آن

در اصطالح علم سیاس��ت و در میان سیاستمداران
بزرگ و برجس��ته واژهس��ازی همواره به عنوان یکی از
بهترین راههای کنش سیاسی شناخته شده است .واژه
اقتصاد مقاومتی که چندی پیش توسط رهبری انقالب
مطرح ش��د نیز ناظر بر همین معنی است .ایشان برای
بیان مقصود خود ترکیبی جدید را ایجاد کرده و مفهوم
مقاوم��ت را با اقتصاد در آمیختند .اهمیت علم اقتصاد،
تعاریف و رویکردهای مختلف وکارکرد این علم در جامعه
چنان روشن است که ما را از ارائه هرگونه توضیحی در
این زمینه بینیاز میکند .اما وقتی پسوند مقاومتی به
اقتصاد افزوده میشود معانی و مفاهیم متعددی به ذهن
خطور میکند :آیا رهبری انقالب میخواهند ساختارهای
موجود اقتصادی در کشور را به چالش بکشاند؟ آیا طرح
چنین موضوع��ی از جانب معظم ل��ه در جهت بهبود
عملکرد واحدهای اقتصادی و نهادهای مسئول در زمینه
اقتصاد است؟ آیا طرح مباحثی چنین در شرایط خاصی
و به اقتضای خاصی مطرح شده یا صرفا تعبیری جدید
از مفاهیمی قدیمی مانند توسعه اقتصادی و غیره است؟
آنچه که هم��ه در رابطه با آن اتفاق دارند این اس��ت
که مفهوم اقتصاد مقاومتی به تبع تحریمهای بینالمللی
گستردهای که علیه کش��ورمان اعمال شده است وارد
ادبیات اقتصادی کشور شده است .اگرچه بعد از تسخیر
النه جاسوسی ایاالت متحده کشور همواره با تحریمهای
گستردهای روبهرو بوده ،اما وسعت و دامنه این تحریمها
هیچگاه به اندازه شرایط کنونی نبوده است ،تحریم بانک
مرکزی یک کشور اقدامی بسیار مهم و کمسابقه است.
پیش از این تنها بانک مرکزی ژاپن آن هم در ش��رایط
جنگ جهان��ی دوم تحت تحریم ق��رار گرفت .بدیهی
است این تحریمهای گسترده اثرات دامنهداری بر روی
وضعیت اقتصادی و معیش��تی و رفاهی مردم کش��ور
خواهد داش��ت و همچنین بر روی بخشهای مختلف
اقتصادی کش��ور و فعاالن این عرصهها نیز تبعاتی را به
جای خواهد گذارد .از دیگر سو از مهمترین آرمانهای
انقالب اسالمی دستیابی به استقالل بوده است .استقالل

نه تنها در تصمیمات سیاسی بلکه در عرصه اقتصادی
نیز وجود دارد و به معنای کاهش وابستگی اقتصادی به
خارج کشور است.
با این حال بر اساس آمارهای رسمی دولت وابستگی
اقتصاد کش��ور در ده سال گذشته به نفت و در آمدهای
نفتی بیشتر ش��ده و همین امر موجب افزایش فشارها
براین بخش شده و درجه تاثیرگذاری تحریمهای نفتی
بر اقتصاد کشور را بیشتر کرده است .رهبری انقالب اشاره
داشتند که باید این توانایی را پیدا کنیم که با اراده خودمان
بتوانیم شیرهای نفت را ببندیم .و برای عمل به این توصیه
چارهای جز توجه به راههای بدیل و فعالیتهای جایگزین
اقتصادی که بتوان با تکیه بر آنها اقتصاد داخلی را تقویت
نموده و درآمدهای کافی و جایگزین ایجاد نماییم نداریم.
اگر اقتصاد ایران چند محصولی بوده و با تکیه بر مزیتهای
رقابتی در تولید دامنه وسیعی از کاالها متخصص میبود،
آیا با تحریم کاالیی مانند نفت و یا محدودیت در فروش
آن با مشکل مواجه میشدیم؟ مسایل و مشکالت امروزی
اقتصاد کشور را میتوان به طور خالصه شامل این موارد
دانست :وابستگی به نفت ،پایین بودن ضریب مشارکت
واقعی مردم در اقتصاد و دولتیزدگی آزاردهنده اقتصاد،
اعتی��اد بیمارگونه به دخالت دادن دول��ت در همه امور
اقتصادی کش��ور و قائل ش��دن نقش برتر و ناجی برای
دولت در عبور از دش��واریها ،باالبودن مصرف و مهمتر
عدمتعادل در مصرف ،توازن نداشتن بازدهی فعالیتهای
اقتصادی و...
در مقابل این مش��کالت مفهوم اقتصاد مقاومتی به
عنوان یک اقتصاد پویا و توانمند که زمینههای توسعه
جامعه را فراهم کرده و بر داراییها ،منابع و سرمایههای
ملی تاکید دارد ،توسط رهبری انقالب بیان شده است.
از مهمترین مولفههای اقتصاد مقاومتی میتوان به موارد
زیر اش��اره کرد :ممنوعیت ورود کاالهای لوکس و غیر
ضروری ،تشویق سازمانهای دولتی به مصرف کاالهای
تولید داخلی ،هموار ک��ردن راه بخش خصوصی برای
انجام فعالیت رقابتی و س��الم و به کارگیری سرمایه و
دانش داخلی از طری��ق حمایت از بخش خصوصی .از
دیگر سو توصیههای رهبری انقالب به مردم و مسئولین
برای تحق��ق اقتصاد مقاومتی معطوف ب��ه حمایت از
تولید ملی ،بهینهسازی مصرف ،به کار انداختن سرمایه،
کار بیش��تر ،افزایش تولید و بهرهوری ،ارتقای کیفیت
تولیدات ،اجرایی ش��دن سیاس��تهای اصل  44قانون
اساس��ی بوده است .حال با عنایت به موارد فوق در این
مقاله ابتدا بخش کشاورزی و جایگاه آن در اقتصاد ایران
را به صورت خالصه مورد بررس��ی قرار داده و س��پس
ارتب��اط آن را با اقتصاد مقاومتی بی��ان میکنیم ،تا با
رصد موانع و مشکالت آن تبیین نماییم چگونه میتوان
بخش کش��اورزی کش��ور را در قالب اقتصاد مقاومتی
بازتعری��ف نموده و بازدهی آن را افزایش داد .و در پایان
نی��ز راهکارهایی عملی در جه��ت تقویت و حمایت از
کشاورزی و تولیدات آن ارائه مینماییم.

کشاورزی در اقتصاد ایران

کش��اورزی یکی از مقولههای اقت��دار و امنیت ملی
هر کشوری اس��ت ،زیرا تامین امنیت غذایی که در گرو
کش��اورزی پایدار است .بر اساس آمار بانک جهانی سهم
بخش کشاورزی در  GDPکشور در سال 18.5 ،1991
درصد بوده اما در س��ال  2001به دوازده و هشت درصد
کاه��ش پیدا کرده و در س��ال  2007ب��ه  10.2درصد
رس��یده اس��ت .حال آنکه بیشترین صادرات ایران به
اتحادیه اروپا که در سال  2010مهمترین شریک تجاری
ایران بوده (امارات ،چین و هند و ژاپن در رتبههای بعدی
این لیست و مهمترین ش��رکای تجاری ایران محسوب
میش��وند ).بعد از نفت و محصوالت پتروشیمی مربوط
به محصوالت کش��اورزی اس��ت .طرف��ه این که بخش
مهم��ی از صادرات غیر نفتی م��ا و محصوالت بومی که
کشورمان با آن شناخته شده است نیز تولیدات کشاورزی
نظیر پس��ته و زعفران است .اگرچه کش��اورزی در ایران
وابستگی کمی به محصوالت وارداتی دارد این وابستگی
در مقابل وابستگی بخش صنعت به واردات مواد اولیه و
تکنولوژی ،تقریبا صفر اس��ت .به عالوه بخش کشاورزی
ظرفیت فزایندهای در ایجاد مشاغل دارد .تجربه جهانی در
کشورهای هند ،چین ،برزیل و هم چنین ایران موید این
نکته اس��ت که سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بیش
از س��رمایهگذاری در صنعت تولید اشتغال کرده است.
افزون بر این س��رمایهگذاری در کش��اورزی کوتاهمدت
نیز هست .صنعت برخالف کش��اورزی به کارگر ماهر و
آموزش دیده نیاز دارد ،و برای تولید سودآور نیازمند زمان
طوالنی اس��ت .در مقابل سرمایهگذاری علمی و مطالعه
شده در بخش کشاورزی بسیار زود به بار مینشیند .لذا با
عنایت به موارد گفته شده باید اذعان نماییم که بسیاری
از مشکالتی که در گذشته و همچنین در سالهای اخیر
در بخش کشاورزی وجود دارد ،به دلیل عواملی از قبیل
تحریمها یا حصر اقتصادی نیست ،بلکه موانعی است که
در تولید و تجارت محصوالت کشاورزی در داخل کشور
وجود دارد .همانگونه که در بخش بعدی بحث خواهیم
کرد چه بسا که تحریمها حداقل در بخش کشاورزی از
ورود بسیاری از محصوالت کشاورزی جلوگیری کرده و
موجب بازاندیشی در رفتارها و سیاستهای دولت و بهبود
عملکرد شود.
کشاورزی و اقتصاد مقاومتی
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رابطه اقتصاد مقاومتی و کشاورزی رابطهای دو سویه
و با ارتباطات متقابل فراوان است .کشاورزی میتواند به
عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی مطرح باشد و
نقش مهمی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی داشته
باش��د و از طرف دیگر اقتصاد مقاومتی نیز بر فرآیندها،
تولیدات و حمایتهایی که از کشاورزی میشود تاثیرگذار
است؛ همانطور که پیش��تر نیز بدان اشاره شد اقتصاد
مقاومتی اصول��ی دارد که بر حمایت از تولیدات داخلی،
جلوگیری از هدر رفتن ارزه��ای باارزش نفتی و واردات
بیرویه بنا ش��ده اس��ت ،اگر به این اصول حقیقتا وفادار
باش��یم بخش کشاورزی کش��ور تحولی جدی را شاهد
خواهد بود .فعالیتهای اقتصادی و یا کس��بوکارها در
س��ه حوزه مجزا تقسیمبندی شدهاند :صنعت ،تجارت و
کش��اورزی .میدانیم که امروزه بسیاری از فعالیتهای
اقتصادی به صورت مش��ترک و با همکاری کش��ورها با
یکدیگر اداره میشوند .بسیاری از فعالیتهای صنعتی در

ایران و جهان بدون س��رمایههای خارجی ،مواد اولیه یا
نیروی متخصص بینالمللی از کار بازمیمانند .از دیگر سو
فهم تجارت و صحب��ت در مورد واردات و صادرات بدون
ارتباطات گس��ترده مالی با جهان بسیار دشوار است .در
این میان تنها بخشی که میتوان با تکیه بر دانش بومی،
ظرفیتهای سرمایهای داخل کشور و استفاده از ظرفیت
کارآفرینی داخلی به اداره آن پرداخت بخش کش��اورزی
است.
باید توجه داشته باشیم که کاهش واردات در برخی
زمینهها موجب آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد .این
که بیان میش��ود ارز با ارزش حاصل از فروش نفت باید
با دقت و در موارد ضروری مصرف شود به همین مطلب
اش��اره دارد .واردات برخی از مواد اولیه یا تجهیزاتی که
در صنعت به کار م��یرود و یا برخی داروها را نمیتوان
کاهش داد .اما کاهش یا توقف واردات برخی محصوالت
به هیچوجه مشکلی ایجاد نخواهد کرد .کاهش یا توقف
واردات بخش کشاورزی نیز از این قبیل است که دولت
محت��رم در ماههای اخی��ر با درایت اق��دام به توقف آن
نمودهاند .طرفه اینکه بس��یاری از محصوالت کشاورزی
که سابقا وارد میشدند در کشور نیز تولید شده و یا امکان
تولید بیشتر یا با کیفیت بهتر آن در کشور وجود داشته
اس��ت .حال تحریمهای اعمال ش��ده بر علیه کشورمان
موجب ش��ده تا دولت در تخصیص ارز با دقت و وسواس
بیش��تری عم��ل نم��وده و از واردات چنین محصوالت
مصرفی اجتناب نماید .این امر فرصت بسیار مقتضی را
در اختیار بخش کش��اورزی قرار داده اس��ت و نهادهای
مس��ئول کشور در این حوزه میتوانند با تمرکز بر تولید
تغییر عمدهای را رقم بزنند.
یکی از بنیانهای اقتصاد مقاومتی خرید کاالی داخلی
در جه��ت حمایت از تولیدکننده و من��ع واردات عنوان
شده اس��ت .اگر در فرهنگ مصرف ایرانیان ،مصنوعات
و تولیدات صنعتی کش��ورمان در اولویت قرار ندارند ،در
تولیدات و محصوالت کشاورزی این وضوع بالعکس است؛
به عبارتی به دلیل کیفیت بهتر تولیدات کشاورزی ایران
به واسطه شرایط بینظیر جغرافیایی و آب و هوایی و هم
چنین تضمین سالمت این محصوالت ،ایرانیان عنایت
بیشتری به محصوالت کشاورزی تولید داخل نسبت به
سایر محصوالت وارداتی دارند .این امر کشور را از صرف
هزینه سنگین برای فرهنگسازی در این زمینه بینیاز
کرده و خاطر نشان میسازد که مسئولین و مدیران بخش
کشاورزی میبایست توجه خود را تنها معطوف به افزایش
کیفی و کمی تولیدات کش��اورزی و سایر صنایع مرتبط
با آن نمایند.
لذا اگر مردم��ی بودن ،خصوصی بودن ،تولیدزا بودن
و پربازده بودن را بتوان از ش��اخصهای اقتصاد مقاومتی
دانس��ت ،بالش��ک کش��اورزی اقتصادی مقاوم اس��ت.
کشاورزی در ایران هم مزیتهای تولید داخلی را به کمال
داراس��ت ،و هم میتواند با تمرکز و تقویت سرمایههای
کوچک در داخل کش��ور و بینیاز از سرمایهگذاریهای
خارجی فعالیت کند .بدین ترتیب تحقق اقتصاد مقاومتی
در س��ایه تقویت بخش کشاورزی میسر میشود .و برای
نیل ب��ه اهداف اقتصاد مقاومتی ع�لاوه بر کارکرد بهتر
نهادهای مسئول در زمینه کش��اورزی هم چون وزارت
جهاد کشاورزی ،نیاز به شکلگیری نهادهایی جدید هم
چون بنگاههای کارآفرین در بخش کشاورزی با تکیه بر
توان و سرمایه مردمی به شدت احساس میشود .حذف

موانع آشکار توسعه کشاورزی در کشور ،لزوم برنامهریزی
منس��جم تولید ،ارائه تس��هیالت حمایتی و حمایت از
تولیدات کشاورزی از مهمترین راهبردهای دستیابی به
افقهای خودکفایی و استقالل در بخش کشاورزی است
که در ادامه به تفصیل بر شمرده شده است.
توسعه کارآفرینی روستایی و کشاورزی حلقه مفقوده
اقتصاد ایران :کشورمان در طول پنجاه سال گذشته
و بعد از اصالحات ارضی همواره با پدیده مهاجرت مردم
از روس��تاها به ش��هرها مواجه بوده اس��ت .تا جایی که
امروزه بیش از شصت درصد جمعیت کشور شهرنشین
و جمعیتی مولد روس��تایی در اقلیت قرار گرفته اس��ت.
آنچه که کارآفرینی بر پایه آن بنا ش��ده است توجه به
ظرفیتها و توانمندیهای فردی و تخصصی است که با
توجه به نیاز و فرصتهای موجود در بازار منطقه ،شهر و
کشور بتواند به فعالیت مولد اقدام ورزد .برای فعال نمودن
این توانمندیها و استفاده از فرصتهای موجود باید به
چند سوال پاسخ دهیم؛ آیا در حوزه کشاورزی از مزیت
رقابت��ی و توانمندیها برخورداریم؟ یقینا بلی ،آیا تولید
این کاالها نیازی را از کش��ور بر طرف کرده و از فرصت
موجود بهرهبرداری میکند؟ پاسخ بازهم مثبت است .آیا
سرمایهگذاری و توجه جدی به بخش خصوصی در عرصه
کشاورزی موجب مشارکت مردم در اقتصاد میشود؟ بلی،
پس اهمال در این زمینه از کجا ناشی میشود؟ و چگونه
میتوان از این ظرفیتها استفاده نمود؟
از مفاهیم مهمی که در مباحث توس��عه روستایی و
کشاورزی مطرح است توجه به مشارکت مردمی است .نه
تنها نیروی انسانی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی
مطرح است ،بلکه بدون فعالیت موثر مردم نمیتوان انتظار
هیچگونه بازده موثری را داشت .کارآفرینی بالذاته با کسب
سود ،منفعت و ارزش اجتماعی عجین شده است؛ حال اگر
بتوانیم روستانشینان و کشاورزان را با اطالعرسانی مناسب
نسبت به فواید کارآفرینی مطلع کرده و در مقابل حمایت
الزم برای تاس��یس بنگاههای کارآفرین جهت استفاده
از فرصتها و ظرفیته��ای موجود را بنماییم ،خواهیم
توانست از نیروی بالقوه موجود بهرهبرداری کرده و صرفه
اقتصادی و اجتماعی برای کشور به وجود بیاوریم .تاسیس
و گسترش ساختارهایی مانند تعاونیهای کشاورزی که با
سرمایه اندک و بر اساس توانایی کشاورزان ایجاد شده و
با سیاستهای حمایتی بتوانند به کار و تولید بپردازند از
نمونه این فعالیتهاست .نمونههای موفق این تعاونیها در
کشور نشاندهنده ظرفیت عظیمی است که تاکنون به
طور کامل فعال نشده و به کار نگرفته شده است.
بخش کش��اورزی ما س��الیان طوالنی از تخصیص
نادرس��ت منابع و عدم برنامهریزی منسجم آسیب
دیده اس��ت .به عنوان مثال در س��الهای ابتدایی بعد از
انقالب اسالمی کشت محصوالتی مانند پنبه و جو متوقف
و ظرفی��ت و زمینهایی که پیش از این به کش��ت این
محصوالت اختصاص داشتند ،برای تحقق خودکفایی در
تولید گندم به زیر کشت این محصول استراتژیک رفتند.
تجربه و نظر کارشناس��ان هر دو بیانگر این هستند که
دس��ت یازیدن به چنین عملی اش��تباه بوده است .این
ماجرا امروز هم به اش��کال مختلف��ی در روی میدهد.
در یک سال مشخص کشاورزان نقاط مختلف کشور بر
اساس اطالعات نادرست محصولی مانند سیبزمینی را
تولی��د میکنند و به دلیل عرضه زیاد با کاهش قیمت و
ضرر روبهرو میش��وند و در نقطه مقابل کشور از کمبود
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محصول دیگری و گران ش��دن محص��ول دیگری رنج
میب��رد .میتوان با یک برنامهریزی س��اده و با همکاری
کشاورزان مشخص نمود که در سالهای آینده بر اساس
نیازهای کشور و اولویتبندی آنها و بر مبنای اصول علمی
پذیرفته ش��ده ،در هر یک از نقاط کشور چه محصولی
تولید شود ،تا آسیبهایی که از رهگذر تخصیص نادرست
به تولید کنندگان و مصرفکنندگان میرسد ،جلوگیری
ش��ود .لزوم فرماندهی متمرکز با محوریت وزارت جهاد
کش��اورزی که سیاستهای کشت را در سطح کالن در
کشور تعیین کرده ،نهادههای مورد نیاز را در اختیار مردم
ق��رار داده و در فروش محصوالت از کش��اورزان حمایت
مکفی به عمل آورد ،به شدت احساس میشود.
تامین نهادههای کشاورزی مانند بذر ،سم و کود از
مهمترین دغدغههای بخش کشاورزی است .تامین
این نهادهها در س��الهای اخیر با مشکالتی همراه بوده
است؛ از اهم مش��کالت میتوان به وارداتی بودن برخی
از بذرها اش��اره کرد .کیفیت سم و کودی که در اختیار
کشاورز قرار میگیرد ،بسیار با اهمیت بوده و از سوی دیگر
باید این نهادهها به موقع و به میزان کافی در دس��ترس
کشاورزان باشد .آمارهای وزارت جهاد کشاورزی از لحاظ
کیفی��ت و کمیت خالف این مطلب را نش��ان میدهد.
الزم اس��ت با بازنگری در سیاستهای تامین نهادههای
کش��اورزی و اعمال مدیریت علمی ،کارآمد و کاربلد به
تصحیح این شیوه اقدام نمود.
محصوالت ارگانیک که بدون هیچ ماده شیمیایی
مضری تولید ش��دهاند میتوانن��د نقش مهمی در
تامین سالمت جامعه ایفا نمایند .عالوه بر این محصوالتی
که با استفاده از تکنولوژیهای روز تولید میشوند کیفیت
بهتر و قیمت باالتری را دارند .با توجه به حرکتی که در
صحنه بینالمللی جهت تولید و اس��تفاده از مواد غذایی
س��الم شروع ش��ده و با توجه به گامهای ابتدایی بسیار
مثبتی که توس��ط حمایتهای وزارت جهاد کشاورزی
در این حوزه برداش��ته شده اس��ت ،الزم است با تقویت
فعالین این عرصه و کمک به کاهش هزینههای تولید این
محص��والت ،کیفیت و کمیت این محصوالت را افزایش
داده و آن را در دسترس همه مردم قرار داد.
سالهاست در سازمانهای متولی بخش کشاورزی
در کش��ور مباحثی ه��م چون برنامهری��زی ،تولید
مکانیزه و مس��ائلی از این دست مطرح است .اما چرا این
موارد به عمل نزدیک نش��ده اس��ت؟ یکی از نظریاتی که
علمای فن با آن آشنا هستند بیان میدارد که کشاورزی
معیشتی و کشاورزی که برای تامین معیشت خود به فروش
محصوالت کشاورزی خود اشتغال دارد نمیتواند ریسک
ناشی از تغییر و مکانیزه شدن شیوه تولید را بپذیرد و لذا
در جهت حفظ آب باریکه به همان شیوه سنتی خود عمل
خواهد نمود .گذشته از این بسیاری از برنامهریزیهایی که
در طی س��الیان در بخش کش��اورزی انجام ش��ده است
هرگز جامه عمل پوش��انده نش��ده اند ،به چند دلیل :اوال
این برنامهریزیها به صورت جزایر منفصل و گسس��ته از
یکدیگر بوده و دیدی کلنگر و جامع نداش��ته است .ثانیا
برنامهریزیهای انجام ش��ده بومی و بر اساس ظرفیتها،
اولویتها ،و موانع هر منطقه طراحی نشده است .و ثالثا و
مهمتر از همه این برنامهریزیها با مشارکت بازیگران اصلی
این عرصه یعنی کشاورزان طراحی نشده است و طبیعی
است که به مرحله اجرا هم در نیامده است .بنابراین برای
بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بایست مانند سایر
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بخشهای اقتصادی بر اساس نظرات مقام معظم رهبری،
مشارکت مردمی را در طراحی و تدوین و اجرای طرحهای
کشاورزی با ظرفیتهای بومی مناطق کشور افزایش داد و
عالوه بر این با حمایتهای مالی و بیمه (بخشهای تقریبا
فراموش ش��ده کشاورزی ایران) نسبت به تغییر وضعیت
کشاورزی معیشتی به نوین اقدام نمود.
یکی دیگر از مواردی که همواره در زمره مس��ائل و
مش��کالت اقتصاد ایران به طور عام و کش��اورزی به
طور خاص برشمرده شده است ،داللی و واسطهگری است.
در گوش��ه و کنار میشنویم که دالالن و واسطهگران که
نقشی در تولید مولد ندارند موجب افزایش بیرویه قیمتها
میشوند و کشاورز و تولیدکننده بهره چندانی نمیبرد .از
طرف دیگر در فرصتهای مختلف برچس��ب سودجویی
نامتعارف نیز به واس��طههای بازار کش��اورزی چسبانده
میشود .اما واقعیت به شکل دیگری است و میبایست با
شیوه دیگری با آن روبهرو شویم .حقیقت این است که بر
اساس اصول علم اقتصاد نقش واسطه و فعالیت واسطهگری
اوال بس��یار مهم است و ثانیا از بازار حذف ناشدنیست؛ به
عبارت دیگر اگر کلیه واسطهها را از بازار خارج نماییم آیا
وضعیت بازار بهتر خواهد شد و آیا قیمتها پایین خواهد
آمد و تولید بیشتر خواهد شد؟ و آیا اصال میتوان بازار را از
واسطه خالی نمود؟ جواب به این هر دو سوال منفی است،
نمیت��وان بازار را از واس��طهها خالی نمود در طرف دیگر
با حذف این واس��طهها نه تنها تغییری در تولید صورت
نمیگیرد (در صورت کاهش نیافتن تولید) ،بلکه قیمتها
به دلیل افزایش هزینههای رسیدن محصول به دست مصر
فکننده و متخصص نبودن تولیدکننده و مصرفکننده در
انتقال و بستهبندی و سایر موارد ،قیمتها افزایش خواهد
یافت .پس چاره کار چیست؟ واقعیت در بازار محصوالت
کشاورزی این است که ساختار این بازار به شدت سنتی،
بیبهره از تکنولوژیهای روز و فارغ بال از شیوه عمل علمی
است .مانند دیگر بخشهای اقتصاد کشور هزینه حمل و
نقل و انبارداری مکانیزه در این بخش نیز به شدت زیاد و
غیرمنطقی است .اگر واقعا میخواهیم در راستای عمل به
فرمایشات مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی از
تولید و تولیدکننده داخلی در کشاورزی حمایت کنیم و
موانع تولید را برطرف کنیم یکی از مهمترین فعالیتهایی
که بایس��ت انجام شود باز تعریف ساختار بازار محصوالت
کش��اورزی ،کمک به تشکیل ش��رکتهای تخصصی و
بهرهگیری از دانش روز در جهت کاهش هزینهها است و
نه حذف وسطهها و یا استفاده از اهرم فشار به تولیدکننده
یا واسطههای بازار.
کشاورزی مانند هر فعالیت دیگر اقتصادی نیاز
به زیرساختهای مناسب و کارآمد دارد .از طرف
دیگر نیز برای تقویت آن نیاز به تولید برخی تجهیزات
و نهادهها داریم؛ به عنوان مثال پس از انقالب اسالمی
مجتمع کارخانه جات تراکتورس��ازی تبریز با هدف
افزایش تولید و خودکفایی گندم توس��عه یافت و نه
تنها توانست نیاز کشور از بخش بزرگی از ماشینآالت
کشاورزی مرتفع سازد بلکه به صادرات نیز پرداخت.
همی��ن نمونه آنقدر جامع و مانع اس��ت که بگوییم
رشد کشاورزی و ظرفیتسازی برای افزایش تولیدات
کشاورزی ایجاد صنایع مرتبط و بهبود و تقویت آن را
موجب میشود .تولید نهادههایی مانند انواع مختلف
کود و س��م عالوه بر ماش��ینآالتی که میبایست در
کش��اورزی به کار گرفته شود موجب توسعه صنایع
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مرتبط و بومیسازی دانش تولید و کاربرد این صنایع
در کشور خواهد شد .آنچه که باید به آن توجه شود
این اس��ت که اگر میخواهیم کش��اورزی از تولید با
کیفیت و رشد معقولی بهره ببرد میبایست توان خود
را به تولید نهادههایی مانند سم و کود یا ماشینآالت
کشاورزی معطوف نماییم.
کارآفرین��ی روس��تایی ک��ه بخ��ش عم��دهای از
فعالیته��ای آن معط��وف به کش��اورزی و تولید
محصوالت کش��اورزی اس��ت ،به چهار شکل گوناگون
صورت میپذیرد :فردی ،گروهی ،تعاونی و خوشهای .به
نظر میرسد عمده فعالیتهای کارآفرینی در روستاها به
صورت فردی انجام شود .همانگونه که در گذشته نیز به
آن اشاره شد ،تجارب مختلف در کشور ما نشان داده است
که تعاونیهای کارآفرین در بخش کشاورزی و در روستاها
میتوانند بازدهی مناس��بی را برای بخش کشاورزی به
ارمغان بیاورند .لذا حمایت در جهت تقویت و توسعه این
تعاونیهای روس��تایی و کشاورزی که با سرمایه اندک و
نیروی انسانی جوان اداره شود توصیه میشود .عالوه بر
آن توصیه میشود سایر اشکال کارآفرینی روستایی مانند
کارآفرینی خوشهای که نقش به سزایی در توانمندسازی
نیروی انسانی حاضر در روستاها دارد ،مورد تامل و بررسی
قرار گیرد.
کش��اورزی در کش��ور ما از بخشهایی اس��ت که
با اس��تهالک ساالنه و انباش��ته روبهرو است .دلیل
بس��یاری از ناتوانیها و در تولید محصوالت کش��اورزی
عدم س��رمایهگذاری زیربنایی در جهت پوش��ش میزان
استهالک این بخش است .الزم است با دیدی بلندمدت
به سرمایهگذاری زیربنایی در کشاورزی پرداخته شود تا
با توجه به مس��ایل زیست محیطی و اکولوژیکی شاهد
توسعه پایدار( )sustainable developmentبا حفظ
منابع آبی و خاکی باشیم.
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دورههای بح��ران ،رکود ،رونق و ثب��ات اقتصادی
متاث��ر از عوامل محیطی (داخلی – خارجی) همچون
عوامل سیاسی ،قانونی ،ساختاری اقتصاد ،تکنولوژیکی،
فرهنگی ،اجتماعی و زیس��ت محیطی در بس��یاری
از اقتصاده��ای دنیا تجربه ش��ده اس��ت .طول مدت
این س��یکلهای اقتصادی بسته به میزان عمق عامل
تاثیرگ��ذار و همچنی��ن ارائه راه حله��ای ماندگاری
ی��ا برونرفت از آن متفاوت و بدیهی اس��ت که نقش
محوری در ارائه راه حلهای کارشناس��ی و برنامههای
عملیاتی را دولتها بر عهده خواهند داشت .در شرایط
کنونی جمهوری اسالمی ایران و ساختار اقتصادی آن،
ارائه «بسته جامع اقتصادی با رویکرد مقاومتی» و اتخاذ
استراتژیهای متناسب با آن میتواند به گذار موفق از
این دوران منجر شود.
ارائه «بس��ته جامع اقتصادی با رویکرد مقاومتی»
مستلزم ش��ناخت کلیه عواملی خواهد بود که نقش
موثری در اقتصاد دارند که از آن جمله میتوان به نقش
غیرقابل انکار پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد اشاره
کرد که نهاد متولی آن بازار سرمایه است .بازار سرمایه،
زیربنای مال��ی فعالیتهای تجاری ،صنعتی ،دولتی و
خصوصی است به نحوی که با ایجاد بازارهای واسطهای
از جمله ب��ورس اوراق بهادار ،فراب��ورس و بورسهای
کاالیی زمینه تخصیص بهینه سرمایهها را به طرحها،
پروژهها و داراییهای س��رمایهای ایج��اد میکند و از
طریق تامین مالی متقاضیان سرمایه ،موجبات رشد و
رونق اقتصادی را فراهم میس��ازد .حاال سوال اساسی
این است که آیا بازار سرمایه به طور مستقل میتواند
در «بسته جامع اقتصاد مقاومتی» ایفای نقش کند؟ و
اینکه در «بسته جامع اقتصاد مقاومتی» چه نکاتی در
خصوص بازار سرمایه باید لحاظ شود؟
بازار س��رمایه محلی برای عرضه و تقاضای سرمایه
است و اکثر سرمایهگذاران (عرضهکنندگان سرمایه) در
این بازار در پی کس��ب باالترین بازده با تحمل ریسک
متناس��ب هستند و متقاضیان س��رمایه نیز به دنبال
سرمایههای بسیار باال ،بدون سررسید و با هزینههای
مالی بسیار پایین هس��تند .در اصول سرمایهگذاری،
مفهوم بازده مورد انتظار به عنوان عامل تعیینکننده
سرمایهگذاری محسوب میشود و بر اساس آن ،دارایی
ارزشگذاری میشود .هرگونه نوسان بازده
(ریس��ک) موجب نوس��ان قیم��ت دارایی
میش��ود و به همین دلیل است که قیمت
سهام ش��رکتهای پذیرفته شده در بورس
دائما دستخوش نوسانات هستند .هرگونه
انتظار تغییر در س��ودهای آتی شرکتها،
منج��ر به تغییرات قیمتی خواهند ش��د و
بالتبع ،تغییرات ش��اخصهای بورس را به
همراه خواهند داشت .در بازار سرمایه کلیه
کشورها ،نوسان ذات بازار محسوب میشود

و کمتر اخبار و رویدادی (سیاس��ی ،اقتصادی ،قانونی،
فرهنگی اجتماعی ،تکنولوژیکی و زیس��ت محیطی)
میت��وان یافت که ب��ر این بازارها تاثیرگذار نباش��ند
و بازارها را دچار نوس��ان نس��ازند و فع��االن حرفهای
بازار ب��ا اندازهگیری میزان تاثیر اخب��ار و رویدادها بر
سودآوری شرکتها ،اقدام به انجام معامالت میکند.
در بازارهای سرمایه کشورهای پیشرفته عالوه بر پایین
بودن ریسکهای سیس��تماتیک (غیرقابل کنترل) و
ریسکهای غیرسیس��تماتیک (قابل کنترل و مربوط
به مدیریت عملیاتی) ،عم��ق بازارها نیز از جنبههای
مختلفی همچون؛ تعداد فعاالن بازار ،تعداد شرکتهای
پذیرفته شده در بورس ،تنوع صنایع مختلف پذیرفته
ش��ده در بورس ،ارزش بازار ،حجم معامالت ،ابزارهای
مورد اس��تفاده ،سطح کارشناسی تحلیلگران ،گستره
وس��یع جغرافیای��ی از طریق پذی��رش در بورسهای
بینالمللی ،بسیار باالست و جایگاه واال و نقش ویژهای
در اقتصاد اکثر این کشورها دارند.
اما در ایران ،بازار سرمایه تاکنون نتوانسته به جایگاه
واقعی خود در اقتصاد برس��د چرا که از میان چندین
هزار ش��رکت فعال در عرصه اقتصادی کشور ،کمتر از
 350شرکت فعال در تابلوی معامالت ،حاضر هستند
و از بین  75میلیون نفر جمعیت کشور نیز تنها حدود
 3.5میلیون نفر به عنوان سهامدار ثبت شدهاند .ارزش
بازار بورس اوراق بهادار ،علیرغم پذیرش شرکتهای
جدید ،با یک روند نزولی نسبت به ابتدای سال به مبلغ
 109هزار میلیارد تومان رس��یده است که در مقایسه
با حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت
خرید نس��بت ناچیز  10درصدی را دارا اس��ت .البته
مشکالت ساختاری متعدد دیگری نیز وجود دارند که
میتوانند به مرور زمان و در قالب برنامههای کارشناسی
و در بس��تر طرح جامع عملیاتی و هم راستای بهبود
سایر بخشهای اقتصادی رفع شوند تا جایی که بتوان
از ب��ورس به عنوان میزان الح��راره وضعیت اقتصادی
اس��تفاده کرد و نقش واقعی و ارزش��مند خ��ود را در
اقتصاد ایفا کند.
در شرایط فعلی ،بازار سرمایه ایران علیرغم وجود
ضعفهای س��اختاری ،در حال عب��ور از دوران گذار
اس��ت و از آنجایی که شرکتهای پذیرفته شده در

بازار بورس و فرا بورس از جمله برترین ش��رکتهای
فعال در صنایع مختلف در سطح اقتصاد کشور هستند
انتظار کسب بازده مناسب در بلندمدت دور از انتظار
نیس��ت و انتظار میرود با بهبود اوضاع سیاس��ی ،از
جمله پربازدهترین بازارهای س��رمایه به حساب آید.
اما در حال حاضر ش��رکتهای پذیرفته شده در بازار
بورس اوراق بهادارعمدتا دارای وابستگیهای وارداتی
مواد یا قطعات ،صادرات محصول و همچنین انتقال
وجوه در س��طح بینالملل هس��تند و برای همین با
محدودیتهایی روبهرو ش��دهاند ک��ه انتظار احتمال
کاهش س��ودآوریها بعید به نظر نمیرسد .از اینرو
قیمته��ا در بورس اوراق بهادار دچار روند کاهش��ی
ش��دهاند و در اصطالح ب��ازار س��رمایه ،روند اصالح
قیمتها در جریان است.
البته انتظارات بر اس��اس یک سری از مفروضاتی
شکل میگیرند که شاید در واقعیت به وقوع نپیوندند و
همین ابهامها باعث نوسان بازده در این بازارها که گاهی
باعث ایجاد رفتارهای هیجانی میشوند .در بسیاری از
بازارهای دنیا برای جلوگیری از این رفتارهای هیجانی
راهکارهایی اندیشیده ش��ده است و به نوعی میتوان
با اس��تفاده از ای��ن راهکارها و ابزارها ت��ا حد زیادی،
ریس��کهای هیجانی را کنترل ک��رد و به نوعی این
ریسکها را پوشش داد.
با عنایت به مطالب فوق به نظر میرسد در صورت
بکارگیری برخی از ابزارها و همچنین در نظر گرفتن
نقش اساس��ی بازار س��رمایه در اقتصاد و بسته جامع
اقتصادی با رویکرد مقاومتی بتوان تا حد زیادی اثرات
منفی تحریمها بر بازار سرمایه را کاهش داد .از جمله
این راه کارها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 – 1اعطای تسهیالت با سود بسیار پایین به سهامداران
عمده جهت حمایت از سهام شرکتهای متبوعشان.
 -2کاهش نرخ س��ود بانکی که منجر به کاهش نرخ
ب��ازده مورد انتظار که در نتیجه تاثیر مثبت بر قیمت
سهام شرکتها خواهد شد.
 -3کاهش نرخ خوراک یا مواد اولیه مصرفی شرکتها،
که دولت تامینکننده آنهاست.
 -4تسهیل شرایط ورود شرکتهای جدید دارای مزیت
نسبی به بورس و پذیرش و قیمتگذاری مناسب آنها.
 -5کاهش نرخ کارمزد معامالت و همچنین
مالیات نقل و انتقال س��هام ش��رکتهای
بورسی.
 -6افزای��ش معافیتهای مالیاتی و س��ایر
مشوقها برای شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار.
 -7راهاندازی ابزارهای جدید معامالتی مانند
اختیار خری��د ( )Call Optionو اختیار
ف��روش ( )Put Optionجهت پوش��ش
ریسک معامالت.
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اقتصاد مقاومتی

پلیسی کردن اقتصاد
تحریمها را
تشدید میکند
اقتصاد مقاومتی در گفتوگو با مسعود نیلی
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ایران باعث شد که مسئوالن از طرحی سخن بگویند که به باورشان اقتضای
ش�رایط ویژهای است که کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار گرفته است.
طرح بحث اقتصاد مقاومتی نیست مگر واکنشی در برابر فشارهای بیرونی و
تحریمهایی که آثار آن دیگر در حال عیان شدن است به طوری که نه خواص
و اقتصادانان بلکه مردم و کوچه و بازار هم فش�ار آن را به طور ملموس�ی
احساس میکنند .مسعود نیلی معتقد است شرایط کنونی اقتصادی ایران به
گونهای است که الزم است برای هر نوع تصمیمگیری و کنش اقتصادی به
«باید»ها و «نباید»هایی که اقتضای وضعیت فعلی اقتصادی ما است توجه
شود .اهمیت این نکته از نظر او بدان جهت است که او ممکن است عکس
وضعیت فعلی اقتصاد کش�ور را چط�ور ارزیابی
میکنی�د و چ�را در این ش�رایط اقتص�اد ایران
راه�کاری وی�ژه را میطلبد؟ ش�ما راهکارهای
موثر برای بهبود این وضعیت که فشار خارجی از
اصلیترین عوامل تاثیرگذار در رخ دادنش بوده،
چه میدانید؟
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وضعیتاقتصادیکهدرحالحاضرتجربهمیکنیم،
برآیند و نقطه تالقی دو مسیر است که باعث به وجود
آمدن ش��رایطی که در آن به سر میبریم شده است.
مسیر اول برآمده از رویکردی است که در اداره اقتصاد
داخلی داشتهایم و به طور کلی شرایطی که بر اقتصاد
داخلی ما در طول چند سال گذشته حاکم بوده است.
پیشینه این مس��ئله هم به وفور درآمدهای نفتی در
دهه هشتاد و به خصوص افزایش این درآمدها در نیمه
دوم این دهه به این سو و همچنین نحوه هزینه کردن
این درآمدها در کشور باز میگردد .به نظرم االن دیگر
کامال مش��خص شده که از طرفی بودجه انبساطی با
توجه به اینکه درآمدهای نفتی کشور افزایش زیادی
پیدا کرده بود و از طرف دیگر واردات بیرویه و رش��د
بسیار باالی حجم نقدینگی ،سه ویژگی مهم نامطلوب

این اتفاق واقع ش�ود چنانکه در سالهای گذشته در مواردی چنین بوده
است .این استاد اقتصاد معتقد است که وفور درآمدهای نفتی در سالهای
گذش�ته باعث ش�ده که هزینههای واقعی اش�تباهات اقتص�ادی چندان
محس�وس نباشد اما اکنون که تحریمها از اقالم تجاری به حوزههای مالی
و انرژی نیز تسری پیدا کرده است ،هر اشتباه اقتصادی میتواند هزینههای
بسیار سنگینی را به کشور تحمیل کند .به باور این استاد دانشکده مدیریت
و اقتصاد دانشگاه شریف« ،اقتصاد مقاومتی» باید به زبان بودجه خانوارها
ترجمه ش�ود تا مردم هر چه زودتر بتوانند با وضعیتی که کش�ور به لحاظ
اقتصادی در حال قرار گرفتن در آن هس�ت ،آشنا ش�وند و خودشان را با
شرایط جدید تطبیق دهند.

نیمه دوم دهه هش��تاد بوده است .در مورد عوامل به
وجود آمدن وضعیت کنونی اقتصاد من روی همین
س��ه عامل متمرکز میش��وم که عبارتن��د از؛ میزان
وابستگی تولید به واردات ،میزان وابستگی بودجه به
نفت و میزان رشد نقدینگی .شما توجه کنید که در
س��ال  77قیمت هر بشکه نفت  10/4دالر بود و بعد
از سال  77قیمت آن با شیب بسیار مالیمی افزایش
پیدا کرد .به طوری که نگه داش��تن قیمت هر بشکه
نفت در دامنه بین  20دالر تا  28دالر در س��الهای
 2000تا  ،2003حالت ایدهآلی محسوب میشد .در
چنین شرایطی درآمدهای نفتی ما هم در دامنه 20
تا  25میلیارد دالری در نوس��ان بود .به تبع ش��رایط
بازار نفت با توجه به اینکه بودجه هم عمدتا از محل
درآمدهای نفتی تامین میشد ،دارای حجم محدودی
بود .همانطور که میدانید در فاصله سالهای  52تا
 56هم که شاهد افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی
بودیم به تبع آن بودج��ه افزایش زیادی پیدا کرده و
واردات هم افزایش چشمگیری یافت .همین رویکرد
در سالهای دهه هشتاد و به ویژه نیمه دوم این دهه
نیز اعمال شد .تنها تفاوتی که میان این دو مقطع زمانی

وجود داشت و به باور من تفاوت مهمی هم هست ،این
بود که در شوک اول نفت که رویکرد کشور به سمت
هزینه کردن درآمدهای نفتی بود تورمی که در داخل
ایجاد شد ،همراه با تورم البته مالیمتر اقتصاد جهانی
شد .یعنی در آن زمان ،کشورهای صنعتی پیشرفته
هم به خاطر شوک بزرگ هزینههای ناشی از افزایش
قیمت نفت به تورم دو رقمی مبتال شدند .اما در دوره
اخیر ضمن آنکه افزایش تورم داخلی کموبیش شبیه
به دوره اول بود ،ثبات نسبی قیمتهای جهانی باعث
ش��د که رقابتپذیری ما بیش از س��الهای دهه 50
کاهش پیدا کند .علت آن هم این اس��ت که در دوره
اخیر که تورم در کشور ما افزایش یافت ،نرخ تورم در
کشورهای طرف تجاری ما رقمی زیر  3درصد بود و
این مسئله باعث وابستگی بیشتر ما به واردات و لطمه
بزرگتر به تولید ش��د .از س��وی دیگر چون تصوری
هم وجود داشت مبتنی بر اینکه دولت برای اینکه
بتواند خدمات بیشتری ارائه کند نباید خودش را در
هزین��ه کردن درآمدهای نفتی محدود کند و به نظر
میرسید که مانع توس��عه ما کم خرج کردن دولت
است ،به همین جهت گفته شد حاال که منابع فراهم

ش��د .البته ما تجربهای نس��بتا طوالنی در مواجهه با
تحریمهای یکجانبه از س��وی ایاالت متحده امریکا
داریم که تقریبا با عمر جمهوری اسالمی همراه بوده
است اما تحریمهای فعلی از جهاتی با گذشته متفاوت
است .چرا که تحریمهای گذشته ،عموما تحریمهایی
یکجانبه بود که تنها از س��وی کشور امریکا اعمال
میشد ،ثانیا موضوع تحریمها تنها تجارت بود و آن هم
تنها مشمول اقالم و تکنولوژیهایی خاص بود که به
هر حال ما میتوانستیم به درجاتی از طریق مناسبات
با کشورها منهای امریکا تنظیم کنیم .کما اینکه تا
همین چند سال گذشته ،بزرگترین شریک تجاری ما
آلمان و بعد از آن ایتالیا بود .یعنی شرکای تجاری ما از
کشورهای اروپایی بودند .با وجود اینکه آلمان و ایتالیا
از کش��ورهایی بودند که رابطه خیلی خوبی با امریکا
داش��تند اما در عین حال بزرگترین شریک تجاری
ما نیز به شمار میآمدند و این مسئله نشاندهنده این
است که وسعت تحریمها هیچگاه به اندازه آنچه امروز
شاهدش هستیم نبوده است .تا اینکه تحریم به جایی
رس��ید که هم جغرافیای آن وسعت گرفت و غیر از
امریکا کشورهای اروپایی و دیگران هم اضافه شدند و
ه��م موضوع آن از حوزه تجاری به حوزه مالی تعمیم
پیدا کرد و در نهایت حرکت به س��مت و س��ویی در
جهت بیشتر شدن فشارها شتاب جدی گرفت .نکتهای
که الزم میدانم اینجا اشارهای به آن داشته باشم این
است که فشارهای بیرونی که به واسطه تحریمها بر ما
اعمال میشد ،معطوف به همان بخشهایی بود که ما
در داخل بیشتر به سمت آنها حرکت میکردیم .برای
نمونه تحریمها به طور مشخص حوزه انرژی ،نفت و
گاز را در نقط��ه هدف خود ق��رار داده بودند و ما هم
در داخل بیش��تر به سمت وابستگی به نفت حرکت
میکردی��م .تحریمها درصدد مح��دود کردن حجم
کاالهای وارداتی ما بودند و ما نیز بیش��تر به س��مت
وابستگی به واردات سوق پیدا میکردیم.

به وجود آمدن وضعیت موجود شدهاند؛ یکی واکنش
ما به افزایش درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آن
و دیگری فشارهای بینالمللی.

ممکن است به
دلیلمحدودیت
تامینکاالهای
مورد نیاز جامعه،
سهمیهبندی
کردن آنها در نظر
عدهای موجه
به شمار آید اما
این مسئله ممکن
است به دلیل فساد
زیاد و تخصیص
ناکارآمد منابعی که
صورت میگیرد،
ابعاد مشکالت ما را
خیلی بیشتر کند و
خیلی زودتر بتواند
ما را دچار مسئله
کند
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شده ،بهتر اس��ت دولت هر چه میتواند هزینه کند.
نیازها و کمبودها هم به طور طبیعی آنقدر هس��ت
که برای این افزایشهای در هزینه توجیه و جذابیت
ایجاد کند .برای همین بود که به ویژه س��ال  84در
و ب�ه ب�اور ش�ما هدفگ�ذاری فش�ارهای
بودجه عمرانی و س��ال  85در بودجه جاری ما دارای
بینالملل�ی دقیق�ا روی نقاطی اعمال ش�د که
جهش بودیم .حساب ذخیره ارزی هم به جهت اینکه
سیاس�تگذاریهای داخل�ی اقتصاد م�ا در آن
یک ترمزی باشد برای هزینه کردن درآمدهای نفتی
سمتوسو قرار گرفته بود؟
پایهگذاری ش��ده بود که در سالهای بعد از  84این
بله .همینطور اس��ت .اما وضعیتی که ما امروز به
مانع هم برداشته شد و اقتصاد ما به طور مستقیم به
لحاظ اقتصادی در آن قرار گرفتهایم دارای چند ویژگی
جریان درآمدهای نفتی وصل شد .این مجموعه عوامل
مشخص است :اول فشارهای بینالمللی که تولید نفت
ما را به جایی رس��انده که حجم نقدینگیمان نسبت
م��ا را هدف قرار داده و به طور کلی حوزه نفت و گاز
به قبل از س��ال  ،84حدود هفت برابر ،حجم واردات
ما را در راس توجهات تحریمهایی قرار داده که بر ما
س��ه و نیم برابر و بودجه ما نیز چهار برابر و به میزان
اعمال میش��ود و در کنار آن تمام سازوکارهایی که
زیادی وابسته به نفت شده است .این شرایط حتا برای
میتواند برای کشور تامین منابع کند را در نقطه هدف
کشوری که دارای هیچ نوع چالش بینالمللی هم نبود
خود قرار داده است .خب میدانید که بخش عمدهای
و در ی��ک فضای تعامل گس��ترده و صلحآمیز با دنیا
از تامین منابع ما از محل درآمدهای نفت و گاز و بعد
قرار داشت نیزمیتوانست مشکالت جدی ایجاد کند.
از آن سیستم مالی بینالمللی است که بتوانیم به هر
دلیل آن هم این اس��ت که قیمت نفت طبیعتا دیگر
حال به نوعی از شبکه مالی جهانی بهرهمند شویم و نیز
نمیتوانس��ت با آن شدت افزایش پیدا کند و باالخره
میدانیم نهادی که میتواند اینها را به یکدیگر مرتبط
در جایی متوقف میشد .فضای بحران امریکا و رکود
کند بانک مرکزی است .همه این موارد همان نقاطی
اروپا و مسائل دیگر هم تا حدودی رشد تقاضای نفت
هستند که در نقطه هدف اصلی فشارهای بینالمللی
را کنت��رل میکرد .ضمن اینک��ه قیمت باالی نفت
و تحریمها قرار گرفتهاند .هدف تحریمها کاهش میزان
وقت��ی در طول یک دوره زمانی به طور قابل توجهی
ص��ادرات نفت ما و بعد ایج��اد محدودیت در وصول
استمرار پیدا میکند ،سرمایهگذاری در افزایش تولید
درآمده��ای حاصل از صادرات نف��ت و بعد از آن هم
نفت باال میرود و از طرف دیگر انرژیهای جایگزین
ایج��اد مانع در تبدیل این درآمدها به کاال و خدمات
نفت هم توجیه اقتصادی پیدا میکنند و مجموعه این
از بازار جهانی است .به همین جهت است که خود به
عوامل به ما نشان میدادند که قیمت نفت اگر بعد از
خود ما به سمت این پیش میرویم که اقتصادمان از
این کاهش پیدا نکند احتماال آن روند افزایشی را هم
داخل خود تغذیه ش��ود و معنای آن این است که ما
نخواهد داشت .توجه به این مسائل میتوانست باعث
برای دسترسی به کاالها و خدمات مالی بیش از پیش
شود رشدی که ما در واردات و بودجه داشتیم متوقف
با محدودیت مواجه خواهیم شد .از سوی دیگر به دلیل
ش��ود .توقف رشد بودجه و واردات با توجه به وابسته
اینکه بودجه هم وابسته به درآمدهای نفتی است ،آن
شدن شدید تولید به واردات و بودجه به نفت ،طبیعتا
هم تحت تاثیر همین مسئله قرار خواهد گرفت .حاال
در خدمت رسانی دولت و کار تولید وقفه جدی ایجاد
در این وضعیت اگر ما این شرایط بیرونی و بینالمللی
میکرد .در واقع سخن من این است که اقتصاد ما از
را امری اجتنابناپذیر و داده شده تلقی کنیم ،باید بر
پس شما معتقد هس�تید که سیاستگذاریها و
نظر داخلی و حتا در صورتی که چالش بینالمللی هم
ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسبتری در بعد داخلی
مدیریت اقتصاد داخلی ما بیشترین نقش را در به
نمیداشتیم ،باز هم با چالشهایی مواجه میشد که
اقتصادمان تاکید کنیم .این سیاستها باید متناسب با
وجود آمدن وضعیت فعلی اقتصادی ما داشتهاند.
البته مطئمنا در این ابعادی که االن ش��اهد هستیم
نه .من این را نگفتم که بیش��ترین نقش را داشته شرایطی باشند که در حال حاضر در آن قرار گرفتهایم.
نبود .به این مس��ئله اگر اضافه کنیم که اقتصاد ما به است .در واقع االن قصد تعیین سهم برای هیچ بخشی نکتهای که اینجا باید به آن توجه شود اینکه ما تا چه
هر حال یک س��ری تحوالت��ی را هم به صورتهایی را ندارم و تنها میگویم که دو عامل در کنار هم باعث اندازه میتوانیم شرایط موجود را به درستی درک کنیم
ش��روع کرده که از آن جمله میتوان به
و انجام اقداماتی که در شرایط فعلی الزم
اجرای طرح موس��وم به هدفمندسازی
اس��ت را در اولویت سیاستگذاریهای
مردم و اقتصاد مقاومتی
یارانهها اش��اره ک��رد .هرچند که اصالح
اقتصادی قرار دهیم و همچنین از انجام
قیمت حاملهای ان��رژی در جای خود
اقداماتی که به صالح شرایط فعلی اقتصاد
نقش م��ردم در اقتص��اد مقاومتی بس��یار مورد
کاری بسیار ضروری بود و همچنان هم
ما نیس��ت اجتناب کنیم .این نکته از آن
اهمیت اس��ت .مردم در دوران اقتصاد مقاومتی باید
هس��ت و الزم بود که به ش��کل درستی
جهت دارای اهمیت است که میتواند این
با صرفهجویی ،از خرید برخی محصوالت به خصوص
اج��را میش��د که تا االن ه��م خیلی در
اتفاق بیفتد که ما اقداماتی را که باید انجام
اجناس خارجی خ��ودداری کنند و با خرید اجناس
اجرای این اصالحات تاخیر داشتهایم .اما
دهیم را به فراموشی بسپریم و اقداماتی
داخلی موجب شکوفایی محصوالت داخلی شوند .در
به هر حال نحوه اجرایی کردن این طرح
که نباید انجام دهیم را در دستور کار قرار
سال تولید ملی ،خرید اجناس داخلی باید از ادارات
علی ایرانپور
و به ویژه ناهمخوانی آن با سیاس��تهای
دهیم .گرچه در سالهای گذشته همین
و وزارتخانهها آغاز شود .مسئوالن کشور میتوانند در
مبارکه
مردم
نماینده
پول��ی و مالی مزید بر علت ش��د و همه
اتفاق افتاده است اما در این سالها وفور
اقتصاد مقاومتی در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
اینها باعث شد که در اقتصاد داخلیمان
درآمدهای نفتی مانع از آن میش��د که
با در اختیار گذاشتن امکانات الزم به این بخش ،موجب شکوفایی اقتصاد کشور
با یک س��ری چالشها جدید هم مواجه
تصمیماتاشتباه،هزینههاییبهسنگینی
ش��وند .در ش��رایط اقتصاد مقاومتی باید از اجرای پروژههای جدید در کشور
به
شویم .حاال در کنار این موارد و دقیقا
واقعی خودش را به جامعه تحمیل کند.
خودداری و تمام سعی خود را معطوف به پروژههای قدیمی و نیمهتمام کرد .در
شتاب
موازات آن ،مسائل بینالمللی هم
اما باید توجه داش��ته باش��یم که هزینه
دوران اقتصاد مقاومتی گرانیها باید با تنظیم بازار از سوی تعزیرات و سازمان
به
گذش��ته
زیادی گرفت و نهایتا از ماه
اشتباه در شرایط موجود بسیار باال است.
صنعت ،معدن و تجارت شرایط را کنترل کرد.
صورت تحریم همهجانبه بینالمللی آغاز
با این توضیحات بایدها و نبایدهای
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پرونده ویژه

رفتن به سمت
استقراض از بانک
مرکزی ،یکی از آن
«نبایدها»یخیلی
مهم است .چراکه
رفتن به این سمت
باعث میشود که
تورم ناشی از این
کار هم به شرایط
رکودی ما افزوده
شود و بسته بودن
راه استقراض از
بانک میتواند از
شدت گرفتن تورم
بیش از آن بخشی
کهاجتنابناپذیر
استجلوگیری
کند
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اقتصاد ایران را در ش�رایط فعلی چطور میتوان
صورتبندی کرد؟

طبیعی اس��ت که بخش��ی از بایدها و نبایدها به
بودجه دولت بر میگ��ردد .به هر حال دولت االن در
مقیاس خیلی بزرگی به مردم متعهد شده است.
ای�ن مقیاس بزرگ تعهد دولت ،بیش�تر ناش�ی

در مقام مقایس��ه وضعیت فعلی با سالهای دهه 60
ضروری اس��ت که توجه نک��ردن به این نکات باعث
بیمعنی ش��دن این مقایسه خواهد شد .اولین نکته
این است که اقتصاد ما در دهه  60خیلی کوچکتر
از اقتص��اد فعلی ما بود .در آن زمان کش��ور ما دارای
اقتصادی فوقالعاده محدود با جمعیت کمتر وحجم
کاالها و خدمات کوچکتری بود .دولت در آن زمان
چی��زی حدود  3میلیارد ت��ا  3و نیم میلیارد دالر را
در غالب کاالها اساسی از قبیل برنج ،شکر ،روغن و...
تقس��یم میکرد .اما االن کشور ما با جمعیتی بیش
از  75میلیون نفر و با حجم تولید ناخالصی چندین
براب��ر حجم تولی��د ناخالص آن زمان مواجه اس��ت.
بنابرای��ن ایجاد یک نظام اداری که بتواند در مقیاس
به این بزرگی سهمیهبندی را اجرا کند حتما مالزم
با فس��ادهای بسیار وسیع خواهد بود .چرا که امکان
کنترل بر مجموعهای به این بزرگی وجود ندارد و به
همان میزان که اقتصاد بزرگتر شده ،بازده فساد هم
باالتر رفته است .ضمن اینکه زمینههای اجتماعی
آن س��الها از جمله فضای جنگ و س��الهای اول
انقالب توانسته بود یک مکانیزمهای خود کنترلی را
در جامعه به صورت خیلی طبیعی ایجاد کند که االن
علیاالصول ما در آن ش��رایط قرار نداریم .در نتیجه
ممکن است به دلیل محدودیت تامین کاالهای مورد
نیاز جامعه ،س��همیهبندی کردن آنها در نظر عدهای
موجه به شمار آید اما این مسئله ممکن است به دلیل
فس��اد زیاد و تخصیص ناکارآمد منابعی که صورت
میگیرد ،ابعاد مش��کالت ما را خیلی بیش��تر کند و
خیلی زودتر بتواند ما را دچار مس��ئله کند .در واقع
پلیس��ی کردن اقتصاد در شرایط موجود میتواند به
نوع دیگری در راس��تای فشارهایی قرار بگیرد که از
بیرون بر اقتصاد ما تحمیل میشوند .هرچند در ظاهر
عدهای تصور کنند که این مسئله در راستای کنترل
تبعات فشارهای خارجی قرار دارد.

اضط�راری ق�رار داری�م چق�در ب�ه کارگی�ری
راهحلهای موقت و مس�کنوار در اقتصاد امروز
ما میتواند راهگشا باش�د؟ به بیان دیگر به نظر
ش�ما در ش�رایط فعلی ما باید به سمت استفاده
از راهحلهای کوتاهمدت و مقطعی حرکت کنیم
یا نه؟

از پرداخ�ت نقدینگی و اجرای طرح موس�وم به
ما اکنون دارای اقتصادی هستیم که حجم تولید
هدفمندی یارانهها است؟
ناخالص داخلی آن ،بسیار بزرگتر از آن بخشی است
که کاالهای اساسی در آن قرار دارند .این را الزم است
خیر .حت��ا غیر از هدفمن��دی یارانهها هم تعهد
کمی بیش��تر توضیح دهم .در طول دهه هش��تاد به
دولت نس��بت به مردم خیلی زیاد است .مقصود من
دلیل اینکه قیمت نفت خیلی باال رفت و در نتیجه
به طور کلی بودجه اس��ت .االن پرداختهای بودجه
منابع ما افزایشهای چشمگیر پیدا کرد ،اقتصاد ما به
خیلی زیاد شده ،بودجه جاری به شدت رشد کرده،
طور مستمر تقریبا رشدی حدود  6درصد داشت .این
هزینههای عمران��ی افزایش یافت��ه و دولت اجرای
وضعیت باعث ش��د که اقتصاد ما در مقایسه با روند
پروژههای س��نگینی را در اس��تانهای مختلف آغاز
گذشته خیلی بزرگ شود و به همین دلیل است که
کرده است .حاال توجه به اینکه وقتی ما با محدودیت
میبینیم در زندگی مردم تا قب��ل از به وجود آمدن
منابع بودجه مواجه میش��ویم چه رویکردی باید با
شرایطی که اکنون در حال قرار گرفتن در آن هستیم،
این مسئله داشته باش��یم ،میتواند برای اقتصاد ما
سبد کاالهای مصرفی دارای تنوع بسیار زیادی شده
در وضعین کنونی بسیار تعیینکننده باشد .به عنوان
است .به عبارت دیگر ،سطح رفاه مردم و توقعات رفاهی
مثال ممکن است این مسئله مطرح شود که دولت
آنها خیلی افزایش پیدا کرده و دیگر به هیچوجه قابل
میتواند از بانک مرکزی استقراض کند تا بتواند به ارائه
تطبیق با شرایط رفاهی دهد شصت نیست .کاالهای
خدمات خود ادامه دهد .البته من نمیگویم قرار است
اساس��ی در حال حاضر بخش مسلط سبد کاالهای
این اتفاق بیفتد بلکه میگویم ممکن است استقراض
مصرفی را تشکیل نمیدهد .بنابراین سطح رفاهی که
دول��ت از بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارها به
در طول این س��الها مردم ما ب��ه آن عادت کردهاند،
نظر دولتمردان ما و تصمیمگیرندگان اقتصادی کشور
سطحی است که از کاالهای اساسی فراتر رفته و این
برس��د .توجه داشته باش��یم که یکی از بزرگترین
مسئله هم تنها محدود به یکی دو سال اخیر نمیشود
دس��تاورد ما از اجرای برنامه سوم توسعه قرار دادن
بلکه به هر حال پس از پایان جنگ ،سالها است که
یک سد و مانع بزرگ برای استقراض از بانک مرکزی
اقتصاد ما دارای یک رشد نسبی حدود  5درصد بوده
در برابر دولت بوده اس��ت .در واقع بس��ته شدن راه
و در دهه هش��تاد این رقم به میزان بیش از  6درصد
استقراض دولت از بانک مرکزی دستاورد برنامه سوم
افزایش یافته است .حاال اگر قرار باشد چنین اقتصادی
بوده که مانع از آن شود که ما در یک مسیر مارپیچ
را با یک ترمز محکم به سمت اقتصاد معیشتی سوق
تورمی گرفتار شویم .بنابراین رفتن به سمت استقراض
بدهیم ،طبیعی اس��ت که دچار شوک شود و ممکن
از بانک مرکزی ،یکی از آن «نبایدها»ی خیلی مهم
اس��ت مش��کالتی را ایجاد کند .به همی��ن دلیل به
اس��ت .چراکه رفتن به این سمت باعث میشود که
نظرم الزم اس��ت دولت به اندازه منابعی که دارد هر
تورم ناشی از این کار هم به شرایط رکودی ما افزوده
با توج�ه به اینک�ه االن به هر حال در ش�رایط
تصمیمی را که تشخیص میدهد اتخاذ
شود و بسته بودن راه استقراض از بانک
کند .اما در مورد مابقی اقتصاد که تحت
میتواند از ش��دت گرفتن ت��ورم بیش
اقتصاد مقاومتی و اصالح مصرف
تاثیر مس��تقیم منابع دولت نیست ،تنها
از آن بخش��ی که اجتنابناپذیر اس��ت
دولت باید با کمک سایر قوا تدابیری بیندیشد که
باید اقدام به فراهم کردن چارچوبی کند
جلوگیری کند .از طرف دیگر در شرایط
اقتصاد مقاومتی نهادینه شود ،چراکه نهادینه شدن
که امکان مبادله آزاد در آن وجود داشته
فعلی که دسترسی ما به کاال و خدمات
اقتص��اد مقاومتی راه برونرف��ت از وضعیت موجود
باش��د تا انگیزههای مردم در جهت رفع
با محدودیت مواجه خواهد ش��د ممکن
اقتصادی در کش��ور است .یکی از راههای برون رفت
کمبودهای اقتصادی به حرکت درآید.
اس��ت که نوعی شبیهسازی با سالهای
از این وضعیت جلوگی��ری از مصرف بیرویه و عدم
دهه ش��صت صورت بگیرد و گفته شود
یعن�ی حتا در ش�رایط فعل�ی هم با
استفاده از کاالهایی اس��ت که هم هزینه باالتری را
که االن باید همان نظام سهمیهبندی را
وجود افزایش فش�ارهای بیرونی باز
داخل
سیدشریفحسینی به کشور تحمیل میکند و هم به نوعی تولید
احیا کرد و ستاد بسیج اقتصادی و اینها
الزم میدانید که دخالتهای دولت
عضوکمیسیون را با مش��کل مواجه میکند .اصالح الگوی مصرف از
را برپا کنیم.
در اقتصاد به حداقل ممکن برسد؟
صنایع و معادن مواردی بود که رهبری در س��ه س��ال گذشته آن را
بله .همینطور است .یعنی اگر دولت
اتفاق�ا زمزمههایی ه�م در این خصوص
مجلس مطرح کردن��د و اگر ما به این موضوع به عنوان یک
شده و حتا صحبتهایی هم در خصوص
بخواهد دخالت خود را به حوزههایی که
شعار نگاه نمیکردیم و نگاه عملگرایانهای به این نامگذاری و همچنین موضوع
طرح کوپنهای الکترونیک شده است.
منابعش��ان را تامین نمیکند ادامه دهد
جهاد اقتصادی و همت مضاعف داشتیم ،رفتارهایمان نهادینه میشد و امروز
و آنها را تحت کنترل خود درآورد ،تنها
بل��ه ممک��ن اس��ت که پیش��رفت
مسیر اقتصاد مقاومتی برایمان سادهتر بود .دولت باید به عنوان متولی تحقق
نتیجه آن کمک کردن به توسعه اقتصاد
تکنولوژی اکنون بتواند کوپن را از شکل
اقتصاد مقاومتی و البته با حمایت س��ایر قوا این مسیر را طی کند .مدیریت
غیررسمی خواهد بود و این کار فساد را
کاغذی به کارت الکترونیک تبدیل کند
واردات ،کاهش هزینهها و از بین بردن نگاه تجملگرایانه و لوکس را در تحقق
به طور سازمانیافتهتری وارد بدنه دولت
اما به هرحال ممکن است اقتصاد داخلی
اقتصاد مقاومتی موثر است .دستگاههای دولتی میتوانند با عمل به این قواعد
میکند .این مس��ئله باعث میشود که
ما به سمت نوعی تشدید کنترل توزیع
الگوی مردم قرار گیرند و مردم را ترغیب به استفاده و خرید کاالی داخل کنند.
حتا آن بخشهایی که دولت منابعشان
و مص��رف حرکت بکند .خب این همان
در این صورت زمینه فراهم میشود تا با تحریمهایی که حلقه آن روز به روز از
را تامی��ن میکند نیز با مش��کل مواجه
چیزی است که ما در سالهای دهه 60
سوی دشمنان تنگتر میشود مقابله کنیم.
شوند .بنابراین اگر بخواهیم کلیت اقتصاد
تجربه کردهای��م .اما توجه به چند نکته

کشور در شرایط حاضر را مورد مالحظه قرار دهیم و با
توجه به اینکه االن کشور ما با یک شوک محدودیت
منابع مواجه ش��ده اس��ت ،هنر دولت باید این باشد
که س��ازوکاری تعریف کند تا تجار ،تولیدکنندگان،
کارآفرین��ان و هر کس��ی که در این کش��ور زندگی
میکند به این فکر باش��د که خود را در این وضعیت
مس��ئول و وظیفه خود بداند که بخشی از نیاز مردم
را تامی��ن کند .البته منظور م��ن توصیه اخالقی به
مردم نیست بلکه معتقدم باید شرایطی فراهم شود
که هر فردی منفعت خود را در تامین نیاز بخشی از
اقتصاد کشور بداند .این عامل مهمی است که میتواند
بخ��ش بزرگی از فعاالن اقتصادی را در جهت تامین
نیازهای کش��ور فعال کند .در صورتی که این اقدام
صورت نگیرد ،این فعاالن اقتصادی منابع خودشان را
به کشورهای دیگر انتقال خواهند داد و در نهایت این
سرمایه صرف تامین نیازهای مردم ما نخواهد شد .به
همین دلیل است که فکر میکنم در شرایط کنونی
که ما با محدودیت منابع روبهرو شدهایم برای تخفیف
اثراتی که شرایط فعلی اقتصاد ما بر زندگی عامه مردم
خواهد داش��ت الزم اس��ت که با ایجاد انگیزه برای
تمامی آحاد اقتصادی بتوانیم در حد ممکن نیازهای
مردم را تامین کنیم.

نکته دیگری که در این خصوص مطرح میشود
بحث کنترل واردات اس�ت .تردیدی نیست که
واردات بیروی�ه برای هر اقتص�ادی زیانبخش
اس�ت .اما با توجه به وضعیت فعلی و محدودتر
ش�دن دسترس�ی به کااله�ا ،آیا باال کش�یدن
دی�وار واردات و یا حتا کنترل بیش�تر بر واردات
غیرقانونی یا همان قاچ�اق به نفع اقتصاد امروز
ما خواهد بود یا در این ش�رایط بهتر است که از
کنترل بیشتر واردات خودداری شود؟

کنترل واردات را ما زمانی مطرح کردیم که حجم
وارداتمان هش��تاد میلیارد دالر در سال بود .یعنی به
دلیل اینکه ما نتوانستیم نرخ ارز را متناسب با تفاوت
تورم داخلی و خارجی تعدیل کنیم ،کاالهای خارجی
جایگزین کاالهای داخلی در بازار ایران شدند .در واقع
همین مسئله باعث وابستگی شدید ما به واردات شد.
ام��ا در حال حاضر که خ��ود تحریمها در حال ایجاد
محدودیت هس��تند مس��ئله تا حدی متفاوت شده
است .به همین جهت است که به نظرم نباید خودمان
محدودیتهایم��ان را برای تامین کاالهی مورد نیاز
مردم عالوه بر تحریمها افزایش دهیم.

پس ش�ما ایج�اد محدودیت تازه ب�رای واردات
را چن�دان به نف�ع اقتصاد ما در ش�رایط کنونی
نمیدانید؟

نقش بخش خصوص�ی را در این خصوص چطور
ارزیابیمیکنید؟

به نظر من اکنون ما در یک گذرگاه تعیینکننده
ق��رار گرفتهای��م و ب��ه همی��ن دلیل اس��ت که اگر
سیاستگذاران ما تصمیم به کنترل بیشتر اقتصادی
داشته باش��ند ،عمال بخش خصوصی «حرفهای» ما
حذف خواهد شد و جایگزین آن گروههایی خواهند
شد که تخصص اصلیشان قاچاق و توزیع غیررسمی
است .اما اگر این سیاستها با توجه به شرایطی که در
آن قرار گرفتهایم به درستی در پیش گرفته شود ،به
دلیل محدودیت منابع دولت ،بخش خصوصی واقعی
میتوان��د امکان فعالیت پی��دا کند و عمال به کمک
دولت و مسئولین برای حل مسایل مردم بیاید .یکی
از دامهایی که معموال احتمال افتادن در آن بس��یار
بیش��تر از رهایی از آن اس��ت ،این است که در موقع
بحران کارهای��ی را که نباید ،انجام دهیم و کارهایی
را ک��ه باید ،انجام ندهیم .در این صورت ،ما خودمان
بدون اینکه بخواهیم به صورت داوطلبانه به کمک
طرف مقابلمان آمدهایم .به نظر من بخش خصوصی
باید س��عی کند سیاس��تگذاران اقتصادی کشور را
متقاعد کند که سراغ سیاستهای کنترلی سالهای
دهه شصت نروند و آنها را ترغیب کند تا اجازه دهند
مکانیزمهای انگیزش��ی بتواند کار خود را در جهت
تخفیف مشکالت انجام دهد.

طرح اقتص�اد مقاومت�ی به نظر ش�ما چه نقاط
مش�ترکی ب�ا ریاضت اقتص�ادی ک�ه در برخی
کش�ورهای اروپایی در حال اجرایی شدن است
دارد و آیا اصال میتوان چنین مقایسهای داشت؟

نگر
آینده

البته هر چقدر من در زمینه تبیین اقتصاد مقاومتی
صحبت کنم ممکن است که به عنوان برداشت شخصی
تلقی شود .شاید مناسبتر باشد اکنون که عنوان این
مسئله تحت نام «اقتصاد مقاومتی» طرح شده تببین
آن هم مطرح شود و دقیقا وجوه اشتراک و افتراق آن
با اقتصادی که بنا دارد نوعی ریاضت را در پیش بگیرد
تشریح شود .اما من بر اساس برداشت خودم میتوانم
بگویم که قاعدتا معنای این شرایط محدود شدن منابع
اس��ت و محدودیت منابع راه حلی برای کنار آمدن با
ش��رایط و قابل تحمل ش��دن آن را میطلبد .اینکه

پیشنهادمیکنم
تصمیمگیرندگان
محترم که
چشماندازشرایط
بینالمللیو
پیامدهای آن
برایشان تا
حدودی روشن
است ،به هر نحوی
که صالح میدانند،
عنوان«اقتصاد
مقاومتی» را
هرچهمنطبقتر
با آنچه که به
سمتشحرکت
میکنیم ،به زبان
بودجه خانوار و
زندگی واقعی مردم
تبیین کنند تا آنها
نیز زودتر به فکر
تطبیق با شرایط
جدیدبیفتند
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خیر .توجه داشته باشید که االن نرخ ارز در کشور
ما افزایش پیدا کرده ،ضمن اینکه دولت با دالر هزار
و  226تومان به جز تامین نیازهای اولیه قادر به تامین
دیگر نیازهای اقتصادی مردم نیست .به همین جهت
خ��ود به خود بازار ما در حال حرکت به س��مت نرخ
ارز آزاد اس��ت .نرخ ارز بازار آزاد هم خودش به نوعی
قیمت را کنترل میکند .در نتیجه االن در کش��ور ما
با توجه به تحریمها و همچنین قیمت تعدیل ش��ده
ارز ،محدودیت واردات با مکانیزم طبیعی خود در حال
انجام اس��ت .به همین جهت اس��ت که فکر میکنم
نبای��د محدودیت جدیدی از س��وی دولت بر واردات

اعمال ش��ود .بلکه معتقدم دولت باید اجازه دهد که
بازار ارز به صورت رسمی حول بازار آزاد سازمان پیدا
کند و بانکه��ا و صرافیها حداقل نگران تهدیدهای
داخلی نباشند و بتوانند به مبادله ارز در شرایط جدید
بپردازند .در این صورت نیازهای مردم باالخره راه خود
را پیدا خواهد کرد و این نیازها میتواند به هر ش��کل
از طریق واردات تامین شود و از طرف دیگر ،با توجه
به افزایش قیمت کاالهای وارداتی ،تولید برخی کاالها
در داخل نیز میتواند مقرون به صرفه شود .البته توجه
داشته باشید سخن من اصال ناظر به امکان ایجاد رونق
اقتصادی در شرایط کنونی نیست .بلکه توجه به این
مسائل را صرفا برای کاهش تبعاتی که وضعیت موجود
برای ما به بار خواهد آورد مفید میدانم .در واقع من
معتقدم که راه حلهایی که به طور سنتی و بر اساس
تحلیلهای س��الهای گذشته ممکن است به ذهن
سیاستگذاران اقتصادی کشور مبنی بر کنترل بیشتر
برسد میتواند به اثربخشی بیشتر تحریمها و در نتیجه
بدتر شدن اوضاع منجر شود.

چطور با شرایط محدودیتهای اقتصادی میتوان کنار
آمد قاعدتا راه حلهایی را میطلبد که ممکن اس��ت
برخ��ی آن را به «ریاضت اقتصادی» و برخی دیگر به
«اقتصاد مقاومتی» تعبیر کنند .در هر حال ،طرح این
مس��ئله به معنای این است که ظاهرا ما شرایط وفور
کاال مانند گذش��ته را نخواهیم داشت و دولت مجبور
خواهد بود ک��ه در پرداختهای خود محدودیتهای
بزرگ اعمال کند .این همان چیزی است که اکنون در
یونان هم مطرح شده است .در آنجا هم اتفاقا کانون
بحث دولت اس��ت .این صحبتها در مورد کشورهای
اس��پانیا و پرتغال و ایتالیا نیز به درجاتی مطرح است.
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که کشورهایی
مانند اسپانیا و ایتالیا ،به هر حال کشورهایی اروپایی
هستند که از یک سری امکانات گسترده برخوردارند
و تمام کش��ورهای اروپایی به نوعی به یکدیگر متکی
هستند .توجه داشته باشید که اقتصاد یونان ،اقتصاد
خیلی کوچکی است اما با این وجود میبینیم که چقدر
ظرفیت سیاسی ،کارشناسی اقتصادی و مدیریتی در
کل اروپا برای بررسی وضعیت آن و اصالح مسائل آن
صرف میش��ود .در واقع بخشی از فشاری که اکنون
یونان در حال تحمل آن اس��ت در کشورهای منطقه
یورو توزیع شده اس��ت .در این کشورها ،مسئولین و
رس��انهها در سطحی وسیع و به صورت کامال صریح،
درباره فش��ارهای اقتصادی و چشمانداز نامناسب آن
(البته در سطح استاندارد زندگی اروپا) صحبت میکنند
و وضعیت بد اقتصادی را حت��ا بدتر از آن چیزی که
هست ترسیم میکنند تا مردم را به کمک بگیرند .این
همان چیزی است که در داخل خیلی مورد استقبال
قرار میگیرد و تصور میشود که اقتصاد آنها در حال
فروپاشی است! نکتهای که الزم میدانم اینجا اشارهای
به آن داشته باشم این است که از نظر تبلیغاتی تالش
میشود به مردم اینگونه الغا شود که آنها تصور کنند
کشور همچنان در فضای اقتصادی یک صد میلیارد
دالری و وفور قرار دارد و به نظر میرس��د که این کار
در مسیر بیاثر نشان دادن تحریمها انجام میشود .با
نگاهی به زندگی روزمره مردم میبینیم که مردم ،تحت
تاثیر شرایط وفور سالهای گذشته که حتا میوهجات و
تنقالت سنتی خود را هم میتوانستهاند با قیمتهای
پایین از طریق واردات تامین کنند ،تحت تاثیر تبلیغات
رسمی ،هنوز با الگوی قبلی زندگی میکنند و نشانهای
از صرفهجویی جدی پیشگیریکننده ،در زندگی آنها
مشاهده نمیشود .به عنوان نمونه ،حجم مسافرتهایی
که در روزهای تعطیل شاهدش هستیم نشاندهنده
این است که هنوز برای مردم شرایطی را که به سمت
آن در ح��ال حرکتیم جدی گرفته نش��ده اس��ت .به
همین دلیل من پیشنهاد میکنم تصمیمگیرندگان
محترم که چشمانداز شرایط بینالمللی و پیامدهای
آن برایشان تا حدودی روشن است ،به هر نحوی که
صالح میدانند ،عن��وان «اقتصاد مقاومتی» را هرچه
منطبقتر با آنچه که به سمتش حرکت میکنیم ،به
زبان بودجه خانوار و زندگی واقعی مردم تبیین کنند
تا آنها نیز زودتر به فکر تطبیق با شرایط جدید بیفتند.
ش��اید آنچه را که مردم ،امروز سخاوتمندانه هزینه
میکنند بتواند پسانداز شود تا فردا به دردشان بخورد.
در غیر این صورت باید ش��اهد افزایش آثار نامطلوب
رفاهی باشیم.

31

اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

نفت و مقاومت
چگونه برای مقاومت اقتصادی در
مقابل تحریمها در صنعت انرژی
میتوان از بخش خصوصی
کمک گرفت

نگر
آینده
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مهمترین بخش اقتصادی کشور
در چندین دهه گذشته صنعت
نفت بوده اس��ت .با رش��د این
صنعت ،توس��عه گاز و اهمیت
آن در سبد انرژی کشور بدون
ش��ک صنع��ت هیدروکربور و
نرسی قربان صنایع وابس��ته به آن در حال
استاداقتصاد حاضر نقش اصلی را در توسعه
انرژی و عضو هیئت اقتصادی ایران دارند و مهمترین
تحریریهماهنامه عامل چانهزنی در سطح منطقه
اقتصادایران و بینالمللی برای حفظ منافع
استراتژیک و اقتصادی ایران نفت و گاز است .توسعه نفت،
گاز و پتروش��یمی در حال حاضر با چالشهای عمدهای
روبهرو اس��ت که اگر ب��ا درایت و ن��گاه درازمدت به آن
پرداخته نش��ود بنیاد این صنعت ،توسعه اقتصادی ایران
و رس��یدن به اهداف سند چشمانداز را با مخاطره روبهرو
خواهد ساخت.
بعضی از این مسائل مانند کهولت حوزههای نفتی ایران
و نیاز به بازیافت مجدد با تزریق گاز و یا سایر روشهای
متداول فقط مربوط به ایران نیست و در همه حوزههای
نفتی جهان اتفاق میافت��د .اگر بهترین روشهای روز با
همکاری شرکتهایی که در این زمینه تخصص دارند به
کار گرفته نش��ود روند افت تولید شدیدتر میشود و در
درازمدت کاهش تولید و اقتصاد بهرهبرداری از مخازن را
به خطر میاندازد .در مورد کشوری مانند ایران که ذخایر

عظیم نفت و گاز توس��عه نیافته دارد ،به دس��ت
آوردن مکانیزمی که با جلب سرمایهگذاران داخلی
و خارج��ی حوزههای نفت و گاز جدید و باالخص
حوزههای مشترک را توس��عه دهد از اولویت
زیادی برخوردار است.
اما مسائل دیگر صنعت هیدروکربور ایران
زاییده نحوه سیاستگذاری برای بهرهبرداری
در گذش��ته و مسائل سیاس��ی که امروزه به
ص��ورت تحریمهای یکجانب��ه و چندجانبه
اعمال ش��ده اس��ت .مجموعه این مشکالت
باعث کند شدن روند توسعه حوزههای نفت
و گاز و جلوگیری از به کار گرفتن بهترین
روشهای روز ب��رای بازیافت مجدد از
حوزههای نفتی که روند تولیدش��ان
رو به کاهش اس��ت ش��ده است .از
سوی دیگر صنایع پاییندستی نیز با
کمبود سرمایهگذار و عدم دسترسی
به لیس��انس و تکنولوژی پیشرفته
مواجه شدهاند.
مهمترین سیاستی که توسعه صنعت
هیدروکربور کشور در دو دهه گذشته را تحت
تأثیر قرار داده ،عدم حمایت و باز نکردن راه قانونی برای
مش��ارکت بخش خصوصی در صنعت هیدروکربور ایران
بوده اس��ت .پس از سقوط کمونیس��یم جهان با شتاب
بیش��تری به طرف خصوصیس��ازی گام برداشت و حتا
بس��یاری از ش��رکتهای دولتی در کشورهای غربی نیز
به بخش خصوصی س��پرده ش��دند .این رون��د در ایران
و باالخ��ص صنعت نفت و گاز کش��ور ش��کل نگرفت و
کنترل کامل در دست وزارت نفت باقی ماند و دولتهای
مختلف ،مش��ارکت مردم ای��ران و بخش خصوصی را به
بهانهه��ای مختلف از جمله قوانین موجود بر نتافتند .در
حالی که شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران خارجی
میتوانس��تند در توسعه منابع نفت و گاز مشارکت کرده
و س��ود ببرند ،بخش خصوصی در ایران برای مش��ارکت
تشویق نشدند و مسئولین نفتی گاه عمدا و پارهای اوقات
با به کارگیری ش��رکتهای وابس��ته به خود مش��ارکت
ش��رکتهای خصوصی ایران در این صنعت را س��د و یا
کند کردند.
بازنگری اصل  44قانون اساس��ی اجازه مش��ارکت در
صنایع پاییندستی نفت و گاز را به بخش خصوصی داد
ولی عدم وجود س��ازوکارهای الزم و فضای کس��بوکار
مناسب نتوانست این مهم را در بخش صنایع پاییندستی
نفت و گاز محقق نماید بخش باالدس��تی نیز که شامل
این قانون نبود.
اگر قبول کنیم که مالک اصلی ذخایر نفت و گاز کشور
شهروندان فعلی و نسلهای آینده این مرز و بوم هستند،
مشارکت آنها در توسعه صنعت امری طبیعی است ولی
دولتها به بهانه حفاظت از این ذخائر با مشارکت ایرانیان
در درآمد طرحهای نفت و گاز موافق نبودند ،در حالی که
خارجیها میتوانستند از آن بهرهمند شوند .اگر این مهم
در دو دهه گذشته به انجام رسیده بود بزرگترین مانع بر
سر تحریمهای فعلی شکل گرفته بود.
برای مقابله با تحریمها میلیاردها دالر سرمایهگذاری
الزم اس��ت تا بتوان قسمتی از تکنولوژی الزم را تولید و
یا غیرمستقیم خریداری کرد .در شرایط کنونی که وزارت
نفت و ارگانهای دولتی هدف مستقیم تحریمهای امریکا

و چندین کش��ور اروپایی هستند ش��رکتهای صاحب
لیسانس و بانکهای معتبر برای حفظ روابط تجاری خود
با این کشورها از تعامل با ایران خودداری میکنند .اگر ما
صاحب یک بخش خصوصی قوی بودیم که با مشارکت
ش��رکتهای خارجی در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
عمال فعال بود امکان بستن درها برای تعامل با شرکتهای
خصوصی بسیار مشکلتر بود.
شرایط تحریمها امروزه فرصتی برای شرکتهای ایرانی
است که در گذشته با شرکتهای خارجی دستاندرکار
صنع��ت نف��ت و گاز هم��کاری کرده و قس��متی از این
تخصصها را کس��ب کردهاند .اگر سیاست به کارگیری
بخ��ش خصوصی ک��ه در حال حاضر به خاطر ش��رایط
موجود دنبال میشود در چند سال گذشته پیگیری شده
بود مبازره با تحریمهایی که مشروعیت بینالمللی نداشته
و فقط با تهدید بانکها و ش��رکتها از سوی چند کشور
عملی اجرا میشود ،بسیار آسانتر میبود.
مقاوم��ت اقتص��ادی در مقابل تحریمه��ا در صنعت
هیدروکربور کش��ور یک بخش خصوصی فع��ال در این
صنعت را طلب میکن��د .در حال حاضر بخش دولتی از
طریق واس��طههای خارجی و داخلی بعضی از وس��ائل و
تجهیزات مورد نظر را با قیمتهای باالتر به دست میآورد،
عملیاتی که بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی در این
موارد میتواند انجام دهد.
راهکار دیگری که باید در نظر گرفته شود بازپرداخت
س��ریع بدهیهای پیمانکاران بخش خصوصی است که
مدتی به تأخیر افتاده و توان اصلی این ش��رکتها را که
باید در شرایط فعلی برای ایجاد راهکارهای جدید مبارزه
با تحریم به کار گرفته ش��ود به مسائل مالی روزمره خود
معطوف کرده اس��ت .عواقب تعویق در پرداخت به موقع
دولت به بخش خصوصی در ش��رایطی ک��ه تورم ارزش
این طلبها را ماهیان��ه کم میکند در زنجیره اقتصادی
به واحدهای کوچکتر صنعتی نیز رسیده که در مواردی
منجر به تعطیلی این کارگاهها و بیکار شدن کارگران شده
است .پرداخت سریع این بدهیها به صورت نقدی ،اوراق
مشارکت ،سهام بانکها و حتا به صورت فرآوردههای نفتی
و نفت میتواند روند اقتصادی در این صنعت را رونق دهد
و مانع از تحقق نقشه تحریمکنندگان شود که هدفشان
کند شدن چرخه اقتصاد کشور است.
بازنگ��ری قراردادهای امضا ش��ده با بخش خصوصی
راهکار دیگری اس��ت که باید به س��رعت انجام شود .در
سیستم بروکراس��ی وزارت نفت اگر قراردادی با شرکتی
بسته و تضمینهایی در این خصوص دریافت شد امکان
تغییر در مبلغ قرارداد بر مبنای تغییرات در شرایط زمانی
بسیار مشکل است .بسیاری از قراردادهایی که یک سال
پیش برای اجرای کارها در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
عقد شده به علل تحریمها ،تورم و مسائل مخصوص این
صنعت با قیمت موافقت ش��ده قابل اجرا نیس��ت و باید
بازنگری شود .در غیر این صورت بخش خصوصی که ضرر
انج��ام کار را بیش از تضامین داده ش��ده میداند ممکن
اس��ت برای بقای خود از اجرای قرارداد سرباز زند که در
تحویل به موقع طرح خللی عمده ایجاد میش��ود و ضرر
آن به کشور به مراتب بیشتر از بازنگری مبلغ این قراردادها
است.
نی��از به س��رمایهگذاری در طرحهای ان��رژی در افق
چش��مانداز به ط��ور کلی بی��ش از  700میلی��ارد یورو
پیشبینی میش��ود که از این مقدار حدود  60درصد آن
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ایران در طرحهای
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خصوصی در فاینانس ،سرمایهگذاری مستقیم مردم ایران
باید برای توس��عه میادین نفت و گاز و تزریق به میادین استفاده کرد.
در طرحهای مش��خصی را پیگیری کرد که در غالب یک
نفتی هزینه شود و بقیه برای صنایع پاییندستی ،صنایع
در پایان سال هفتم کل مبلغ به اضافه سود سال هفتم
شرکت و با حضانت شرکت ملی نفت ایران باشد .در چنین
گازبر ،پتروشیمی و نیروگاهها و انرژیهای نو به کار گرفته به حساب وامدهنده منتقل میشود.
ش��رایطی سرمایهگذاران ریسک توسعه منابع نفت و گاز
شود .بدین ترتیب نیاز به جذب سرمایه حدود  50میلیارد
سود این مشارکت حدود  12درصد (با در نظر گرفتن
را نیز خواهند داش��ت ول��ی در عوض در طول عمر طرح
یورو هر ساله دیده میشود که با شرایط فعلی از خارج از یورو) خواهد بود .برای تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی
منافع قابل توجهی را به دس��ت میآورند .این مهم که به
ایران نمیتواند تأمین شود .اگر قسمتی از این نیاز بتواند از در ایران میتوان س��ود مش��ارکت برای خارج از کشور را
مشارکت ایرانیان در این طرحها به دست آید منافع ذیل  8درصد تعیین کرد و بدین ترتیب مش��ارکت از طریق استناد قانون اساسی قرارداد مشارکت با خارجیها قابل
بانکه��ای داخلی را رونق بخش��ید .این رقمها با در نظر اجرا نیس��ت برای ایرانیان مقیم کشور صادق نیست زیرا
را به دنبال خواهد داشت؛
تبعاتی را که بر مبنای آن قراردادهای مشارکت قابل اجرا
 کمک به جلوگیری از فرار سرمایه از کشورگرفتن شرایط زمانی پیشنهاد شده و در حال حاضر باالتر
نیست (سهم داشتن در ذخائر زیر زمینی نفت و گاز توسط
 جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشوراز روند بازار خارج از کشور است.
راهکارهای الزم برای رس��یدن به ای��ن اهداف نیاز به خارجیها) شامل نمیش��ود و طبق قوانین ایران بخش
 جذب سرمایه از حوزه خلیج فارسخصوصی صرفا در منافع تولید منابع میتواند شریک باشد
 کمک به جلوگیری از افزایش تورم به علت سرازیر بررس��ی دقیق و بعضا قانونگذاری دارد که به شرح ذیلنه در ذخائر.
شدن ریالهای سرگردان به بخشهای غیر تولیدی
است:
اگر سرمایه الزم برای توسعه میادین نفت و گاز ایران
 افزای��ش درآم��د خزان��ه از مالیات ب��ر منافع اینطرحهای توس��عه فازهای پارس جنوبی و یا میادین
نفتی که مورد نظر است .هر کدام به صورت یک پروژه جدا از این طریق تأمین شود دولت منابع مالی خود را میتواند
سرمایهگذاریها و بیمههای مربوطه
بررسی شود و هزینه و سود آن در طول زمان بهرهبرداری به طرحهای زیربنایی مانند بهداشت و آموزش اختصاص
 تسریع در طرحهای توسعه نفت و گاز ایراندهد و ایرانیان نیز میتوانند همزمان از منافع ایجاد شده
طرحهای توسعه نفت و گاز سود کالنی را به دنبال دارد .تخمین زده شود.
بر مبنای این برآوردها نیاز ارزی طرحها برآورده شده در توس��عه نفت و گاز کشورشان بهرهمند شوند .برای به
در گذش��ته دولت اجازه داده است که سود شرکتهای
انجام رساندن این مهم تغییر ساختارهای موجود و وضع
نفتی از این طرحها س��الیانه بین  11تا  22درصد باشد .و قسمتی از آن را که شرکتهای خصوصی و یا اشخاص
قوانین جدید الزم اس��ت .مطالب فوق که به صورت یک
سود واقعی طرحها به مراتب بیشتر است .مثال در توسعه حقیقی میتوانند در آن شریک شوند اعالم کنند.
به ش��رکتهای خصوصی و اش��خاص حقیقی اجازه ایده کلی ارائه شد باید با نظر کارشناسان مالی و مقامات
ه��ر فاز پارس جنوبی که احتم��اال در حال حاضر حدود
مسئول به صورت جدی بررسی شود .راهکارهای فاینانس
 4میلیارد یورو هزینه دارد روزانه  40هزار بشکه مایعات داده ش��ود ک��ه ریال خ��ود را در بانکهای کش��ور برای
برای طرحهای نفت و گاز که فوقا بدان اشاره شد در سال
گازی تولید میش��ود که ارزش آن بر مبنای قیمتهای سرمایهگذاری در این طرحها تبدیل به یورو کنند.
مبالغ جمع شده به صورت وام فقط برای انجام پروژه  1388تحت عنوان «پول برای نفت» توسط اینجانب در
فعلی (نفت  100دالر) روزانه  3/2میلیون یورو است .اگر
مجله اقتصاد ایران به چاپ رسید که امروز نیز با تغییرات
 25میلیون متر مکعب گاز تولیدی را هم بر مبنای  100مورد نظر به کار گرفته شود.
در قیمت نفت و گاز و میزان سرمایهگذاری صادق است.
تومان هر متر مکعب ( 0/04یورو) در نظر بگیریم ارزش
مکانیزم ش��فاف برای هزینههای ط��رح نحوه اجرا و
بس��یاری از کارشناسان هم نظرات مش��ابهی در اینباره
گاز حاصل��ه نیز در روز برابر  1میلیون یورو خواهد بود .با مدیریت طرح باید تدوین شود.
س��ود حاصل��ه از این وامها منافع اش��خاص حقیقی دادهاند اگر سه س��ال پیش که فشار تحریمها به مراتب
در نظر گرفت��ن ارزش گازهای تولیدی دیگر مانند اتان،
پروپان ،بوتان و تولید گوگرد ارزش حاصله از بهرهبرداری و حقوقی خواهد بود که ش��امل قوانین مالیاتی کش��ور کمتر بود در این موارد اقدام میشد در حال حاضر قسمت
عمده آن محقق ش��ده بود .ام��ا به طور کلی مقاومت در
ه��ر فاز پارس جنوبی حدود  4/4میلیون یورو در روز و یا میشود.
س��ود حاصله میباید به مرات��ب جذابتر از امکان به مقابل تحریمها یک راه حل موقت را میطلبد در حالی که
حدود  1/5میلیارد یورو در س��ال خواهد شد .مدت زمان
مورد نیاز برای احداث سکوها ،حفر چاهها و پاالیشگاههای دست آوردن منافع مشابه در خارج از ایران باشد .در غیر مشارکت بخش خصوصی در صنعت هیدروکربور کشور به
گاز بین  3تا  4سال است .پس از شروع تولید در کمتر از این صورت جذب سرمایهگذاریها موفق نخواهد بود؛ مثال یک سیاستگزاری درازمدت نیاز دارد که با وضع قوانین
چهار سال اصل وام و سود مربوطه قابل پرداخت خواهد  12درصد س��ود سالیانه در شرایط فعلی برای یورو با در جدید سرمایهگذاری ایرانیان را در این صنعت قانونمند،
بود .بدین ترتیب عالوه بر آنکه وامدهندگان سود مناسبی نظ��ر گرفتن آنکه مالیات بر منافع اش��خاص حقیقی و حمایت و تش��ویق کند .در این قانون از رقابت دولت در
غالب شرکتهای به ظاهر خصوصی باید جلوگیری به عمل
در رابطه با این مش��ارکت به یورو دریافت خواهند کرد .حقوقی میتواند حداکثر  25درصد باشد مناسب است.
آید .البته این راهکارها به معنای سپردن یکباره صنعت
ش��رکت ملی نفت نیز موفق به افزایش تولید نفت و گاز
دولت اصل پول سرمایهگذاران به یورو و حداقل سود
نفت و گاز حتا در قسمت پاییندستی به بخش خصوصی
میش��ود و دولت هم پس از باز پرداخت وام و س��ود آن پیشبینی شده را از طریق بانکهای داخلی و بینالمللی
نیس��ت ،چنین تصمیم��ی با چالشهای ج��دی روبهرو
کلیه منافع طرح را خواهد داشت .موارد کلی برای فاینانس تضمینکند.
در آین��ده ش��اید بتوان ع�لاوه بر مش��ارکت بخش خواهد شد .شاید بهترین راهکار طرحریزی برای مشارکت
طرح که از طریق مشارکت ملی باید در نظر گرفته شود به
در توسعه صنایع پاییندستی و قسمتی از
شرح ذیل خالصه میشود:
باالدستی آتی توسط بخش خصوصی باشد
فاینانس طرح از طریق اوراق مش��ارکت
جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه
و طبق قانون اجازه سرمایهگذاری و کسب
یورو با تضمینهای الزم به مدت هفت سال
درآمد از توسعه منابع نفت و گاز به ایرانیان
با اولویت خرید به ایرانیان داخل کشور و در
توج��ه به اقتص��اد مقاومتی به منظ��ور مقابله با
داخل و خارج کش��ور داده شود .در صورت
از
صورت کمبود تقاضا به مش��تریان خارج
تحریمه��ا در ش��رایط بینالمللی کنون��ی ضرورت
موفقیت این طرحها بخش خصوصی از توان
و
یورو
ایران ارائه ش��ود .نرخ تبدیل ریال به
بسیاری دارد .تولیدکنندگان باید تحریمها را به عنوان
مالی الزم برای شرکت در طرحهای بیشتری
و
داشته
بالعکس در مدت طرح یا ثابت نگاه
سکوی پرشی برای ارتقای میزان تولید ملی ،افزایش
برخوردار خواهد شد.
یا طبق جدولی از قبل اعالم شود.
کیفیت محصول و به تبع آن باال بردن میزان نفوذ و
در حال حاضر میتوان با درایت به حل
حس��اب
به
س��ود  12درصد هر س��اله
جایگاه کاالهای ایرانی در بازارهای بینالمللی بدانند.
عباسعلیمنصوری
مسائل سیاس��ی موجود با کشورهای غربی
شود.
واریز
وامدهندگان داخلی به یورو
الزم اس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت از احتکار
مجلس
نماینده
ک��ه به تحریمه��ا دامن میزنن��د پرداخت
س��ود
نیاز
صورت
وامدهن��ده بتواند در
و افزایش بهای مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان و
و همزم��ان از حضور بخ��ش خصوصی در
تبدیل
ریال
به
کشور
سالیانه را در بانکهای
صاحبان صنایع جلوگیری کند تا آنها نیز به روند تولیدات داخلی رونق بخشند.
صنعت هیدروکربور کشور که ضامن موفقیت
نماید.
همچنین ،انجام تمهیدات الزم برای بهبود وضعیت ش��هرکهای صنعتی و
درازمدت این صنعت است ،حمایت کرد حتا
آن
از
و
بوده
انتقال
قابل
مش��ارکت
اوراق
فراهم کردن امکانات الزم برای این شهرکها که هم اکنون معنای واقعی خود
در صورتی که همه تحریمها لغو ش��وند به
میتوان برای تضمینه��ای مورد نیاز برای
را ندارند و تنها لکههای صنعتی به حساب میآیند ،اهمیت بسیاری دارد.
نظرم این مسئلهای ضروری است.
طرحها و ی��ا فعالیتهای اقتص��ادی دیگر
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پرونده ویژه

اقتصاد مقاومتی

استراتژی تهاجمی تعاملی
اقتصاد مقاومتی در حوزه روابط خارجی چه ترکیبی باید داشته باشد؟
اقتص��اد مقاومت��ی در
راس��تای برنامه پنج س��اله
توس��عه اقتصادی و س��ال
تولی��د مل��ی اس��ت و یک
برنامه یا هدف نیس��ت بلکه
یک اس��تراتژی جهت عبور
سیدحمید حسینی از شرایط سخت تحریمهای
عضوهیات هوشمند و فلجکننده است.
نمایندگاناتاق این اس��تراتژی ب��ر مبنای
تهران مدیری��ت اقتضائات��ی اتخاذ
ش��ده و همچنین به معنی اولویتبندی وهم راه و
چگونگی رسیدن به اهداف توسعهای کشور است که

بیتردیدترجمه
اقتصادمقاومتی
در حوزه نفت و گاز
تمکین در مقابل
ضعفها،کاستیها
ونداشتههایمان
و نیز سرپوش
گذاشتن بر
سوءمدیریتهای
کالن نفت و گاز
کشور در گذشته و
یا حال نیست
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در بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاکتیکهای
خ��اص خ��ود را طلب میکند و نبای��د بدون توجه
ب��ه وضعی��ت پخشه��ای اقتص��ادی و هر صنعت
تصمیمگی��ری کرد .برای همین آگاهی از ش��رایط
بخش کش��اورزی ،صنعت و معدن و هر یک از زیر
مجموعههای آنها در ش��رایط تحریم ضروری است.
یکی از نویسندگان اقتصاد مقاومتی را چینش اقتصاد
در شرایط جنگ اقتصادی دانس��ته و راه حل را در
اگاهی دادن به مردم و قانع نمودن آنها و همراه کردن
مردم دانسته است و بعضی از کارشناسان نیز با تاکید
بر خودکفایی و خوداتکایی خواستار حمایت از تولید
داخلی ،کاهش واردات و صرفهجویی شدهاند .پرسش

این است که آیا با این تاکتیکها قادر هستیم صنعت
فراوردههای نفتی و پتروشیمی را در برابر تحریمها
مصون نگه داریم؟ اکنون ظرفیت احداث ش��ده در
صنعت پتروش��یمی حدود  ۵۶میلیون تن و تولید
سال گذش��ته این صنعت  ۴۲میلیون تن ،صادرات
 ۱۸میلیون تن و مصرف داخلی  ۸میلیون تن بوده
است آیا امکان استفاده از روشهای فوق وجود دارد و
استراتژی ما در این بازار باید دفاعی یا تهاجمی باشد؟
از دیدگاه نگارنده ما با یک استراتژی تهاجمی قادر به
حضور و مقاومت در این بازار هس��تیم و باید تالش
کنیم با گس��ترش تعامالت و قیمتهای تهاجمی
بازار خود را حفظ کنیم و در صورت از دس��ت رفتن

ضعفها و راهبردها
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز کشور کدامند؟
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برخالفدهههایگذشته
امروز این واقعیت آشکار
برهیجصاحبنظریپوشیده
نیس��ت ک��ه بهرهب��رداری
صیانت��ی و بهین��ه از منابع
و ث��روت خ��دادادی نفت و
سیروس تاالری گاز کش��ور به طوری که در
رئیسهیئتمدیره خدمت توسعه وتعالی نسل
انجمنسازندگان آینده کشور نیز باشد نه تنها
تجهیزاتصنعت تولید و بهرهبرداری حداقلی
نفتایران نیست بلکه کامال بر عکس
مبتنی بر حداکثر بهرهبرداری
اس��ت و هزینه ک��ردن درآمده��ای کالن حاصل از
فروش نفت و گاز و فرآوردههای آن در ایجاد زیربناها
و زیرس��اختهای اقتصاد ملی و کالن کشور است.
الگو و تجربه زنده این مقوله بنیادین اقتصادی برای
کشورهای صاحب ذخایر ارزشمند نفت و گاز ،کشور
نروژ است که در یک برنامهریزی هدفمند وهوشیار
بعد از دو دهه ضمن استقالل کامل اقتصاد کشورش
از محل درآمدهای نفت و گاز تمامیت این صنعت را
وقف آیندگان نروژ کرده است.
با این نگاه که قطعا متضمن منافع نس��لهای
آینده کشور نیز هست باید با به کارگیری همه
توشه و توان ملی بتوانیم به غایت ظرفیت بهرهبرداری
از منابع نفت و گاز کشور دست یابیم که در بطن خود
سه دستاورد بینظیر برای کشور به ارمغان میآورد؛
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اول اینکه میتواند در توس��عه همهجانبه و متوازن
اقتصاد کش��ور با محوریت استراتژیک مطروحه در
بند  ۱نقش اول را داشته باشد و موجب تحقق همه
آرمانه��ا وآرزوهای ملت بزرگ ای��ران در دورنمای
اقتصادی کش��ور باش��د .دوم ق��درت و اقتدار ملت
ایران را در تعامالت راهبردی و استراتژیک سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) افزایش میدهد و
خالصه سوم اینکه تاثیرات شگرفی بر توازن تعامالت
بینالمللی کشور میگذارد.
حال این سؤال اساسی و بنیادی مطرح است که
در شرایط موجود و با احتساب همه مؤلفههای
زمان��ی و مکانی آنکه اقتصاد نفتی کش��ور به ویژه
مورد هجوم همهجانبه و تمامعیار کشورهای غربی
به رهبری امریکا قرار گرفته است و به دور از هرگونه
منطق و روابط و عرف حاکم بر بینالملل کش��ورها
روزبهروز بر این هجمه افزوده میشود و معلوم نیست
نهایتا به کجا ختم خواهد شد چگونه قادر خواهیم
بود حداکثر بهرهبرداری از ذخائر نفت و گاز کش��ور
را تحقق ببخشیم؟ آیا تحقق این امر تکیه بر اقتصاد
مقاومتی اس��ت؟ اگر اینگونه است مؤلفههای این
اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز کشور کدامند؟ و
اصوال تعریف این اقتصاد مقاومتی در فضای پیچیده
و چندوجهی نفت و گاز کشور چیست؟
به دور از هرگون��ه واژهگرایی بیتردید ترجمه
اقتصاد مقاومت��ی در حوزه نفت و گاز تمکین
در مقابل ضعفها ،کاس��تیها و نداش��تههایمان و
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نیز س��رپوش گذاشتن بر س��وءمدیریتهای کالن
نفت و گاز کش��ور در گذشته و یا حال نیست .بدون
شک مفهوم اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز
کش��ورعبور از بیبرنامگی مدیران کالن این صنعت
در توانمندسازی و ارتقای ظرفیتهای داخلی نیست.
قطعا معنی اقتصاد مقاومتی چشمپوشی از واردات
بیرویه و بدون حساب و کتاب تجهیزات و کاالهای
مورد نیاز پروژههای نفت و گاز کش��ور از شرق دور
آن هم به بهای خروج میلیادها دالر ارز از کش��ور و
واگذاری میلیونها فرصت شغلی به کشورهای مبدا
نمیتواند باش��د به ویژه آنکه کااله��ای خریداری
شده فاقد کیفیتهای الزم هستند و در مدت زمان
کوتاهی پس از آغاز بهرهبرداری از پروژهها عملیات را
با مشکالت عدیدهای روبهرو میسازد .یقین دارم که
اقتص��اد مقاومتی نه میتواند و نه میخواهد بر گناه
مسئولین کش��ور اعم از حوزه نظارت و اجرا نسبت
به عدم تحقق قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخل
در پروژههای نفت و گاز پردهپوش��ی کند .بالش��ک
اقتصاد مقاومتی نمیخواهد مسئولیت مدیران کالن
کشور را در خیل جوانان بیکار آن نادیده بگیرد .بلکه
ب��ه عکس میتواند برنامهای اصی��ل و در عین حال
هدفمند و پویا برای رفع همه موارد برش��مرده فوق
و یا ناشمردهها باشد مشروط بر اینکه همانند همه
شعارهای گذشته توسط مدیران حوزه اجرا مصادره
نشده و زینتبخش سربرگهای مکاتبات اداریشان
نشود.
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بازارهای صادراتی ،تولید داخل نیز با مشکل مواجه
خواهد شد و قابل دوام نیست.
اقتصاد مقاومتی در ح��وزه روابط خارجی باید با
ترکیبهای «تدافعی تعاملی» و یا «تهاجمی تعاملی»
صورت پذیرد و در ش��رایط امروز اقتصاد جهان که
حجم تجارت خارجی دنیا س��ه برابر تولید ناخالص
ملی دنیا اس��ت کاس��تن از روابط خارجی و تجارت
بینالملل میتواند باعث لطمه خوردن جدی توسعه
و بازار صنعت پتروشیمی شود .در این راستا اقدامات
زیر میتواند راهگشا باشد:
عمق بخش��یدن ب��ه صنعت پتروش��یمی؛ در
زنجیره تولید پتروش��یمی به ازای هر سه واحد
ظرفیتسازی یک واحد تولید روانه بازار میگردد و
این بدین معناس��ت که واحدها تولید خوراک دیگر
واحدها بشوند به طور مثال اکنون تولید واقعی صنایع
پتروشیمی حدود  ۴۲میلیون تن و حدود  ۲۶میلیون
تن محصول روانه بازار داخل و خارج کشور میشود
و محصول نهایی  ۶۰درصد تولید کش��ور اس��ت در
حالی که این میزان باید  ۳۳درصد باشد و این حاکی
از عمق نداشتن صنعت پتروشیمی کشور و وابسته
بودن به خریداران خارجی و داخلی است .به همین

جهت اولویت مهم کشور عمق بخشیدن به زنجیره
تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است .در این راستا
تکمیل خط اتیلن غرب و سایر پروژههای پاییندستی
صنعت پتروشیمی از اهمیت باالیی برخوردار هستند
و باید علیرغم تفاوت دیدگاهها در رابطه با پروژههای
فوق همراهی و همکاری الزم جهت اتمام این طرحها
صورت پذیرد.
س��رمایهگذاری مش��ترک در خارج کشور؛ با
توجه به منابع ارزی راکد در خارج از کش��ور و
امکان سرمایهگذاری مشترک جهت تکمیل خطوط
پتروش��یمی و صادرات مواد اولیه باید از این فرصت
استفاده مطلوب به عمل آید و اصوال سرمایهگذاری
خارجی میتواند ضمن سودآوری در شرایط بحرانی
به کمک اقتصاد کش��ور آم��ده و روابط بینالملل را
گسترش و عمق دهد.
حذف نق��ل و انتقال پول از مبادالت خارجی؛
اکنون که غ��رب با تحریمه��ای یکجانبه و
چندجانب��ه در صدد فلج کردن تج��ارت خارجی و
توقف صادرات و واردات کشور از طریق تحریم نظام
بانکی اس��ت باید با برخوردهای هوشمندانه و عقد
قراردادهای تهاتر با آن مقابله کرد.

تقویت ناوگان حم��ل و نقل بینالمللی :قطعا
یکی از ابزار غرب در اعمال تحریمها و تشدید
فشار بر شرکتهای حملونقل بینالمللی و همچنین
جلوگیری از حمل کاالهای صادراتی و وارداتی کشور
است .برای همین شایسته است که در این خصوص
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت خرید
کشتی خصوصا تانکر توسط پخش خصوصی اقدام
شود تا کمبود ناوگان تانکر مورد نیاز کشور برطرف
شود.
توانمندس��ازی و حمایت از پخش خصوصی؛
در ش��رایط فعلی پخش خصوصی کشور اگر
مورد حمایت و اعتماد بیش��تر نظام قرار گیرد قادر
اس��ت با توجه به امکانات گسترده ایرانیان خارج از
کشور وانعطاف در عبور از تحریمها در تحقق اقتصاد
مقاومتی نقش شایسته خود را ایفا کند.
ضمنا تش��کیل یک تی��م حقوقی متش��کل از
حقوقدانان داخلی وخارجی در جهت دفاع از بنگاههای
کشور و ایرانیان خارج از کشور میتواند در این راستا
مفید باشد و امید است با همکاری اتاقهای بازرگانی
و صنایع و معادن ایران ،تهران و اتاق ایرانی بازرگانی
بینالملل شاهد تشکیل این کارگروه باشیم.

نگارنده به عنوان مسئول اجرایی انجمن سازندگان
تجهیزات صنعت نفت ایران که در بر گیرنده بالغ بر
شصت درصد ظرفیت تولیدی کشور در عرصه ساخت و
تولید تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
کشور است که تالش میکند تا بر اساس واقعیتهای
موجود عمق همگرایی اقتصاد مقاومتی و توانمندیهای
س��اخت داخل را در حوزه فقط تجهی��زات به تصویر
بکشاند با این باور راسخ که وضع توانمندیهای داخل
کشور در س��ایر حوزهها مانند مهندسی پایه ،مشاوره،
نصب و س��اختمان و پیمانکاری عمومی در وضعیتی
مشابه با ساخت تجهیزات قرار دارند.
صنعت ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی کشور وارد سومین دهه فعالیت تولیدی
خود از مبدا پایان جنگ و آغاز س��ازندگی گسترده در
سطح ملی شده که مختصات هر دهه را به شرح ذیل
میتوان خالصه کرد:
ده��ه اول را میت��وان ب��ه عن��وان ده��ه تثبیت
واثب��ات توانمندیهای صنعتگران داخل کش��ور
نامید که علیرغم همه نامالیمات ناش��ی از مقاومت
مصرفکنندگان در برابر استفاده از محصوالت داخلی
آنچنان خوش درخشید که زمینه ذهنی الزم را برای
تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را فراهم
کرد ک��ه نهایتا منجر به تصویب آن توس��ط مجلس
شورای اسالمی شد.
 دهه دوم حیات پرافتخار صنعت س��اخت تجهیزاتدر کشور دهه رشد کمی آن با توجه به توسعه فراگیر
و همهجانبه صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمی در کشور
بوده است که حسب رشد فزاینده نیاز به تجهیزات در
یک فرآیند تطبیقی مجبور به افزایش کمی تولیدات
در داخل کش��ور به منظور پاس��خگویی ب��ه نیاز بازار
مصرف کشور شده اس��ت و به عنایت خداوند متعال
موفقیتهای چشمگیری داشته است.
 -آغاز دهه س��وم حیات عزتمند س��اخت تجهیزات

مربوط به صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمی در کش��ور
الجرم معطوف به رش��د کیفی و ارتقای پایدار با نگاه
ورود ب��ه بازاره��ای منطقهای و بینالمللی ش��ده که
سرلوحه دستیابی به این آرمان ملی و مقدس و ایجاد
فض��ای تعامل حداکثری با تمام حوزههای ذیربط به
خصوص با مدیریت عالی و کالن وزارت نفت بوده و در
همین راستا انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
ایران در س��ه سال گذشته نهایت همکاری و تعامل با
وزارت محترم نفت را با هدف رفع موانع و مش��کالت
س��ازندگان کش��ور از طریق ایجاد ساختار مناسب به
منظور همافزایی ظرفیتهای ملی و ارتقای و توسعه آن
جهت تامین حداکثری نیازمندیها از محل تولیدات
داخلی ،در پیش گرفته که دس��تاوردهای آن در نوع
خود بینظیر است و طرح جزئیات آن به مقال مناسب
دیگری سپرده میشود.
مجموعهصنعتگرانعضوانجمنسازندگانتجهیزات
صنعت نفت ایران به عنوان سرمایه عظیم ملی ضمن
کسب جایگاه ممتاز در عرصه اقتصاد نفتی کشور دارای سه
ویژگی ممتاز و کمنظیر به شرح ذیل است:
الف -دانش فنی و تکنولوژی ساخت تولیدات داخلی
کامال ملی و مبتنی بر توانمندیهای داخل کشور است
که به دس��ت توانمند مهندسین و متخصصین کشور
طی بالغ بر بیست سال گذشته شکل گرفته است.
ب -نیروی کار ش��اغل در تمامی کارخانجات تولیدی
در همه سطوح اعم از محققین ،مهندسین ،تکنسینها
و کارگران ماهر ،فارغالتحصیالن دانشگاههای داخل و
همچنین مراکز فنی و حرفهای کشور هستند.
ج -سرمایهگذاران و صاحبان صنایع همه ایرانی هستند و برای
همین سرمایههای به کار گرفته شده کامال ملی و ایرانی است.
در ی��ک کالم ظرفیته��ای ملی ش��کل گرفته در
غالب انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
ترجمهای عین��ی و حقیقی از «تولید مل��ی و کار و
سرمایه ایرانی» اس��ت که افتخاری بس بزرگ برای

صنعتگران سرافراز کشور در حوزه نفت و گاز محسوب
میشود.
از آنچه گذشت این واقعیت آشکارا قابل درک
است که محمل توانمندیهای ساخت تجهیزات
صنایع نفت و گاز در داخل کش��ور کامال هم راس��تا و
موازی با بستر طرح اقتصاد مقاومتی در چشمانداز وافق
توسعه همهجانبه کشور است و به همین جهت تنها
مولود ش��رایط ویژه کنونی نیست بلکه باید به عنوان
سیاستی اس��تراتژیک و راهبردی در توسعه اقتصادی
کشور مورد توجه قرار گیرد.
در این صورت اس��ت که ضمن کمک به برونرفت از
همه تهدیدات ناش��ی از تحریم غرب بر علیه کش��ور
مان آیندهای درخش��ان را فرا روی صنعت نفت و گاز
میهنمان قرار دهد مشروط بر اینکه به این موارد توجه
الزم شود:
 اوال مجموعه شرایط الزم برای نهادینه کردن رشد وبالندگی پایدار صنعت ساخت داخل در همه ابعاد اعم
از حقوقی ،مالی ،قوانین و مقررات خریدهای دولتی و
غیره فراهم آید.
 ثانی��ا متولیان راهب��ری کالن صنایع نف��ت ،گاز وپتروشیمی کشور به ویژه در امور پروژهها برنامهریزیها
را بر اساس توانمندیهای انکارناپذیر ساخت تجهیزات
در داخل کش��ور قرار دهند که قریب به هفتاد درصد
هزینههای مالی هر پروژه نفت و گاز را تجهیزات مورد
نیاز آن تشکیل میدهد.
ثالثا -اس��تفاده از تجهیزات س��اخت داخل برای همه
ذیمدخ�لان صنایع نفت ،گاز وپتروش��یمی به ویژه
پیمانکاران محت��رم پروژهها به عنوان یک ارزش ملی
تلقی شود.
در پایان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
پیشاپیش دستان همکاری همگان را در راه رسیدن به
رشد و بالندگی صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی کشور را
با گرمی تمام میفشارد.
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با یک استراتژی
تهاجمیقادر
به حضور و
مقاومت در این
بازارپتروشیمی
هستیم و باید
تالش کنیم با
گسترشتعامالت
و قیمتهای
تهاجمی بازار خود
را حفظ کنیم و در
صورت از دست
رفتن بازارهای
صادراتیتولید
داخل نیز با مشکل
مواجه خواهد شد
و قابل دوام نیست
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اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

پیچ توسعه و اولویتهای ما
بایستههای سیاستگذاری در شرایط کنونی اقتصاد ایران چیست؟

فرشاد مومنی
عضو هیئت علمی
دانشگاه عالمه
طباطبایی
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دشواریهای گوناگون و پیچیدگیهای فوقالعاده شرایط
کنون��ی اقتص��اد ایران ،این خط��ر را پی��ش رو دارد که
مسئوالن و سیاس��تگذاران کشور را که طی چند ساله
اخیر فاصله معنیداری با ش��رایط بایس��ته علممحوری،
قانونمحوری و برنامهمحوری پیدا کردهاند ،دچار آن چنان
س��رگیجه و تشویش خاطری کند که حتا با برخورداری
از حس��ن نیت به واسطه مواجهه انفعالی با طیف متنوع
مسائل و چالشهایی که دامنگیر اقتصاد ایران شده است،
به جای آنکه گرهگشایی کنند با برخوردهای عجوالنه،
انفعالی و احیانا سیاستزده و نمایشی گرههای بیشتری
ایجاد کنند.
در چنین شرایطی شاید بهترین کمک به دولت و از
آن طریق به مردم و آینده کشور آن است که کمک کنیم
همه ظرفیتهای انس��انی موجود در دولت ،حتاالمقدور
بر روی کانونهای اصلی دشواریها و مشکالت متمرکز
شود ،تا هم از اتالف منابع جلوگیری و هم از بروز آنچه
که در ادبیات سیاستگذاری عمومی با عنوان خطاهای
نوع اول و نوع دوم نامگذاری شده است (مداخله در اموری
که نمیباید و عدم مداخل��ه در امور ضروری) جلوگیری
شود.
بر این اس��اس ،ش��اید با اطمینان بتوان گفت که در
ش��رایط کنونی و نیز در هر زمانی که ارادهای برای اتخاذ
جهتگیریهای توس��عهگرا در دس��تور کار است هیچ
مسئلهای به اندازه سیاستگذاریهای منطقی که مبتنی

بر شناخت عمیق واقعیتهای اقتصادی کشور و استفاده از
حداکثر ظرفیتهای کارشناسی موجود ،راهگشا نیست.
ب��ه خاطر دارم که در س��ال  1999مؤسس��ه جهانی
پژوهشهای اقتصاد توس��عه ( )WIDERدر یک پروژه
مطالعاتی که هدف آن ارزیابی تجربیات توس��عه در قرن
بیس��تم و ارائه رهنمودهایی برای ق��رن  21بود ،بر روی
این مس��ئله به جمعبندی رس��یده بود که سیاستهای
اقتصادی دولت و سیاستهای مربوط به بالندگی تولید
و رشد فناوری باید به مثابه دو متغیر ابرتعیینکننده در
نظر گرفته شود .اگر بپذیریم که سیاستهای مربوط به
بالندگی تولید و رش��د فناوری نیز بیش از هر چیز تحت
تأثیر فضای کسبو کار و در نتیجه تحت تأثیر سیاستهای
اقتصادی دولت قرار دارد ،میتوان با سهولت بیشتری به این
جمعبندی رسید که کمک به ارتقای کیفیت سیاستهای
دولت مهمترین و راهگش��اترین کاری است که هم دولت
میبایست در حق خود انجام دهد و هم همه کسانی که
دل در گرو آینده ایران دارند میبایست تا سر حد توان به
آن مبادرت ورزند .این یک مسئله بسیار جالب است که در
ادبیات جدید اقتصاد سیاسی رانتی و بیماری هلندی نیز
به اعتبار دستاوردهای متفاوت درآمدهای حاصل از فروش
نفت خام در کشورهای برخوردار از این موهبت ،روی این
مسئله تأکید شده است و شرح و بسط کافی برای آن ارائه
ش��ده که برخورداری از ذخایر سرشار نفتی و استفاده از
دالرهای نفتی به خودی خود هیچ نقش��ی در سرنوشت

یک کش��ور برخ��وردار از مواهب طبیعی ن��دارد و از این
زاویه تشدید بحرانها و افزایش وابستگیها و نابرابریها
در برخی از کش��ورهای نفتی را دقیقا با عنوان شکست
در سیاس��تگذاری صورتبندی نظ��ری کردهاند و این
یافتهها که به گونهای نقش ابرتعیینکننده سیاستهای
اقتصادی را در سرنوشت کشورها برجسته کرده و از موضع
خاص کش��ورهای نفتی مورد تأیید و تأکید قرار میدهد
به گونهای هماهنگ و در راس��تای همان چیزی اس��ت
که پژوهش انجام گرفته در مؤسس��ه  WIDERمطرح
ساخته بود.
ب��رای ورود به انتخ��اب اولویته��ا و چگونگی اتخاذ
سیاستها براساس آنها یک محور میتواند دعوت دولت و
ملزم ساختن آن به ارائه تصویری شفاف ،صادقانه و قابل
اعتماد از وضع موجود اقتصاد ایران باشد چرا که مهمترین
ابزار برای ش��ناخت کانونهای اصلی مشکالت ،برحسب
افقهای زمانی سهگانه بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت
در اختیار داش��تن چنین تصویری با مشخصههای مورد
اش��اره است و از آنجا که مقدمه یک امر واجب نیز خود
به امر واجب تبدیل میش��ود کارآمدس��ازی ،شفافیت و
به هن��گام نمودن نظام آمار و اطالعات نی��ز از این زاویه
میبایست مورد توجه قرار گیرد.
یک محور دیگر در این زمینه برجسته کردن شرایط
آرمانی و ایدهآل کشور و شناسایی مهمترین پیشنیازهای
نهادی و سیاستی معطوف به آنها است و سپس از طریق

جهتگیریهای
کشورهای
متخاصم آشکارا در
جهت دشوارسازی
دستیابیکشور
به فناوریهای
جدید ،ایجاد
تنگناها و فشارها
برای افزایش
هزینههای
تولید و باالخره
دشوارسازی
هرچه بیشتر نقل
و انتقاالت پولی با
هدف ایجاد مشکل
برایتولیدکنندگان
جهت دستیابی به
مواد اولیه است
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نسبتس��نجی میان ش��رایط واقعا موجود و بایستههای و بلندمدت در دس��تور کار قرار گیرد .برای مثال؛ بخش رونق گس��تردهای برای داللی و بازار سیاه و فعالیتهای
وضعیت آرمانی اقدام به استخراج اولویتها کرد .مسئلهای بزرگیازنظریهپردازانپیشرویتوسعهمناسبتریننقطه توزیع مجدد غیرمولد فراهم میسازد.
اگر مسئله کارآمدسازی بازار سیاسی و رقابتی کردن
که قس��مت اول آن – س��ند چش��مانداز -فراهم است و عزیمت به سمت بالندگی تولید و نیل به توسعه اقتصادی
آن که در نتیجه به حقوق مالکیت کارآمد منجر میگردد،
باالخره باید به این همه بیاعتنای و سهلانگاری در این را ارتقای ظرفیتها و توانمندیهای سازمانی دانستهاند.
این ظرفیتها و توانمندیها در بنگاههای تولیدی شکل یک مسئله بلندمدت است اما حداقل میتوان در راستای
زمینه خاتمه داد.
محور سوم نیز میتواند براساس شناخت کانونهای میگیرد .کما اینکه بحث سرنوشت و سمت و سوی علم این هدف بلندمدت ،دولت را متوجه و متقاعد ساخت که
اصلی هدفگذاری کشورهای تأثیرگذار و قدرتمند جهان و فناوری هم ریشه در الگوی تقاضای بنگاههای تولیدی الاقل در کوتاهمدت از طریق سیاستهای خود به ناامنیها
در رویاروییهای س��الهای اخیر آنها از طریق تش��دید دارد ،اما مسئله اساسی آن است که تصمیمگیری درباره و به ویژه بیثباتس��ازی فضای کالن اقتصاد دامن نزند.
تحریمها و اعمال فش��ارهای هرچه بیشتر به کشورمان سرمایهگذاری تولیدی که در ذات خود یک تصمیمگیری یکی از فلسفهها و حکمتهای مهم برجسته شدن هرچه
اس��ت چرا که پس از شناس��ایی آن مؤلفهها و محورها بلندمدت است ،بیش از هر چیز به امنیت حقوق مالکیت و بیشتر اهمیت فضای کسبوکار و کیفیت آن در سرنوشت
به سهولت میتوان فهرس��تی از کارهایی که دولت باید اعتماد به دولت و کیفیت سیاستهای آن مربوط میشود .اقتص��ادی – اجتماعی کش��ورها در س��طح جهان طی
حداکثر وسواس و حساسیتها به آنها بپردازد یا نپردازد این یک زاویه بسیار سرنوشتساز است که ارزش مطالعات سالهای اخیر همین مسئله است؛ چرا که وقتی دولت از
و پژوهشهای جدی دارد .چرا که هم مسئلهای به غایت طریق سیاستهای اقتصادی ثباتزدا فضای تصمیمگیری
آشکار خواهد شد.
اقتصادی را ناامن میسازد و عدم شفافیت و ریسک فزاینده
اگ��ر در نهایت اجم��ال بخواهیم فصل مش��ترکی از پیچیده است و هم سرنوشت کشور را رقم میزند.
در تئوریهای پیشگام توسعه گفته میشود که هر زمان تصمیمگیریهای تولیدی را جایگزین ثبات و اطمینان و
بایس��تههای ناظر بر س��ه مؤلفه پیش گفته اس��تخراج
کنی��م به نظر میرس��د که تمرکز به س��مت و س��وی ک��ه ناامنیها افزایش یافته و عدم قطعیتها در بازارهای آرامش میس��ازد ،از یک طرف با گلآلود کردن آب راه را
فشارها و تحمیلها و تحریمهای بیرونی راهگشاتر باشد سیاس��ت و اقتصاد و اجتماع باالس��ت ،عدم شکلگیری برای رونق فعالیتهای رانتجویانه و سوداگرانه و کوتهنگر
و به ش��کل راحتتری بتوان با دولت به تفاهم رسید که تخصصها و انصراف س��رمایهگذاران از س��رمایهگذاری همراه میس��ازد و از طرف دیگر ،لطمههای کمرشکن بر
الاقل آندسته از سیاستهایی را که همسویی با اهداف ب��ر روی تخصصها ،خود نوعی بیمه برای تضمین بقای پیکر نحیف تولیدکنندگان وارد میسازد.
کاف��ی اس��ت در این زمین��ه فقط ب��ه مطبوعات دو
راهبردی کشورهای عضور  5+1و سایر همراهان آنها دارد افراد به حس��اب میآید و در می��ان ناکارآمدیهایی که
متوقف س��ازند و اگر امکان داشته باشد تدابیر منطقی و بازاره��ای س��هگانه پیش گفت��ه با آن روبهرو هس��تند ،ماهه اخیر مراجعه ش��ود و از این ناحیه نشان داده شود
راهگش��ایی در جهت عکس آنچه که آنها هدفگذاری براساس تئوری گفته میشود که ویژگیهای بازار سیاسی که سیاستگذاریهای اشتباه چه بر سر تولیدکنندگان
به مثابه کلید فهم چرایی نواقص س��ایر بازارها محسوب کشور آورده است .روزنامههای اقتصادی شنبه  14مرداد
کردهاند اتخاذ کنند.
آن چیزی که به وضوح از این زاویه قابل مشاهده است ،میشود .برای آنکه درکی روشمند و مبتنی برتئوری از ماه از قول برخی از تولیدکنندگان فوالد کشور به صورت
آن است که کشورهای متخاصم اقتصادی ایران زوال بنیه این مسئله داشته باش��یم کافی است که عالقهمندان را مستدل نقل کردهاند که اگر کسی در ایران و در چارچوب
تولیدی و ت��وان رقابت اقتصاد کش��ور را در مرکز توجه به مطالعه صفح��ه  114کتاب نهادها ،تغییرات نهادی و سیاس��تهای موجود به س��مت داللی مواد اولیه مورد
خود قرار دادهاند ،چراکه جهتگیریهای آنها آشکارا در عملکرد اقتصادی دعوت کنیم ،جایی که داگالس نورث نیاز صنعت فوالد کش��ور برود ،س��ودی معادل  20برابر
جهت دشوارسازی دستیابی کشور به فناوریهای جدید ،اقتصاددان ممتاز معاصر جهان نشان میدهد که چگونه تولیدکنندگان فوالد کشور خواهد داشت.
مثال دیگر به خبر روزنامههای اقتصادی کشور در روز
ایجاد مجموعهای از محدودیتها و تنگناها و فشارها برای بازار سیاسی ناکارآمد منشأ نظام حقوق مالکیت ناکارآمد
افزایش هزینههای تولید و باالخره دشوارس��ازی هرچه میشود و در آن صورت حرکت سرمایهگذاران به سمت  7مردادماه سال جاری مربوط میشود که در آن یکی از
بیش��تر نقل و انتقاالت پولی با هدف ایجاد مشکل برای فعالیتهایی تمرکز میابد که سه مشخصه اصلی دارند و اعضای هیئت مدیره انجمن قطعهسازان کشور به صراحت
تولیدکنندگان جهت دستیابی به مواد اولیه و کاالهای داگالس نورث آنها را به ترتیب با عنوان س��رمایه اندک ،اظهار میدارد که سیاستهای غلط مربوط به پول و نرخ
واس��طهای و س��رمایهای مورد نیاز برای بخشهای مولد افق کوتاهمدت برنامهریزی و مقیاس کوچک فعالیت برای ارز برای صنعت خودرو و قطعهسازی آنچنان شرایطی را
سرمایهگذارانی که اقدام به تأسیس بنگاه تولیدی میکنند پدید آورده که به تعبر وی به س��رعت به وضعیت بحران
اقتصاد ایران است.
به نظر میرس��د که هم در درون دولت و هم از سوی برمیشمارد و توضیح میدهد که بنگاههایی که این سه غیرقابل بازگشت کشیده خواهد شد .وی یکی از وجوه این
نهادهای نظارتی باالدس��ت دولت و هم از طریق جامعه مشخصه را داشته باشند قادر به بهرهمندی از صرفههای چشمانداز را احتمال بیکاری هفتصد هزار شاغل صنعت
مدن��ی و تولیدکنندگان کش��ور میتوان ب��ا قاطعیت و ناشی از مقیاس ،تقسیم کار عقالیی و تخصصی شدن امور خودرو و قطعهسازی اعالم کرده است .این در حالی است
نخواهد شد و بدین ترتیب سود اندک فعالیتهای تولیدی که در روزنامههای اقتصادی  16مرداد سال جاری سخن
اطمینان بیشتری با دولت سخن گفت و شاید بتوان ادعا
کرد که به ویژه اگر اتاق بازرگانی در شرایط کنونی بخواهد جاذبهای برای س��رمایهگذاری ایجاد نمیکند و درنتیجه از آن به میان آمده که به واس��طه سیاس��تگذاریهای
هم به شایستهترین شیوه از منافع اعضای خود حمایت کش��ور را درگیر دور باطل توسعهنیافتگی میسازد و هم اقتصادی خاص دولت ،شرایطی فراهم شده که اگر کسی
به جای س��رمایهگذاری در تولید خودرو و
کند و این حمایت را دقیقا در راستای منافع
قطع��ات آن به س��مت واردات خودروهای
ملی و مالحظات توسعه دورمدت قرار دهد
توجه به نیروی انسانی
لوکس و گرانقیمت برود به طور متوس��ط
و هم کمکی به مهار روندهای نگرانکننده
به ازای هر خ��ودروی وارداتی  42میلیون
تشدید فقر و نابرابری در کشور کرده باشد،
اقتصادی میتواند آس��یبپذیر باش��د که مبتنی
تومان س��ود خواه��د بود و ادام��ه داده که
یک راه بسیار س��اده و در عین حال بسیار
ب��ر انبوه��ی از مزیتهای خدادادی نباش��د درحالی
در این می��ان هرچه خودروه��ای وارداتی
خطی��ر آن اس��ت که س��ازوکارهایی برای
که اقتصاد جمهوری اس�لامی ایران مقاومتی است و
لوکستر و گرانقیمتتر باش��ند ،حاش��یه
پای��ش آنچه که دولت در این س��ه محور
فرصتهای بیشماری را در خود جای داده است .وقتی
سود قابل استحصال افزایش خواهد یافت
طریق
انجام میدهد تدارک ببیند و از این
به فضای کسبوکار نگاه میکنیم میبینیم اقتصاد به
و در این میان به طور مش��خص نشان داده
ایران
اقتصاد
به س��هم خود کمک کند که
زبان س��اده ،مجموعهای از شاخصها را دربرمیگیرد
مهدی غضنفری
است که به ازای واردات هر یک دستگاههای
در
داده
رخ
فاحش
به تدریج از اش��تباهات
و آنه��ا برای اینکه به ما ضربه وارد کنند باید به فکر
معدن
صنعت،
وزیر
اتومبیل پورشه در تیرماه سال جاری یعنی
فاصله
اقتص��ادی
گذاری
عرصه سیاس��ت
اختالل در اجزای سیستم اقتصاد باشند .به عنوان یک
تجارت
و
دقیقا در زمانی که تولیدکنندگان کشور با
آینده
سوی
به
بخش
امید
گرفته و مسیری
سیستم نخست نیروی انسانی  ،مدیران و کارشناسان و
فاجعهآمیزتری��ن وضعیتها روبهرو بودهاند
مالحظه
براساس
آن
اصلی
محور
بگشاید که
نیروی کار مطرح میشوند و یکی از حوزههایی که میتواند در این زیر سیستم به
 175میلیون تومان س��ود واردکننده یک
است.
ملی
تولید
بالندگی
همانا
مورد نظر
کل اقتصاد آسیب برساند ،نیروی انسانی است ،موضوع مهمی که یکی از اهداف
خودروی پورشه بوده است.
بایس��ت
ی
م
پایش
این
در
تردید
بدون
تحریم است و در اقتصاد مقاومتی باید به این موضوع توجه ویژه داشت.
این مثالها همگی به عنوان مش��تی از
ترکیبی از مالحظات کوتاهمدت ،میان مدت
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تجربههای
تاریخی در همه
کشورهایجهان
نشان میدهد
که وقتی دولت با
انگیزه کسب درآمد
بهقیمتهای
کلیدی شوک
وارد میسازد،
این مسئله ،تعادل
موجود در بازار
پول را نیز به
هم میزند و اگر
بازار مزبور دچار
عدم تعادل باشد،
شوکهایقیمتی
عدم تعادلهای
موجود را تشدید
میکنند

نگر
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خروار باید در نظر گرفته شوند و فقط میبایست امیدوار کشورمان طی س��الهای اخیر به جایی رسیده است که تولیدکنندگان خواهد بود .اما بحث بر س��ر این است که
بود که در س��طح نظام سیاس��تگذاری اقتصادی کشور گاه بر سر هر کوی و برزن تابلوی چندین بانک و مؤسسه فشارهای وارد شده به تولیدکنندگان به همین حد خالصه
احساسی برانگیزد که شعارهای مدیریت اقتصادی کشور اعتباری قابل مشاهده اس��ت و از آن سو ،مرتبا خبرهای نمیش��ود چرا که برای دولت افزایش اش��کار و مستقیم
چیس��ت و عملکرد ناشی از سیاس��تهای فاقد بنیهای جدیدی از توقف فعالیت کارخانهها یا چالشهای جدید قیمت کاالها و خدمات عرضه شدهاش با محدودیتهای
کارشناسی کافی جامعه را به چه سمتی میبرد.
گوناگ��ون اقتص��ادی ،اجتماعی و قانونی روبهروس��ت و
برای بقای آنها به گوش میرسد.
بنابراین فضای کنونی کسبوکار ایران انگیزه چندانی
هنگامی که به ریشههای اتخاذ سیاستهای اقتصادی بنابراین ،دولت چاره کار را وارد کردن ش��وکهای بزرگ
برای س��رمایهگذاری تولیدی ایجاد نمیکند و همچنین ثباتزدا از سوی دولت برمیگردیم یک رکن بسیار مهم در و کوچک به قیمتهای کلیدی میبیند و از آن مسیر نیز
میزان مش��وق خلق ظرفیتهای سازمانی در بنگاههای این زمینه افزایش چشمگیر هزینههای دولت و ساختار به به شرحی که آمد فضای کسبوکار را متزلزل و بیثبات،
تولیدی که بتواند دستیابی به فناوریهای جدید در این غایت ناکارآمد آن هزینهها است .با کمال تأسف در چنین گرایشهای تولیدی را تضعیف و گرایشهای سوداگرانه
بنگاهها را امکانپذیر سازد بسیار ناچیز است .اگر نخواهیم شرایطی دولت به جای آنکه به ناکارآمدیها و فسادها و را تقویت میکند و به این ترتیب اقتصاد کشور هر روز با
خیل��ی راه دوری برویم کافی اس��ت نگاه��ی به میراث رفع آنها در س��اختار هزینههای دولت اولویت دهد ،آنها دشواریها و چالشهای بیشتر روبهرو میشود.
سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده در سال  1390که برای را اصیل و غیرقابل اجتناب تلقی کرده و دس��توپا زدن
اینجانب طی گفتارها و نوشتارهای متعددی نشان
تولیدکنندگان کشور در سال  1391همچنان خودنمایی در جستوجوی راههایی برای افزایش درآمدهای خود به دادهام که حتا براس��اس گزارشهای رسمی منتشره از
میکند ،بیندازیم.
حرک��ت میافتد .برای مثال در این زمینه دولت به جای سوی خود دولت این شوکهای قیمتی به اعتبار آنکه از
گزارشهای رسمی موجود حکایت از آن دارد که تنها آنکه نظام مالیاتگیری خود را اصالح و کارآمد سازد به یک سو دولت خود بزرگترین مصرفکننده و بزرگترین
در س��ال  1390قیمت حاملهای انرژی به عنوان یکی سمت کسب درآمدهای هرچه آسانتر و هرچه سریعتر س��رمایهگذار اس��ت ،بیش��ترین لطمهها را حتا فراتر از
از مهمترین نهادههای تولید بی��ن  400تا  1500درصد تمایل نشان میدهد ،این چنین است که در کشوری که لطمههای وارده به بنگاههای تولیدی و رفاه عامه به ساختار
افزای��ش را تجربه کرده اس��ت .از آنجای��ی که به طور مداخلههای کل��ی دولت در اقتصاد آن بالغ بر  80درصد هزینههای سرمایهای و مصرفی دولت وارد میسازد و از
متوس��ط  60درصد کل هزینهه��ای بنگاههای صنعتی تولید ناخالص داخلی است ،دولت از طریق افزایش قیمت طرف دیگر ،در ش��رایط بیثبات و تورمی پیکره بیش از
کش��ور به مواد اولیه و کاالهای واسطهای مربوط میشود کاالها و خدماتی که خ��ود عرضه میکند ،از یک طرف حد بزرگ و بیقواره دولت آس��یبپذیری آن را در برابر
برای تولیدکنندگان کشور نرخ ارز یک متغیر سرنوشتساز هزینههای تولید را افزایش میدهد و از طرف دیگر ،قدرت فس��اد و رانتجویی نیز به طرز خارقالع��ادهای افزایش
و تعیینکننده اس��ت و اگر ضریب وابستگی باالتر از  90خرید مصرفکنندگان را محدود میس��ازد و رفاه آنان را داده و از کارآمدی دولت به ش��کل متناسب میکاهد و
درصدی بنگاههای صنعتی کش��ور ب��ه واردات کاالهای نیز کاهش میدهد و یک جنبه از بازتابهای این کاهش به این ترتیب ،دور باطل جدیدی ش��کل میگیرد که در
سرمایهای را نیز به این مسئله اضافه کنیم شدت حساسیت رفاه و قدرت خرید مصرفکنندگان ،افزایش موجودی انبار آن دولتی که خود به دست خود ناکارآمدتر شده و فساد
نوسانات نرخ ارز بر سرنوشت تولیدکنندگان
در زیرمجموع��هاش رخنه بیش��تری کرده
بهتر درک خواهد ش��د در چنین شرایطی
است ،ضعیفتر شده و به واسطه تزلزلی که
مبارزه جدی با فساد اقتصادی
کافی است توجه کنیم که تنها در  12ماهه
پیدا میکند بیش��تر به سوی سیاستهای
در ش��رایط جنگ اقتصادی ب��رای ارتقای وضع
سال  1390چیزی حدود یکصد درصد به
کوتهنگر ،ناسنجیده و ش��تابزده کشیده
اقتص��ادی کش��ور ،افزایش رفاه و معیش��ت مردم و
قیمت ارز افزوده شده است.
میشود و بنیه تولید ملی و رفاه آحاد مردم
بازگش��ت آرامش به بازارهای اقتصادی کش��ور باید
تجربههای تاریخی در همه کش��ورهای
را با دشواریها و چالشهای بیشتر روبهرو
راهکارهای رهبری و سیاستهای صحیح اقتصادی مد
جه��ان و از جمل��ه ای��ران نش��ان میدهد
میسازد.
نظر قرار بگیرد .مبارزه جدی و مؤثر با فساد اقتصادی
ک��ه وقتی دولت با انگیزه کس��ب درآمد به
بنابرای��ن مهمتری��ن بایس��تههای
و حرکت جهادگونه در عرصه اقتصادی کشور ،تالش
قیمتهای کلیدی شوک وارد میسازد ،این
ش��رایط کنونی از منظ��ر جهتگیریها
روحاهلل بیگی برای کاهش تورم ،تأمین معیشت مردم ،ایجاد اشتغال
مسئله در کنار همه پیامدهای ناگواری که
و سیاس��تگذاریهای دولت ش��فافیت
نایب رئیس اول و کاهش بیکاری و اهمیت دادن به مدیریت واردات
دارد ،تعادل موجود در بازار پول را نیز به هم
و صداق��ت در عرض��ه آم��ار و اطالعات،
کمیسیوناقتصادی الزماالج��را اس��ت .اصالح الگوی مصرف در س��طح
میزن��د و اگر بازار مزب��ور دچار عدم تعادل
علممحوریومشارکتجوییدرفرایندهای
مجلس بهینه ،اجرای تمام محورهای طرح تحول اقتصادی،
باشد ،ش��وکهای قیمتی عدم تعادلهای
تصمیمگیری و تخصیص منابع ،پرهیز از
بیاثرس��ازی تحریمها ،اجرای صحیح اصل  44قانون اساسی ،لزوم توجه به
موج��ود را تش��دید میکنند چ��را که وارد
شتابزدگی در تصمیمگیری ،مهار رویهها
پیش��رفت عدالت در جریان اهداف اقتصاد مقاومتی ،تحقق اهداف اقتصادی
س��اختن ش��وک به قیمتهای کلیدی به
و رویکرده��ای ثب��اتزدا در فضای کالن
سند چشمانداز توسعه به عنوان برنامههای بلندمدت از دیگر الزامات اجرایی
معنای افزایش ش��دید تقاضا برای پول نیز
اقتصاد ملی و مهار بیانضباطیهای مالی
به
اقتصاد
های
ه
حوز
متخصصان
و
نظران
ب
صاح
توجه
است.
مقاومتی
اقتصاد
هست .بنابراین ،وقتی مالحظه میشود که
غیرمتعارف دولت است .بدیهی است که
چالشهایی از قبیل وج��ود عوامل متعدد بر ایجاد فضای منفی برای جذب
فریاد تولیدکنندگان ایرانی در سال 1390
دول��ت به معنای قوه مجریه در ش��رایط
سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،وجود موانع متعدد پیشروی تولید ملی ،عدم
از کمبود نقدینگی جانس��وزتر از هر دوره
کنونی نه از توان کافی برای پیگیری این
وج��ود فضای رقابتی در بخش تولید و توزی��ع در برخی از گروههای کاالیی،
تاریخی دیگر اس��ت این مسئله بیش از هر
امور برخوردار است و نه به دلیل موقعیت
پایین بودن س��طح بهرهوری نیروی انسانی و تشکیل نیروی انسانی کارآمد
چیز تحت تأثیر شوک درمانی افراطی دولت
تاریخی خود یعنی قرار گرفتن در ماههای
بیش از گذش��ته ضروری است .افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید،
در زمینه قیمت حامله��ای انرژی در این
پایانی دوره مسئولیت ،از انگیزه کافی برای
وجود نقدینگیهای سرگردان ،تورم باال و مستمر در کشور و اختالالت متعدد
سال بوده است.
پیگیری جدی این امور برخوردار است .در
در بازار ارزی کش��ور از چالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی اس��ت .سطح
چنینشرایطیمسئولیتنهادهاینظارتی
در ش��رایطی که دستیابی به نقدینگی
باالی بیکاری و عدم اشتغال پایدار ،افزایش مستمر قیمت مسکن و اجارهها و
باالدس��ت دولت و مس��ئولیت نهادهای
برای تولیدکنندگان فینفسه تبدیل به یک
وابستگی شدید بودجه ساالنه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام از
تخصصی مدنی اگر بی��ش از قوه مجریه
مشکل حاد و جدی شده بود ،مقامات پولی
موانع تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی است .کسری بودجه مزمن و پایدار ،عدم
نباشد کمتر از آن هم نیست .از این زاویه
کش��ور به طور همزمان و در کنار فشارهای
اجرای کامل سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در راستای آزادسازی
نی��ز مالحظه میش��ود بیتردید هرگونه
پیش گفته نرخ سود بانکی را نیز به صورت
و خصوصیس��ازی ،وجود نظام مالیاتی ناکارآمد ،هدفمند نبودن توزیع یارانه
تالش برای کارآمدس��ازی بازار سیاست
چش��مگیر افزایش دادند تا از این ناحیه نیز
علیرغم اجرای آن ،ناکارآیی نظام پولی و بانکی ،نوسانات متعدد شاخصهای
بایستهترین و کارآمدترین و کمهزینهترین
میخ دیگری بر تابوت تولید کوبیده ش��ود و
بورس و وجود سیاستهای حمایتی و تعرفه ناکارآمد و غیرهدفمند از دیگر
راه برای غلبه بر دشواریها و چالشهای
از آن س��و داللی پول را به موتور خلق ارزش
موانع پیشروی اقتصاد مقاومتی در کشور است.
موجود است.
افزوده تبدیل کند .کار رونق تجارت پول در

مردمی شدن مقدمه مقاومتی شدن
شش راهکار برای مقاومتی کردن اقتصاد ایران
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و صنعت :فرمایشات رهبر انقالب در حوزه اقتصاد بیانگر
این نکته اس��ت که امور اقتصادی کشور باید متکی به رونق
تولید داخلی و بومیسازی فناوری باشد تا شرایط برای ایجاد
اقتصاد مقاومتی بدون وابستگی به نفت فراهم شود و در این
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مردمی کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیت عظیم اقتصادی
کشور از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است که طی این سالها
دس��تاندرکاران و سیاس��تگزاران اقتصادی کش��ور تالش
کردهاند با محوریت فرم��ان مقام معظم رهبری در خصوص
اصل  44قانون اساسی همین هدف را محقق کنند .دو دلیل
اساسی یعنی «آمادگی کشور برای جهش» و «فشار اقتصادی
دش��منان» ،ثابت میکند که ایران ،بیش از هر دوره دیگر به
مردمی شدن اقتصاد احتیاج دارد .چرا که اگر مردم وارد نشوند
اقتصاد مقاومتی شکل نمیگیرد و نمیتوان از پتانسیلهای
بالقوه کش��ور به میزان مطلوب بهرهبرداری کرد .هر چند در
این زمینه گامهایی برداشته شده است اما تا رسیدن به نقطه
مطلوب راه بس��یاری باقی مانده است .چرا که ذات و ماهیت
اقتصادی که میخواهد فعالیت اقتصادی خود را به مردم واگذار
کند ،ب��ا ذات اقتصاد متمرکز دولتی تفاوتهای بنیادی دارد.
برای توفیق در این مسیر و شکلگیری اقتصاد مقاومتی مبتنی
بر مردمی ش��دن اقتصاد به نظر میرسد که الزم است شش
فعالیت را بهطور موازی پیگیری کنیم:
توانمندسازی بخش خصوصی :نخست اینکه باید وظایف
خود در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی را باور کنیم.
برای توانمندسازی بخش خصوصی برنامهریزی عملیاتی داشته
باش��یم و توانمندس��ازی بخش خصوصی را به عنوان یکی از
الزامات شکلگیری اقتصاد مقاومتی وظیفه مشترک دولت و
ملتبدانیم.
آزادس�ازی قیمتها :اما نکته دوم که در تحقق مردمی
ش��دن اقتصاد ضرورت دارد ،توجه به فرایند آزادس��ازی
قیمتها اس��ت .آزادس��ازی قیمتها حرکت به سمت ارتقای
کیفی تولیدات داخلی است .آزاد سازی قیمتها و قیمتهای
واقعی عمال تولیدکنندگان را ناچار میکند تا شیوههای سریع
کاهش هزینههای خود را اعمال کنند .سیاس��تهای افزایش
به��رهوری را به طور جدی لحاظ کنند .از پتانس��یلهای بازار
رقابتی بهرهبرداری کنند و مشتریمداری را اصل حائز اولویت
خ��ود بدانند و همچنین از افزایش به��رهوری نیروی کار خود
غفلت نکنند .در نظام اقتصاد رقابتی تولیدکننده ،عوامل تولید
را از هر کجا که ارزانتر و بهتر و مرغوبتر باشد تهیه میکند و
میکوشد از کلیه صرفهجوییهای ممکن به خاطر زنده ماندن
و تداوم بخشیدن به امر تولید استفاده کند.همچنین در این نوع
از اقتصاد افزایش هزینهها اعم از دستمزد ،قیمت مواد اولیه ،و
حتا استهالک ماشینآالت در قیمت فروش انعکاس مییابد و
در هر حال سود مناسب و رقابتی در مقایسه با سایر فعالیتها
به منظور حفظ و ادامه فعالیت برای س��رمایهگذاری به دست
میآید .بدون شک این مسیر در صورت استمرار دائما موجب
ارتق��ای کیفی تولیدات خواهد ش��د که هم ب��ه میزان رغبت
عموم��ی به محصوالت داخل��ی در مقابل محصوالت خارجی
منجر خواهد ش��د و هم موجب ایجاد بازارهای صادراتی باری
کاالهای تولید داخل خواهد ش��د .بنابرای��ن دولت چنانچه
بخواهد به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کمک و از منافع و
اهداف آنها حمایت کند باید به افزایش بهرهوری و کاهش هزینه
تولید در واحدهای صنعتی توجه داش��ته باشد و زمینه بهبود
کیفیت کاال با قیمتهای رقابتیتر را فراهم س��ازد .حرکت به
سوی بهرهوری ،حفظ و تعیین سطح قیمتها را به طور عادی و

طبیعی تضمین میکند و عالوه بر این ،رقابت خود جلو افزایش
قیمتها و تحمیل زیان به مصرفکننده را سد میکند .لذا به
نظر میرس��د تحقق اهداف سند چشمانداز  1404در شرایط
کنونی از راه تمرکز بر تشویق بهبود بهرهوری در صنایع ،بهبود
کیفیت و کاهش هزینهها امکانپذیر است که این امر صرفا در
س��ایه آزادسازی قیمتها از حالت شعاری خارج خواهد شد.از
س��وی دیگر به این نکته نیز باید توجه داشت که تغییر مداوم
نظام تعیین قیمت در کشور موجب شده تا تولیدکنندگان برای
قیمتگذاری بر روی کاالهایشان با مشکل مواجه شده و در
نتیجه مصرفکنندگان هم از قیمتها ناراضی باشند.
خ�روج دول�ت از تصدیگ�ری امور :اقتص��اد مقاومتی
رویکردی اس��ت که در آن بیشترین امکان برای مانور
دادن بخش خصوصی فراه��م بیاید .دولتمردان باید به مردم
و نخبگان در کشور هر چه بیشتر اعتماد کنند و امور اجرایی
را در اختیار ایش��ان قرار دهند .امروزه همه دنیا به این نتیجه
رسیدهاند که برای افزایش بهرهوری اقتصادی بخشهای تولید
راه چارهای وجود ندارد مگر آنکه سر رشته امور را در اختیار
خود آنها قرار دهند .و در این میان نکته قابل توجه آن اس��ت
که دولت باید بیشتر به امور هدایتی و نظارتی و نه تصدیگری
ام��ور بپردازند و در این میان یکی از رویکردهای اساس��ی به
منظور تقویت بخش خصوصی و گام برداشتن در مسیر خروج
دولت از تصدیگری امور اجرایی و بها دادن به تشکلها و پر
رنگتر کردن جایگاه تشکلها است .شرایط اقتصادی کشور
حکم میکند که تش��کلمحوری را باید پیام کلیدی اقتصاد
مقاومتیبدانیم.
تقویت تولید ملی و حمایت از کارآفرینی بومی :یکی از
مهمترین ابعاد الگوی اقتصاد مقاومتی ،حمایت از تولید
ملی ،با هدف افزایش توان رقابتی و صادرات محصول است .این
موضوع بر پایه این باور بنیان میشود که مردمی شدن اقتصاد
میتواند زمینهساز سرمایهگذاری مولد در کشور باشد و ضمن
افزایش قدرت دفاعی و پدافندی نظام ،باعث تس��ریع رشد و
پیشرفت کشور و ایجاد اشتغال پایدار میشود .الزم به یادآوری
است که حمایت از تولید ملی در سه حوزه اولویت مییابد:
اول :افزای��ش به��رهوری بنگاههای تولی��دی از طریق ارتقای
فناوری ،توجه به استانداردهای جهانی ،تالش در مسیر افزایش
عمق تولید داخل.
دوم :کاهش هزینهها از طریق بهبود فرایندهای اداری و کاهش
بروکراس��ی زائد ،توسعه دولت الکترونیک ،توسعه بانکداری و
حمای��ت نظام بانک��ی از تولید و تامین نقدینگ��ی مورد نیاز
تولید ،جلوگیری از صدور بخشنامههای شوکآور و ناگهانی
صنعتگران.
سوم :مبارزه با فساد از طریق مبارزه با اخالل اقتصادی ،مقابله
با فس��اد اداری ،مقابله سیس��تماتیک با پدیده شوم قاچاق،
تالش در زمینه ح��ذف امضای طالیی ،مقابله با رانتخواری
و رانتجویی.

میان تولید علم و تقویت شرکتهای دانشبنیان و همچنین
ارتباط صنعت و دانشگاهها میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی
سازنده باشند .تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج
در دانشگاهها و تقویت پل ارتباطی میان دانشگاهها و صنعت
و تالش در جهت تجاریس��ازی دس��تاوردهای علمی و فنی
در دانش��گاهها ،در سرعت بخشیدن به حرکت ملی به سمت
تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت .این مسئله
بای��د در کالسه��ای درس و پروژههای علم��ی از محققان
و نخب��گان جدی گرفته ش��ود .و انگیزه کاف��ی برای حضور
فعال نخبگان در عرصه اقتصاد و تجارت فراهم ش��ود .اقتصاد
مقاومتی اقتضا میکند از نخبگان کشور به ویژه نخبگان علمی
بیشتر از گذشته استفاده شود و نظرات و راهکارهای نخبگان
در مباح��ث کالن اقتصادی جدی گرفته ش��ود .مقام معظم
رهبری شرکتهای دانشبنیان را در واقع واسط بین فناوری
و تجاریسازی دانس��تند که فناوریها را تبدیل به ایدههای
تجاری میکنند .وقتی فناوریهای نوین مشمول تحریم قرار
میگیرند و کشورهای دشمن اجازه نمیدهند این فناوریها
به ایران برسند ،اگر از نخبگان حمایت شود میتوان فناوریها
را تبدیل به فعالیت تجاری کرد .باید سیاس��تهای تشویقی
مناسب برای رفع دغدغههای نخبگان تدارک دیده شود و به
عنوان ی��ک رویکرد ملی و فراگیر تکیه بر یافتههای علمی و
میدان دادن به نخبگان در عرصه تولید و اقتصاد را باید یکی از
شاخصهای اقتصاد مقاومتی بدانیم.
رهایی از وابس�تگی به درآمدهای نفتی :پایه و اس��اس
تحریمها جدید بر محور فروش نفت شکل گرفته است
و این به آن معنا است که تمام این شرایط معطوف به فروش
نف��ت خام توس��ط ایران بوده که حاک��ی از نیاز مبرم اقتصاد
کش��ور به دالرهای نفتی اس��ت و غرب تهدیدهای خود را با
همین پیشفرض بر تحریم نفتی ایران متمرکز کرده اس��ت.
به عقیده بس��یاری از اقتصاددانان ،نباید درآمدهای حاصل از
فروش نفت را برای اداره امور جاری کشور هزینه کرد ،بلکه این
درآمدها باید برای تولید سرمایهگذاری شود تا بتواند در ساخت
بنیانهای اساس��ی تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور مورد
استفاده قرار گیرند .دستیابی به افقهای اقتصاد مقاومتی در
کنار تولید ملی و توجه به کار و سرمایه ایرانی جان میگیرد ،و
صنعت در پیروز شدن اقتصاد بدون نفت ،حرف اول را میزند.
با جهتگیری به س��مت حمایت از تولی��د ملی و تقویت آن
میتوان نه تنها آس��یبپذیر اقتصاد را کم کرد بلکه میتوان
حالت تهاجمی در برابر قدرتهای سلطهگر داشت .حال آنکه
قطع وابستگی به نفت و در دستگرفتن اختیار فروش یا عدم
فروش ای��ن کاال در بازارهای جهانی مدته��ا پیش از طرح
موضوع تحریمهای نفتی مورد تأکید بسیاری از کارشناسان
و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران بوده و رهبر معظم انقالب
نیز بارها در سخنرانیهای خود بر لزوم تحقق چنین مسئلهای
تاکید کردهاند اما متأسفانه در سالهای گذشته بیش از آنکه
بهطور عملی اجرا ش��ود ،در شعارها و وعدهها جاخوش کرده
است .مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودهاند که خامفروشی
دامی اس��ت که میراث س��الهای متمادی قب��ل از انقالب و
متأسفانه کشور گرفتار آن ش��ده است و باید تالش شود که
ملت ایران از این تله نجات پیدا کند.
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پرونده خارجی

شرق و جنوب علیه غرب
پویاترین شهرهای  :2025نگاهی ویژه به  75موتور محرکه شهرنشینی
ترجمه سیاوش سرقینی

برای اقتصاد جهانی با یک چشمانداز تیره و مبهم
اگر نقطه روش��نی وجود داش��ته باشد ،در پیشرفت و
ترقی شهرها است .با وجود رشد ناچیز اقتصادی در اروپا
و امریکا ،انتقال موازنه اقتصادی به سمت شرق و جنوب
با س��رعت و مقیاس بیسابقهای در حال شکلگیری
اس��ت و این رخداد ناشی از شهرنش��ینی است .ما با
وضوح کامل ش��اهد بزرگتری��ن دگرگونی اقتصادی
هس��تیم که دنیا هرگز شاهد این نبوده است .از زمان
گسترش شهرنشینی در بازارهای نوظهور و باال رفتن
درآمدهای شهرنشینان ،شاهد پیدایش دگرگونیهای
عظیم ژئوپولیتیکی و نوعی از مصرفکنندگان هستیم
که قدرت خریدشان شیوه بازارها و سرمایهگذاریهای
جهانی را تغییر خواهد داد.
امروز اهمیت شهرها بیشتر از همیشه است و تنها

 600مرکز ش��هری حدود  60درصد از تولید ناخالص
جهان��ی را تامین میکنند .اما اگر این  600ش��هر به
شرکت در تولید ناخالص جهانی با همین نسبت ادامه
دهند ،در س��ال  2025این طبقه ممت��از ،اعضای به
کلی متفاوتی خواهد داشت .در خالل  15سال آینده،
مرکز ثقل جهانی شهرنشینی به دوردست در جنوب و
حتی با قاطعیت بیشتر به سوی شرق خواهد رفت .به
همین دلیل در این فهرست منحصر به فرد پرتوانترین
شهرهای  2025را کنار هم چیدیم تا بفهمین که چه
اتفاقی درحال رخ دادن اس��ت .حدود  40درصد از این
شهرها فقط در یک کشور هستند :چین .حال آنکه نام
بسیاری از این شهرها را هم شاید نشنیده باشید .از فاژو
و ُوهان صحبت درباره دگرگونی عظیم کشوری است
که به نظر میرس��د انقالب شهرنشینی قرن بیستم و

یکم را رهبری میکند .چنان که امریکا کالنشهرهای
قرن بیستم را آفرید .غرب به طور کامل افول نخواهد
کرد .تا سال  2025از ایاالت متحده  13شهر و از اروپا
تنها  3شهر در لیس��ت خواهد بود .اما واقعا خورشید
غرب غروب میکند .حتی پس از  29شهر خارقالعاده
چین در لیس��ت ،شهرهای بسیاری از لوآندا ،ابوظبی،
آنکارا تا سانتیاگو که در قرن گذشته شهرهای کوچکی
بودند قرار دارند .اما احتماال قرار بر این اس��ت که چند
دهه آینده ،به نامهای آشنایی مبدل شوند.
این لیست برگرفته از پایگاه دادههای سیتی اسکوپ
انحصاری مؤسسه جهانی مک کینسی است .این پایگاه
که از دادههای بیش از  2650شهر برخوردار است برای
جمعیت ه��م از آمار داخلی و ه��م از دادههای دفاتر
آماری سازمان ملل استفاده میکند .ما فکر میکنیم

تنها پس از
یک دهه ،سهم
مردم چین که
در شهرهای
بزرگ زندگی
میکنند در تولید
ناخالص داخلی ،از
36درصد به حدود
 50درصد افزایش
یافته است
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این  75ش��هر در سالهای آینده بزرگترین کمکها
را به اقتصاد جهانی خواهد کرد .آنها قرار اس��ت بیش
از 30درصد کل رشد تولید ناخالص داخلی را از اکنون
تا سال  2025تأمین کنند .آنها موتور اقتصادی جهان
آیندههستند.
البته ش��هرهای بزرگ امروزی – نیویورک ،توکیو،
لندن و شیکاگو –بدون تردید هنوز غولهایی موجودند
و تقریبا نصف تولید ناخالص داخلی جهانی در 2010
را تنها  362شهر در مناطق توسعهیافته تأمین کردند.
بی��ش از  20درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به
تنهایی  187شهر امریکای شمالی تولید میکنند .اما
صحبت ما بر سر آینده است نه امروز.
سریع به جلو تا سال  ،2025اگر چه ،و یک چهارم
این شهرها بازار توسعه یافته دیگر جز  600شهر اول

نیس��تند .ت��ا  2025انتظار میرود  99ش��هر جدید
داخل لیس��ت  600ش��هر برتر امروز ش��وند که همه
آنه��ا از جهان در حال توس��عه و عمدتا از چین – 72
ش��هر جدید – هستند .تا س��ال  2025در  600شهر
درجه یک جهان بنا به یک تخمین  220میلیون نفر
اضافه بر س��ن کار وجود خواهند داشت یعنی افزایش
 30درصدی نی��روی کار جهانی که تقریبا همه این
افزای��ش احتماال در بازاره��ای نوظهور و نصف آنها در
شهرهای چین و هند خواهد بود .شهرنشینی چینی با
سرعتی فوقالعاده در حال پیشروی است .مقیاس این
رخداد  100برابر میزانی است که در نخستین کشور
جهان – انگلستان– موقع اقدام به شهرنشینی پیش
آمد و از نظر سرعت نیز  10برابر سرعت شهرنشینی در
بریتانیا است .تنها پس از یک دهه ،سهم مردم چین که

در شهرهای بزرگ زندگی میکنند در تولید ناخالص
داخل��ی ،از 36درصد به ح��دود  50درص��د افزایش
یافته اس��ت .در  ،2010نواحی کالنشهری چین بالغ
بر 78درصد تولید ناخالص داخلی آن کش��ور را تولید
میکردند .البته سرنوشت کالنشهرها متفاوت و به طور
گستردهای وابسته به خرد رهبرانش ،گرایشهای وسیع
اقتصادی ،موفقیت در تالشه��ای کار محلی و البته
شانس است .حبابها ممکن است بترکد و نرخ رشد
سریع چین به زمین بخورد .اما در سراسر طیف وسیعی
از حاالت اقتصاد کالن ،خواه رشد آهسته باشد یا سریع،
یافتههای ما از نتایج رشد شهری محفوظ است .به جز
برخی فجایع پیشبینی نشده ،آینده شهرهای جهان
در سطح وسیعی به وسیله چین نوشته خواهد شد .در
این تردیدی نیست.

41
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#17

 75شهر پرهیاهوی آینده
رتبه

نگر
آینده
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۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
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۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
31
32
33
34
35
36
37

شهر

کشور

شانگهای
پکن
تیانجین
سائو پائولو
گوانگژو
ِشنژِ ن
نیویورک
چونگکینگ
موسکو
توکیو
ووان
لس آنجلس
فوشان
استانبول
نانجینل
چنگدو
هنگژو
دانگوان
سنگاپور
شنیانگ
لندن
هوستن
داالس
زیان
واشنگتن
پاریس
سوژو
مکزیکوسیتی
ریاض
هونگ کونگ
بانکوک
بوینوس آیرس
دوحه
ریو دو ژنیرو
دالیان
ووکسی
سئول

چین
چین
چین
برزیل
چین
چین
ایاالت متحده امریکا
چین
روسیه
ژاپن
چین
ایاالت متحده امریکا
چین
ترکیه
چین
چین
چین
چین
سنگاپور
چین
بریتانیا
ایاالت متحده امریکا
ایاالت متحده امریکا
چین
ایاالت متحده امریکا
فرانسه
چین
مکزیک
عربستان سعودی
چین
تایلند
آرژانتین
قطر
برزیل
چین
چین
کره جنوبی

جمعیت(میلیون)
2025
2010
22.3
18.8
11.1
19.7
11.1
10.4
18.9
15.7
11.6
36.4
9.8
12.9
7.2
11.0
7.2
7.7
6.2
8.2
5.1
6.1
14.9
6.0
6.4
6.5
5.6
11.8
4.1
20.1
5.2
7.1
6.9
13.1
1.3
11.8
3.9
3.5
9.8

30.9
29.6
15.2
23.2
14.9
13.7
19.7
19.4
12.7
36.7
13.1
15.0
10.8
14.9
9.9
11.2
8.8
11.4
5.8
8.4
16.2
7.7
8.6
9.1
6.6
12.9
65.
21.6
8.1
8.2
9.4
15.2
1.6
13.6
5.7
5.4
9.5

تولید ناخالص داخلی (میلیارد دالر).
 2025 2010رشد کل
1,112.2 250.7
1,027.9 206.2
624.4 128.8
912.9 437.3
573.0 146.1
523.6 141.5
1,553.1 1,180.3
88.6
458.6
688.5 325.8
2,218.6 1,874.7
82.2
414.4
1,051.5 731.8
83.5
383.6
479.7 188.2
68.5
343.9
57.8
309.6
70.5
307.0
62.7
297.9
454.1 222.7
64.3
286.9
972.9 751.8
559.9 341.1
541.2 324.9
40.6
253.3
599.7 392.2
971.4 764.2
52.7
257.5
459.5 255.1
325.6 122.7
423.6 224.5
299.6 105.0
384.3 191.7
98.8
275.1
356.1 180.9
53.8
225.7
47.0
217.2
400.3 233.3

861.5
821.7
495.7
475.7
426.9
382.1
372.7
370.0
362.7
343.9
332.2
319.7
300.1
291.5
275.4
251.7
236.5
235.2
231.4
222.5
221.1
218.8
216.3
212.6
207.5
207.2
204.8
204.4
202.9
199.1
194.6
192.6
176.3
175.2
171.9
170.2
167.0

رشد به درصد
334
298
385
109
292
270
32
418
111
18
404
404
360
155
402
435
335
375
104
346
29
64
67
523
53
27
389
80
165
89
185
100
179
97
319
362
72
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رتبه

شیکاگو
دهلی
نینگبو
جینان
زیامن
جاکارتا
میامی
کویت
گینگدائو
سیدنی
آتالنتا
برزیلیا
تایپه
راین-رور
تورنتو
بمبئی
فونیکس
هاربین
چانگژو
سانفرانسیسکو
هفی
جده
ملبورن
لوئاندا
زاژو
تالویو
چانگشا
ابوظبی
لیما
بلوهاریزونته
فاژو
آنکارا
ساندیاگو
فیالدلفیا
تانگشان
سانتیاگو
سیاتل
بنگالور

ایاالت متحده امریکا
هند
چین
چین
چین
اندونزی
ایاالت متحده امریکا
کویت
چین
استرالیا
ایاالت متحده امریکا
برزیل
تایوان
آلمان
کانادا
هند
ایاالت متحده امریکا
چین
چین
ایاالت متحده امریکا
چین
عربستان سعودی
استرالیا
آنگوال
چین
اسرائیل
چین
امارات متحده عربی
پرو
برزیل
چین
ترکیه
ایاالت متحده امریکا
ایاالت متحده امریکا
چین
چین
ایاالت متحده امریکا
هند

جمعیت(میلیون)
2025
2010
9.5
16.3
3.5
4.3
3.5
9.6
5.6
2.3
3.7
4.6
5.3
3.7
6.8
11.3
5.7
18.2
4.2
5.9
3.3
4،3
3.4
3.5
4.1
4.8
3.1
3.3
3.1
0.8
9.2
5.4
2.9
4.1
3.1
6.0
3.0
6.1
3.4
8.2

10.2
21.4
5.1
5.7
5.3
12.8
7.2
3.2
5.1
5.8
6.8
5.0
6.9
11.1
7.0
22.5
5.9
7.6
4.8
5.0
4.8
5.2
5.2
8.9
4.5
4.3
4.3
1.6
11.8
6.6
4.2
5.7
3.9
6.3
3.7
7.3
4.1
11.3

تولید ناخالص داخلی (میلیارد دالر).
 2025 2010رشد کل
496.4
47.6
45.0
43.2
30.4
70.7
235
261.8
48.1
268.9
249.7
101.6
160.3
484.6
270.0
55.9
181.6
38.8
34.3
283.3
31.2
75.9
221.4
38.6
22.4
114.8
40.3
67.1
77.3
78.5
23.4
64.9
172.9
314.5
33.6
93.0
211.0
28.6

661.4
211.4
205.7
193.4
179.8
218.4
380.2
261.8
190.1
410.6
391.4
242.6
301.3
625.0
409.9
192.7
317.5
172.9
166.2
410.7
154.8
196.9
341.7
155.6
134.1
225.9
150.1
175.9
184.7
185.3
130.0
170.3
277.5
418.6
137.6
196.8
314.3
128.8

165.0
163.9
160.8
150.2
149.3
147.7
144.34
144.33
142.0
141.8
141.7
141.03
141.00
140.4
139.9
136.8
135.9
134.0
131.9
127.3
123.6
121.0
120.3
117.0
111.7
111.0
109.8
108.8
107.3
106.9
106.6
105.4
104.6
104.1
104.0
103.8
103.3
100.2

رشد به درصد
33
344
358
348
491
209
61
123
295
53
57
139
88
29
52
245
75
345
385
45
396
159
54
3.3
499
97
272
162
139
136
456
162
61
33
309
112
49
350

نگر
آینده
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41
42
43
44
45
46
47
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51
52
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

شهرهای اروپا

13

29

شهرهای چین

43

1

شانگهای

با  29شهر چین با بیشترین میزان رشد آشنا شوید

شرق برمیخیزد

از شانگهای تا پکن ،فاژو تا ووان ،کالنشهرهای مهمی
که به زبان مندرین صحبت میکنند

اگر چه شانگهای در  1980هیچ آسمان خراشی نداشت ،اکنون بیش
از  4000آسمان خراش دارد – بیش از دو برابر نیویورک .در سال ،2010
 208میلیون فوت مربع واحد مسکونی در شانگهای ساخته شد ،که
حدودا  80برابر مساحت مرکز بازرگانی  One Worldاست.

 .2پکن

انتظار میرود پکن با باز شدن سومین فرودگاهش در سال ،2015
تبدیل به شلوغترین کانون پروازی دنیا شده و از این نظر لندن را
پشت سر بگذارد .ترمینال سه فرودگاه بینالمللی پکن از مجموع
پنج ترمینال فرودگاه هترو لندن بزرگتر است.

.3تیانجین

بزرگترین نمایشگاه نظامی جهان در تیانجین قرار دارد ،که در
آن بازدیدکنندگان میتوانند بر روی یک هواپیمابر سابق شوروی
به نام کیو اقامت کنند .بیرون از شهر ،دولتهای چین و سنگاپور
دارند یک شهر سازگار با محیطزیست میسازند ،که به نام
اکوسیتی شناخته میشود و گنجایش  350000نفر را دارد.

6

.8چانگکینگ

ش نژن

یک روستا برای ماهیگیران
که در سال  1979به عنوان
نخستینمنطقهویژهاقتصادی
چین انتخاب شد .شنژن
بزرگترینکارخانهتولید
قطعات الکترونیکی دنیا را که
به خاطر آیفونهایش مشهور
است ،در خود جای داده است.

این کارخانه
به صورت
تخمینی
 230000کارگر دارد ،که روزی 3
تن گوشت و  13تن برنج میخورند.

11

ووان

 .5گوانگژو

نگر
آینده

گونگژو که تولید ناخالص داخلیاش از کل الجزایر بیشتر است،
در استان گوانگدونگ قرار دارد ،که اگر خودش یک کشور
میبود ،یکی از  25اقتصاد برتر دنیا را داشت .مسئولین چینی
امیدوارند بتوانند با متصل کردن گوانگژو به شهرهای مجاورش
یک شهر بسیار بزرگ با جمعیت  42میلیون نفر به وسعت 16000
مایل مربع درست کنند.
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پکن

.

هنگکنگ

.

.

چین
چانگدونگ

قطار بین ووان و گوانگژو
سریعترین قطار بین شهری
دنیا است ،که با سرعت 217
مایل در ساعت حرکت میکند.

ش�هرداری چانگکینگ با  30میلیون نفر جمعیت و
 160میلیارد دالر تولید ناخالص سالیانه که با اوکراین
قابل مقایس�ه است ،س�االنه  700000واحد مسکونی
میسازد ،به همران  430میلیون فوت مربع که قرار است
تا سه سال آینده ساخته شود( .نیویورک با  8میلیون جمعیت،
 180000واحد مسکونی دارد).

 .13فوشان

فوشان ،که به معنی «کوه بودا» است ،هدف خود را بر
خروجی صنعتی سالیانه  470میلیارد دالر در سال 2015
گذاشته است .فوژان  70درصد محصوالت سرامیکی
کشور را تولید میکند (بخوانید توالت) و اخیرا
کارخانهای تأسیس کرده است که قرار است این شهر را
به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
محصوالت الیاف اسپندکس در جهان
مبدل سازد.

 .15نانجینگ

استان جیانگسو ،که نانجینگ در آن قرار دارد،
قرار است تا سال  2015عهدهدار  35درصد صنعت
کشتیسازی چین شود ،که بعد از کره جنوبی
بزرگترین کشتیساز در دنیا خواهد بود .امسال
کشتیسازان در نان جینگ برنده مناقصهای شدند
که تایتانک  2را بسازند ،که خاطرهای از کشتی نگونبخت تایتانیک است،
و قرار است اولین سفرش را در سال  2016از لندن به سمت نیویورک
انجام دهد.

 .17هانگژو

مقر بزرگترین خردهفروش آنالین جهان به نام  Alibaba.comدر
هانگ ژو قرار دارد ،و این شرکت مسئولیت فرستادن  60درصد اقالم به
کل چین را دارا است.

 .18دونگوان

بزرگترین مرکز خرید جهان در این کانون تولیدی قرار دارد ،یک پروژه
 9.6میلیون فوت مربعی که توسط یک میلیاردر محلی به نام هو گویرونگ
ساخته شده است .اکنون بیشتر واحدهایش خالی است.

 .16چنگ دو

به گفته  ،China Dailyچنگ دو به زودی  70درصد آیپدها را
تولید خواهد کرد حدودا  40میلیون تبلت.

30

هنگکنگ

 .20شنیانگ

در سال  ،1986شنیانگ اولین شهر در چین بود که بعد از پیروزی
کمونیسم در سال  1949یک بازار امنیتی باز کرد و همچنین اولین شهری
که به یک شرکت اجازه ورشکستگی داد

هنگ کنگ بیشترین تراکم
رولز رویسها را در جهان دارد.
ولی همچنین محل یکی از
رسواترین زاغهها و ویرانههای
جهان است ،که در آن 100000
نفر در واحدهای کمتر از 60
فوت مربع زندگی میکنند ،که
شامل قفس و کابینت میشود.

 .27سوژو

40
نینگبو

پارک صنعتی سوژو ،که یک مرکز ابداعات مشترک با سنگاپور است،
کمک کرده که این شهر از نظر صادرات در چین مقام سوم را به خود
اختصاص دهد .به میزان  167میلیارد دالر که از صدرات کل نروژ بیشتر
است .سوژو با وجود رشد صنعتی سرسامآور خود ،برای باغهای قدیمی
خود شناخته شده است ،که به صورت یکی از قابل زندگیترین شهرهای
چین باقی مانده است .با  43درصد پوشش گیاهی در شهر ،در مقایسه با
 15درصد در نیویورک.

 .35دالیان

چین اولین و تنها حامل هواپیمای خود ،واریاگ ،که در سال  1998از اوکراین
خریداری شده بود را در یک کارخانه کشتیسازی در دالیان بازسازی کرد .نام
شهر «دالنی» بود (که در زبان روسی «خیلی دور» معنی میدهد) ،تا زمانی که در
سال  1905روسها آن را از دست دادند و به دست ژاپنیها افتاد.

 .36ووکسی

مدرسه حرفهای النگسیانگ در این مرکز ایالتی قرار دارد ،که به
دانشمندان کامپیوتری را برای ارتش چین آموزش میدهد .و گزارش
شده این مدرسه مرکز حمالت سایبری اخیر به شرکتهای امریکایی از
جمله گوگل و فعاالن حقوق بشری چینی است.

بزرگترین شهر در ایالت سردسیر هلیونگ جیانگ ،هاربین ،برای
فستیوال یخی ساالنه و طوالنی خود شناخته شده است ،که هر سال 14
میلیون توریست را وارد میکند ،تقریبا دو برابر جمعیت کالنشهر لندن،
و با درآمد تخمینی یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر.

سومین بندر بزرگ چین،
نینگبو ،در سال  2010به میزان
 13میلیون کانتینر ترخیص
کرد ،که با میزان ترخیصهای
لسآنجلس و النگ بیچ برابری
میکند.

64
چانگشا

سیستم پخشکننده هونان ،که
سریال بسیار محبوب
 Super Girlرا تولید کرد ،در
چانگشا قرار دارد .یک برنامه
شبیه به  American Idolکه
نقطه اوج کارش در سال 2005
با  400میلیون بیننده بود ،اما
سانسورهای دولتی آن را در
سال  2011بست ،گزارش شده
به خاطر سیستم دموکراتیک
رایگیری در آن.

بلندترین معبد پاگودای جهان در چنگژو قرار دارد ،که 154متر ارتفاع
دارد ،و به قول خبرگزاری ایالتی چین« :تنها  7متر مانده تا به ارتفاع هرم
خوفو در مصر برسد».

 .58هفی

با اینکه هفی طبق استانداردهای چینی یکی از شهرهای کوچکتر و
کمتر شناخته شده چین است ،رشد درآمد قابل مصرف این شهر
 5میلیون نفری امسال  7برابر لندن بوده است.

 .62زوژو

بزرگترین جرثقیل سنگین در جهان در این مرکز محلی حملونقل در
شرق استان جیانگسو قرار دارد .این جرثقیل توانایی بلند کردن 3600
تن را دارد ،که با حدودا با وزن  60تانک  Abrams M1برابری میکند.

 .68فوژو

زی جینپینگ ،فردی که انتظار میرود امسال
رییسجمهور شود ،پیشرفتش به این شهر مربوط است،
که در سالهای پایانی دهه  90به ادارهاش کمک کرد.
اگر همهچیز طبق برنامه پیش رود ،اولین کابل ارتباطی
زیرآبی بین چین و تایوان در فوژو قرار خواهد داشت.

 .72تانگ شان

تانگشان که یک مرکز معادن زغال سنگ در شرق پکن است ،در
سالهای اخیر به عنوان یک مرکز تولید آهن و فوالد ظهور کرده و تنها
در سال  21 ،2012کوره دمنده خواهد داشت ،با توجه به اینکه کل امریکا
 27کوره دمنده دارد.

 .46کینگداو

طوالنیترین پل دریایی جهان در
کینگداو قرار دارد ،که  26و نیم
مایل در طول خلیج جیاژو قرار
دارد و برای ساختش بیش از 15
میلیارد دالر هزینه شده است.
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 .41جینان

 .55هاربین

نگر
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بزرگترین سازنده پانلهای خورشیدی آبیرنگ در جهان
در ووکس�ی قرار دارد با تولید س�الیانه ظرفیت 1800
مگاوات که برای تامین نیروی الکتریکی 360000
خانه کافی است.

زیامن با داشتن  30میلیون توریست در سال  2010که  6میلیارد دالر برایش
درآمد داشت ،امیدوار است که به «میامی چین» تبدیل شود .این شهر که
اولین بانک داخلی تاسیس شده با سرمایه تایوانیها را در خود جای داده است،
همچنین دارد خود را به عنوان یک کانون اقتصادی جا میاندازد ،که امسال
تاکنون در بخش خدمات  4میلیارد و هشتصد میلیون دالر درآمد داشته است.

 .56چنگژو

 .24ژیان

در هنگامی که چین برنامه پرواز فضایی خود را ادامه
میدهد ،ژیان – که خانه مجسمههای جنگجویان مشهور
تراکوتا است – بزرگترین پایگاه فضایی شهر در کشور
و بزرگترین مرکز آزمایشی راکتهای با سوخت مایع را
پدیدار ساخته است.

 .42زیامن
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دهکده جهانی
شاخص آزادی اقتصادی دنیا
در سال  ۲۰۱۲منتشر شد

کجای دنیا
سرمایهگذاری
کنیـم؟

هنگ کنگ ،سنگاپور و استرالیا در مقامهای اول تا سوم قرار دارند
شاخص آزادی اقتصادی ( )Index of Economic Freedomمجموعهای از
 ۱۰معیار اقتصادی و سیاسی است که از  ۱۹۹۵توسط بنیاد تحقیقاتی هریتیج
و وال استریت ژورنال منتشر میشود .همانطور که از نام این شاخص مشخص
اس�ت هدف آن ارائه درجه آزادی اقتصادی کش�ورهای جهان است و «وجود
نهادهایی را بررسی میکند که از آزادی افراد در پیشبرد منافع اقتصادیشان
حفاظت میکنند ».از دید وال استریت ژورنال همین آزادی است که رفاه جامعه
را تضمین میکند .اس�اس این شاخص بر تئوریهای اقتصاددان مشهور آدام
اس�میت بنا شده و  ۱۰سنگ محک برای اندازهگیری آزادی اقتصادی کشورها
معرفی میکند و  ۱۸۴کش�ور هر س�ال مورد بررس�ی قرار میگیرند .اگر چه
امس�ال تحلیلگران وال اس�تریت ژورنال نتوانس�تند به آمار دقیق کشورهایی مثل
عراق یا افغانس�تان دسترسی پیدا کنند و شاخص س�ال  ۲۰۱۲برای  ۱۷۹کشور اعالم
ش�د .در این میان این ش�اخص با انتقاداتی هم روبهرو شده است .مثال جفری ساکس

ده معیار آزادی اقتصادی

نگر
ه شماره چهاردهم  /مرداد و شهریور 91
آیند
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آزادی بازرگانی :اینکه چه تعرفهها و محدودیتهایی
که بر واردات اعمال میشود .نکته :هنگ کنگ باالترین
رتبه را در آزادی بازرگانی دارد.
حقوق مالکیت خصوصی :اینکه چه قوانینی از مالکیت
خصوص��ی حفاظت میکنند و آیا دولت این قوانین را
اج��را میکند یا نه .نکته :دانمارک باالترین رتبه را در
دفاع از حقوق مالکیت خصوصی داراست.
آزادی پولی :اینکه حکومت چطور قیمتها را کنترل
میکند و وضعیت ثبات قیمتها چگونه است .نکته:
باالترین آزادی پولی در سال  ۲۰۱۲در ژاپن دیده شد.
آزادی کارگران :اینکه وضعیت قانونی بازار کار در یک

اقتصاددان امریکایی در کتاب خود «پایان فقر» این ادعای منتشرکنندگان شاخص را
که آزادی اقتصادی لزوما به رشد بیشتر ختم میشود به چالش کشیده است .ساکس
تولید ناخالص داخلی کش�ورها را از  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۳بر روی نمودار برده و نشان داده که
هیچ ارتباط مش�خصی میان رتبه کشورها در ش�اخص آزادی اقتصادی و میزان رشد
اقتصادیش�ان وجود ندارد .مثال کشورهایی با رتبه خوب در شاخص  -مثل سوئیس و
اروگوئه  -عملکرد اقتصادی پر افت و خیزی دارند اما دیگران نظیر چین با وجود رتبه
نه چندان درخشان خود ،رشد اقتصادی قدرتمندی را تجربه میکنند .استفن کارلسن،
از موسسه تحقیقاتی لودویش فن میزس هم شاخص را معیاری ضعیف و دست راستی
توصی�ف کرده که نه آزادی را درس�ت اندازه میگیرد نه رفاه اقتص�ادی را .با این حال
ش�اخص آزادی اقتصادی همچنان از معتبرترین شاخصهای اقتصادی دنیا به حساب
میآید و به کمک آن میتوان وضعیت کلی آزادی سرمایهگذاری خارجی را در هر کشور
درک کرد .آنچه در پی میآید خالصهای است از گزارش امسال وال استریت ژورنال.

کشور چگونه است ،از حداقل دستمزد گرفته تا قوانین
مرخصی .نکته :کارگران در دانمارک بیشترین آزادی
را دارند.
آزادی س�رمایهگذاری :اینک��ه محدودی��ت و آزادی
حرکت س��رمایهها در هر کش��ور چگونه است .نکته:
ایرلند باالترین میزان آزادی سرمایهگذاری را دارد.
مخارج دولتی :اینکه مخارج دولت چند درصد تولید
ناخالص داخلی را شامل میشود .نکته :دولت میانمار
در این حوزه بهترین عملکرد را دارد.
آزادی مال�ی :امنیت مالی مش��تریان بانکها و میزان
اس��تقالل بانکها از دولت .نکته :بانکهای دانمارک
باالترین آزادی مالی را در بین کشورهای دنیا دارند.

آزادی از فس�اد :بر اس��اس گزارش سازمان شفافیت
بینالمل��ل که می��زان فس��اد دولت��ی و اداری را در
کشورهای دنیا اندازه میگیرد .نکته :ایسلند پاکترین
کشور دنیا در این حوزه به حساب میآید.
آزادی مالیاتی :بررسی آزادی شهروندان از مالیاتهای
دولتی و میزان مالیات بر درآمد شرکتهای خارجی.
نکته :کویت باالترین رتبه را در میان کش��ورهای دنیا
دارد .آنها میزان مالیات بردرآمد شرکتهای خارجی را
سال گذشته به شدت کاهش دادند.
آزادی تج�اری :آزادی آغ��از ،مدیری��ت و پایان دادن
کسبوکار در یک کشور .نکته :نیوزلند بیشترین آزادی
تجاری را در بین کشورهای جهان داراست.

نقشه آزادی اقتصادی

آزاد
عمدتا آزاد
نسبتا آزاد
عمدتا غیرآزاد
بسته
آمار وجود نداشت

میزان درآمد ساالنه سرانه در هر منطقه*

سرانه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)

پنج آزادترین کشور
پنج بستهترین کشور

$46/593

$40/830

$39/063

رتبه

کشور

امتیاز

۱

هنگ کنگ

89.9

۲

سنگاپور

87.5

۳

استرالیا

83.1

۴

نیوزلند

82.1

۵

سوئیس

81.1

۶

کانادا

79.9

۷

شیلی

78.3

۸

جزیره موریس

77.0

۹

ایرلند

76.9

۱۰

ایاالت متحده

76.3

۱۱

دانمارک

76.2

۱۲

بحرین

75.2

۱۳

لوکزامبورگ

74.5

۱۴

انگلیس

74.1

۱۵

هلند

73.3

۱۶

استونی

73.2

۱۷

فنالند

72.3

۱۸

تایوان

71.9

۱۹

ماکائو(چین)

71.8

۲۰

قبرس

71.8

۲۱

سوئد

71.7

۲۲

ژاپن

71.6

۲۳

لیتوانی

71.5

۲۴

سنتلوسیا

71.3

۲۵

قطر

71.3

۲۶

آلمان

71.0

۲۷

ایسلند

70.9

۲۸

اتریش

70.3

۲۹

اروگوئه

69.9

۳۰

جمهوری چک

69.9

رتبه چند کشور دیگر

$25/198
$1/514

$8/989

آفریقای جنوب
صحرا

$8/243

$7/885

قاره امریکا

خاورمیانه و
شمال آفریقا

$13/595
$3/400

آسیا-
اقیانوسیه

اروپا

* برای محاسبه درآمد سرانه ،تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم میکنند .البته برای محاسبه درآمد
سرانه دو فرمول وجود دارد .روش دوم که سازمانهای بینالمللی آمار خود را براساس آن محاسبه میکنند روش
برابری قدرت خرید است .هر دوی این آمارها قابل اتکا هستند اما مفاهیم آنها کمی متفاوتاند ،معنی آمار براساس
قدرت خرید این است که مثال چه مقدار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها
دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه میکنند.

تغییر در وضعیت آزادی اقتصادی کشورها در یک سال

-0/2
-0/7
-0/7
-1/3

۳۱

کره جنوبی

۳۱

۱۰۰

۳۲

اردن

۳۲

۱۲۲

۳۵

امارات

۳۵

۱۲۳

۳۶

اسپانیا

۳۶

۱۲۹

۴۷

عمان

۴۷

۱۳۸

۵۳

مالزی

۵۳

۱۳۹

۶۰

تایلند

۶۰

۱۴۴

۶۵

قزاقستان

۶۵

۱۵۸

۶۷

فرانسه

۶۷

۱۶۴

۷۱

کویت

۷۱

۱۶۸

۷۳

ترکیه

۷۳

۱۷۴

۷۴

عربستان

۷۴

۱۷۶

۹۰

لبنان

۹۰

۱۷۷

۹۱

آذربایجان

۹۱

۱۷۸

۹۹

برزیل

۹۹

۱۷۹
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+0/2
+0/1

آفریقای جنوب صحرا
آسیا-اقیانوسیه
امریکای جنوبی و مرکزی/منطقه کارائیب
خاورمیانه  /شمال آفریقا
اروپا
امریکای شمالی

رتبه

کشور

رتبه

کشور

نگر
آینده

تغییر

منطقه

شاخص آزادی
اقتصادیهمچنان
ازمعتبرترین
شاخصهای
اقتصادی دنیا به
حساب میآید
و به کمک آن
میتوانوضعیت
کلی آزادی
سرمایهگذاری
خارجی را در هر
کشور درک کرد
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دهکده جهانی

سازمان ملل در گزارشی معرفی کرد

بهترین کشورها برای سرمایهگذاری در سه سال آینده
اگر صاحب شرکتی بزرگ هستید و میخواهید با
سودی که اخیرا به دس��ت آوردهاید در دیگر کشورها
س��رمایهگذاری کنید این گزارش را بخوانید .بر اساس
گ��زارش  ۲۰۰صفحهای کنفرانس تجارت و توس��عه
سازمان ملل (آنکتاد) که اخیرا منتشر شده سه کشور
چین ،ایاالت متحده و هند ،طی س��ه س��ال آینده به
ترتیب بهترین کش��ورهای دنیا برای س��رمایهگذاری
مستقیم خارجی به حساب میآیند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIتوسط یک
ش��رکت خارجی -خارج از خاک کشور هدف -صورت
میگی��رد و به دو نحوه انجام میش��ود :اول خرید یک
ش��رکت در کش��ور مورد نظر اس��ت و دوم گسترش

فعالیتهای یک کسبوکار موجود در کشور مورد نظر.
صاحبان ش��رکتهای عظیم چن��د ملیتی که به
سواالت آنکتاد پاس��خ دادهاند اعالم کردهاند که چین
همچنان مقصد اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
آنها خواهد بود( .میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در چین در سال گذشته به  ۱۲۴میلیارد دالر رسید).
در این میان شرکتهای چند ملیتی به کشورهای
در حال توسعه در آسیا هم عالقه خاصی نشان دادهاند.
 ۶۴درصد پاسخدهندگان گفتهاند که کشورهای شرق و
جنوب شرق آسیا «به شدت» برای آنها اهمیت دارند و
 ۴۳درصد این نظر را درباره جنوب آسیا داشتهاند .البته
این سرمایهگذاران هنوز به غرب توسعهیافته هم روی

با توجه به شاخص جهانی امالک

کجای دنیا
ملک بخریم؟

نگر
آینده
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اگر پول درشتی در جیب دارید این روزها فرصت مناسبی
اس��ت تا از سرمایهگذاری در بازار مسکن دنیا به سود خوبی
برسید .ما «شاخص جهانی امالک» را به شما معرفی میکنیم
و به کمک این شاخص با بازار مسکنی آشنا خواهید شد که
با آنچه که از دیگران ش��نیدهاید یا در تبلیغات تلویزیونی
دیدهاید فرق دارد .منطقهای که در ش��اخص جهانی امالک
رتبه باالیی آورده باشد تبلیغات زیادی روی آن انجام نشده و
هنوز رقابت خریداران باعث نشده که قیمتهای ملک در آن
به صورت نجومی باال برود .در این میان با خرید خانه و ملک
در چنین منطقهای هم میتوانید مطمئن باشید که ارزش
آن به سرعت باال میرود و هم میتوانید از زندگی در جایی
خوش آب و هوا ل��ذت ببرید .ضمنا به عنوان یک خارجی،
در این منطقه با ش��ما رفتار بدی نخواهند داش��ت و خیلی
زود میتوانید کسبوکار تازهای به راه اندازید .شاخص جهانی
امالک به کم��ک این معیارها با نم��ره از  ۱۰۰اندازهگیری
میشود :ارزش واقعی به نسبت هزینهای که میکنید ،احتمال
باال رفتن قیمت ملک ،احتمال یافتن شغل مناسب با درآمد
خوب ،هزینههای زندگی ،و باالخره آسان بودن خرید .جالب
اس��ت که  ۵منطقهای که در جدول شاخص جهانی امالک
باالترین رتبه را آوردهاند مناطق س��احلی هس��تند .جدول
امسال را بخوانید و دست به سرمایهگذاری مطمئنی بزنید.
منبع :اینترنشناللیوینگ

منطقه

ارزش
واقعی

خوش نشان میدهند و هنوز کشورهای عضو اتحادیه
اروپا و امریکای شمالی جز مقاصد اصلی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به حساب میآیند.
پس از کشورهای چین ،ایاالت متحده و هندوستان
کش��ورهای اندون��زی و برزی��ل در ردهه��ای بع��دی
عالقهمندی شرکتهای چندملیتی قرار دارند.
در سال  ۲۰۱۱شرکتهای چندملیتی حدود ۴۲۰
میلیارد دالر در کشورهای اتحادیه اروپا سرمایهگذاری
مستقیم انجام دادند ۲۲۶ ،میلیارد دالر در امریکا و ۱۲۳
میلیارد دالر در چین .هند حدود  ۳۱میلیارد دالر FDI
دریافت کرد ،یعنی کمتر از روسیه ( ۵۲میلیارد) و برزیل
( ۶۶میلیارد دالر).
احتمال یافتن
باالرفتن شغل هزینه های
قیمت مناسب زندگی

خرید
آسان

مجموع

ساحل اوقیانوس آرام شمالی – اکوادور

100

۸۳

۷۸

۱۰۰

۸۲

۸۸

تولوم  -مکزیک

۸۳

۹۰

۸۵

۶۰

۷۴

۸۱

منطقه جنوبی  -کاستاریکا

۸۹

۷۸

۶۲

۸۰

۱۰۰

۸۰

الستارناس  -دومینیکن

88

۷۵

۸۲

۶۴

۸۰

۷۹

ایراسما  -فورتالزا  -برزیل

۶۹

۸۵

۸۵

۷۰

۷۰

۷۷

کوئنکا – اکوادور

100

۶۰

سالیناس – اکوادور

۵۶

۱۰۰

۸۲

۷۷

۹۰

۶۰

۶۰

۱۰۰

۸۰

۷۵

آرنال – کاستاریکا

۸۶

۷۳

۵۱

۸۰

۱۰۰

۷۵

ساحل اوقیانوس آرام -نیکاراگوئه

۸۸

۶۱

۷۱

۸۰

۶۰

۷۳

گراندانا – نیکاراگوئه

۹۵

۶۵

۵۸

۸۰

۶۰

۷۲

کوتاکاچی – اکوادور

۸۱

۴۵

۷۰

۱۰۰

۸۰

۷۲

ژوآ پسوا – برزیل

۷۲

۷۶

۷۷

۶۰

۵۰

۷۰

شهر پاناما – پاناما

۷۱

۴۳

۶۷

۹۰

۱۰۰

۶۹

دوبلین – ایرلند

۶۶

۳۹

روچا – اروگوئه

۷۲

۸۶

۱۰۰

۶۸

۸۰

۷۸

۴۱

۹۰

۵۰

۶۷

روآتان – هندوراس

۸۰

۶۱

۵۰

۶۰

۸۰

۶۵

جنوبکامبوج

۹۰

۹۰

۳۷

۶۰

۲۰

۶۴

ساحل اوقیانوس آرام  -پاناما

۶۶

۴۷

۵۸

۹۰

۸۰

۶۴

بوینس آیرس  -آرژانتین

۷۲

۴۵

۶۶

۸۰

۶۰

۶۳

بخش کارائیبی  -کاستاریکا

۶۳

۶۱

۳۹

۸۰

۱۰۰

۶۳

مونته ویدئو – اروگوئه

۶۸

۴۰

۵۹

۹۰

۶۰

۶۱

مورسیا – اسپانیا

۸۵

۴۰

پاریس – فرانسه

۴۵

۶۰

۷۰

۵۹

۶۳

۵۰

۶۱

۶۰

۶۰

۵۹

کوروزال – به لیز

۶۱

۴۳

۴۵

۸۰

۸۰

۵۷

الئوس

۸۰

۹۰

۴۳

۲۰

۱۰

۵۷

پونتا دل استه  -اروگوئه

۴۱

۴۷

۵۰

۹۰

۶۰

۵۳

ساحل مرکزی – ویتنام

۴۰

۳۰

۳۰

۴۰

۱۰

۳۱

بهترین کشورها برای سرمایهگذاری بلندمدت کدامند؟

جهان در سال ۲۰۵۰

بان�ک  HSBCانگلی�س در گزارش�ی ب�ا عنوان
«جهان در سال  »۲۰۵۰به بررسی دورنمای اقتصادی
جهان طی  ۴۰س�ال آین�ده پرداخته اس�ت .در این
گزارش طوالنی ،رشد اقتصادی کشورها در بلندمدت

پیشبینی ش�ده و ما برای آنکه وقتتان تلف نشود
فهرست ده کشوری را منتشر میکنیم که بیشترین
رش�د اقتص�ادی را در این م�دت خواهند داش�ت.
(کش�ورهایی که تولید ناخالص داخلیشان در سال

 ۲۰۵۰کمتر از  ۴۰۰میلیارد دالر بوده از این فهرس�ت
حذف شدهاند ).اگر واقعا میخواهید سرمایهگذاری
خیلی بلندمدتی انجام دهید بهتر است این فهرست
را در جیب خود داشته باشید.

فیلیپین

1

اوکراین

2

پرو

3

هند

4

بنگالدش

5

مالزی

6

ویتنام

7

مصر

8

چین

9

الجزایر

10

تخمین رشد ساالنه ۷ :درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۱۱۲ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۱۶۸۸ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه ۵.۵ :درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۸۵ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۷۳۵ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه ۵.۵ :درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۷۸ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۶۷۳ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه :پنج و دو دهم درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۵۹ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۴۵۱ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه :پنج و یک دهم درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۳۵۱۱ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۲۵۳۳۴ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه ۶ :درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۴۵ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۴۶۲ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه ۵.۵ :درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۹۶۰ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۸۱۶۵ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه :پنج و سه دهم درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۱۴۶ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۱۱۶۰ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه :پنج و یک دهم درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۱۶۰ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۱۱۶۵ :۲۰۵۰میلیارد دالر

تخمین رشد ساالنه ۵ :درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۷۶ :۲۰۱۰میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال  ۵۳۸ :۲۰۵۰میلیارد دالر

یک هتل هیلتون دیگر در کردستان عراق ساخته میشود

فقط تاجران و سرمایهگذاران را میپذیریم
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پ��ای هتلهای زنجی��رهای هیلت��ون قبال به
کردس��تان عراق باز ش��ده بود ،اما این روزها
اخب��اری از گس��ترش فعالیت هیلت��ون نیز
منتش��ر ش��ده اس��ت .ظاهرا تعداد مسافرانی
که برای انج��ام معامله و فعالی��ت تجاری به
کردس��تان ع��راق میآین��د همچن��ان رو به
افزایش اس��ت و به خصوص مذاکرهکنندگان
در پروژهه��ای زیرس��اختی نفت و گاز به ش��دت به این
منطقه نیمهخودمختار هجوم آوردهاند و همین مس��ئله
لزوم افزایش فعالیت هتلهایی مانند هیلتون را به نمایش
گذاشته است.
اریبل که پایتخت کردس��تان عراق اس��ت در همین
راس��تا بیش از هر ج��ای دیگری مورد توج��ه تاجران و
مذاکرهکنندگان تجاری قرار گرفته اس��ت؛ به خصوص از
این جهت که ش��رکتهای بینالمللی نفت و گاز در حال
حاضر روی کردستان عراق حساب ویژهای باز کردهاند .بنابر

گزارشها ،اکنون هیلتون قصد دارد هتل لوکس جدیدی را
تا س��ال  2016میالدی در کردستان عراق به بهرهبرداری
برساند .این هتل سیصد اتاق ،پنج محل برگزاری جلسه،
و دو مکان برگزاری مجمع عمومی خواهد داش��ت تا نظر
تاجران و مذاکرهکنندگان را تامین کند.
ش��هاب بن محمود -رییس گروه مش��اوره هتلهای
خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه جونزالگ السال -در
این خصوص میگوید« :وقتی سرمایهگذاران و تاجران به
منطقهای توجه نشان میدهند ،نتیجه طبیعیاش این است
که صنعت هتلداری به سرعت وارد شود و فعالیتهایش
را گسترش دهد .تا زمانی که تمایل به سرمایهگذاریهای
بزرگ وجود داشته باشد ،هتلها هم وضع خوبی خواهند
داشت».
هیلتون تنها هتل زنجیرهای نیست که فعالیتهای
خود را در اربیل گسترش داده است .هتلهای زنجیرهای
روتانا مستقر در ابوظبی نیز با افتتاح یک هتل پنج ستاره

در اربی��ل خ��ود را وارد این بازار ک��رد .گروه بینالمللی
سویس بل هتل مستقر در هنگ کنگ نیز در سال جاری
میالدی همین برنامه را در اربیل در کردستان عراق پیاده
خواهد کرد.
البته یک نکته را نباید از نظر دور داشت .کردستان عراق
هنوز تا تبدیل شدن به یک قطب گردشگری فاصله زیادی
دارد و ب��ه همین جهت ،هتلها هم فعال س��رمایهگذاری
بزرگ خود را بر حضور تاجران و غولهای تجاری متمرکز
کردهاند و انتظار مس��افران دیگر را ندارند .بازار هتلهای
لوکس در حالی در کردستان عراق رونق گرفته است که
برخی از مقصدهای قبلی این هتلها -مثال لیبی -اکنون با
شرایطی بسیار متفاوت مواجه شدهاند .سال گذشته هتل
ماری��وت در لیبی مجبور به توقف فعالیت ش��د و کاهش
شمار مس��افرانی که مقصدشان مصر باشد هم هتلهای
بینالمللی در این کشور را با مشکالتی مواجه کرده است.
اما فعال دنیا به کام کردستان عراق است.
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گزارشهای خبری آیندهنگرانه

دهکده جهانی

فارن پالسی :اسرائیل بلوف میزند ،فعال قصد مواجهه ندارد

جنجالهای رسانهای غرب را جدی نگیرید
نگران تنش نظامی میان اس��رائیل و
ایران هس��تید؟ فکر میکنید منطقه
بیثبات خواهد شد و افزایش بهای نفت
به اقتصاد دنیا ضربهای ش��دید خواهد
زد؟ توصیه ما به شما این است که نگران نباشید ،فعال
نگران نباشید .به نوشته مجله فارن پالیسی ،دستکم
در سال  ۲۰۱۲منطقه درگیر تنشی دیگر نخواهد شد
و اسرائیلیها بر خالف آنچه که در رسانهها مطرح است
فعال به دنبال حمله به تاسیسات اتمی ایران نیستند.
فارن پالیسی سه دلیل برای اثبات ادعایش و پیشبینی
روندهای آینده مطرح کرده که در ادامه میخوانید.

پیشبینیای خواهد داش��ت که سادهترین آنها افزایش
شدید بهای نفت و حمله متقابل ایران به اسرائیل خواهد
بود .ای��ران میتواند به منافع امریکا در منطقه صدمات
سنگینی وارد کند .و اصال فرض کنیم این حمله برنامه
اتمی ایران را برای چند سال عقب بیندازد .بعدش چه؟
آنهم برنامهای که تحت قوانین بینالمللی حق ایران به
حس��اب میآید .به هر حال اسرائیل فعال بهانهای برای
حمله ندارد اگر چه تندروهای این رژیم میگویند ایران
سه تا شش ماه دیگر به نقطه غیرقابل بازگشت میرسد.
اگر چه آنها سالهاست زمان رسیدن ایران به این نقطه
را دورتر و دورتر میبرند.

اسرائیلبهانهایبرایحملهندارد:بیاییدواقعگراباشیم
ایران بمب اتم در اختیار ندارد و جز رژیم اسرائیل هیچ
کشوری معتقد نیست که باید به ایران حمله کرد .جالب
اینجاست که افکار عمومی در اسرائیل هم مخالف حمله
به تاسیسات اتمی ایران هستند .نتایج یک نظرسنجی
تازه نشان میدهد که  ۶۰درصد ساکنان اسرائیل با حمله
مخالفاند .حمله به ایران تبعات وحش��تناک غیرقابل

رژیم اسرائیل واقعا نمیخواهد این کار را بکند :آنها
در حال حاضر قصدی برای حمله ندارند چرا که در حال
حاضر تداوم وضع موجود کمریسکترین گزینه برای
آنهاست .آنها فعال تالش میکنند به کمک تحریمها و
عملیات مخفی و خرابکارانه به برنامه اتمی ایران ضربه
بزنند .البته نباید فراموش کرد که آنها خودشان را برای
یک مواجهه نظامی آماده میکنند اما ایهود باراک وزیر

اول:

موضعآیندهنگرانه
کمپانی«سیستمهای
روبوتیک
استخراج» احتماال
میتواند در صنعت
انرژی تحول بزرگی
ایجاد کند .مهندسان
حاال روزی را
تصور میکنند که با
استفاده از روشهای
ماهوارهای
امکان حفاری در
سایتهایمختلف
فراهم شود
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دوم:

جنگ اسرائیل به خوبی میداند که توان این رژیم برای
زدن ضربهای سنگین به برنامه اتمی ایران محدود است.
اسرائیلیها میدانند حمله یکجانبه به ایران فایدهای
ندارد و فقط برنامه اتمی تهران را تسریع میکند.
سوم:

اس��رائیل به دنبال کشاندن امریکا به جنگ است:
و امریکا فعال این را نمیخواهد .البته حمله امریکا هم
احتماال برنامه اتمی ایران را کامال متوقف نمیکند و آن
را فقط برای مدتی به تاخیر میاندازد ،اما اسرائیلیها
به شدت عالقه دارند که امریکا دست به این کار بزند
چون میدانند که در صورت حمله یکجانبه روابطشان
با امریکا و جامعه بینالمللی به شدت تیره خواهد شد.
آنها میخواهند توپ را به زمین امریکاییها بیندازند
و بدون ش��ک بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل
ترجیح میدهد ب��اراک اوبامای دموکرات در انتخابات
ریاس��تجمهوری ماه اکتبر ببازد و امریکاییها میت
رامنی جمهوریخواه و تندرو را به قدرت برسانند .پس
به نفع نتانیاهو است که فعال صبر کند و ببیند چه پیش
میآید چرا که دل اوباما به حمله راضی نیست.

کاوشگر ناسا در مریخ به الگویی برای نوآوران در عملیات اکتشاف و استخراج تبدیل میشود

آینده روبوتیک نفت و گاز

کاوشگر ناسا در مریخ -که با نام کیوراسیتی
شناخته میش��ود -ظاهرا توانایی آن را دارد
که صنعت نفت و گاز را نیز در جهان متحول
کند .عملک��رد این مریخ نور ِد معروف که در
س��طح سیاره مریخ حرکت کرده و اطالعات
مختلفی را نیز جمعآوری کرده است ،تا حد زیادی به
عملیات جستوجو برای استخراج نفت و گاز شباهت
دارد و این مسئله خیلیها را بر سر ذوق آورده است.
به نوش��ته بیزینس ویک ،یک کمپانی نروژی به نام
«سیستمهایروبوتیکاستخراج»درهمینراستافورا
وارد عمل شده و قراردادی را برای همکاری با
ناسا به امضا رسانده است .این کمپانی اصوال
کارش توس��عه سکوهای حفاری است و حاال
میخواهد بداند که از تجربه مریخ نورد کیوراسیتی تا
چه حد میتوان در این راستا استفاده کرد.
موضع آیندهنگرانه کمپانی«سیستمهای روبوتیک
اس��تخراج» احتماال میتواند در صنعت انرژی تحول
بزرگی ایجاد کند .مهندسان حاال روزی را تصور میکنند
که با استفاده از روشهای ماهوارهای امکان حفاری در
سایتهای مختلف فراهم شود ،تجهیزات الزم توسط
روبوتها نصب شود ،چاه حفر شود و خالصه تمام
عملیات به شیوهای فوق مدرن انجام بپذیرد.
اری��ک اورت -یکی از مدیران س��ابق
رویال داچ شل -در این خصوص
میگوی��د« :در ح��ال حاضر

شاهد باز شدن راهی جدید در صنعت انرژی هستیم.
این اتفاق بزرگی است» .اورت خودش حاال مسئولیت
یک برنامه مهندسی پیشرفته را در دانشگاه تگزاس در
آس��تین به عهده دارد که هدف��ش انجام حفاریهای
اتوماتیک است .پروژههای دیگری نیز در نقاط مختلف
دنیا در همین راستا در حال انجام هستند.
آپاچی ،نشنال اویل ول وارکو ،و نیز استات اویل از
جملهشرکتهاییهستندکهبرتوسعهتکنولوژیهای
بدون انسان متمرکز شدهاند .آنها معتقدند که انسان
را باید از بخشهای تکرارشونده ،وقتگیر و خطرناک

در حوزه نفت کنار گذاش��ت و به جایش روبوتها را
وارد کرد .کنت س��وندرویک -جانشین امور فروش و
بازاریابی در ش��رکت نروژی «سیستمهای روبوتیک
حفاری» -در این خصوص میگوید« :راه آینده همین
است .مقایس��ه عملیات اتوماتیک حفاری با ساخت
اتوماتیک خودرو و نیز سیستمهای موشک کروز نیز
اهمیت این مسئله را به وضوح نشان میدهد».
این مواضع در حالی مطرح میش��ود که تاکنون
صنع��ت نفت و گاز در دنیا تا ح��د زیادی بر حضور
فیزیکی و هوشی انسان استوار بوده است .هر شرکتی
در ای��ن حوزه کاری به دنبال نیروهای بیش��تری با
تجربه بیشتر بوده اس��ت؛ اما ممکن است در آینده
نزدیک همهچیز تغییر کند .کلی ویلیامز -مدیر ارشد
مالی در شرکت نشنال اویل ول وارکو -معتقد است
که فاجعه خلیج مکزیک باعث شد که ضرورت تغییر
دیدگاههای جهانی نس��بت به حفاری تا حد زیادی
روشن شود .در موقع وقوع این فاجعه ،یازده نفر کشته
شدند و بعد هم نشت نفت به آب دردسرهای زیادی
ب��ه وجود آورد .در همین ح��ال ،آنطور که کمپانی
اس��تات اویل پیشبینی کرده است اتوماتیزه کردن
عملی��ات حفاری باعث کاه��ش خطر فعالیت
برای نیروی انس��انی خواهد ش��د و در
عین حال ،سرعت انجام عملیات را
به میزان حدودا  25درصد افزایش
خواهد داد.

ترکها چگونه جای خود را در
بازار تجاری عراق باز میکنند؟

پارادوکس روابط
گزارشی از آینده وضعیت جمعیت و مسکن در دوبی

هر که جمعیتش بیش ،خانهاش بیشتر

نگر
آینده

تحریم ایران به بازار مسکن دوبی ضربه میزند

در همین حال به گزارش نشنال ،روندهای اقتصادی
نش��ان میده��د که تحریمه��ای ای��ران باعث کاهش

روابط سیاسی
ایران و عراق در
سالهای اخیر به
شدت قوت یافته
است زیرا این
دو کشور منافع
مشترک زیادی
دارند؛ اما نمود
این مناسبات را
نمیتوان در عرصه
تجاریمشاهده
کرد
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گمانهزنیه��ا در خصوص توس��عه فعالیتهای
ساختوس��از مس��کن در دوبی و تناسب آن با
رشد جمعیت و وضعیت اقتصادی در این شهر
اخیرا باز هم مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
گزارش آیندهنگرانهای که به تازگی توسط «بانک
آو امریکا» منتشر شده است ،نشان میدهد که
جمعیت افرادی که در حال حاضر در دوبی کار
میکنند  1میلیون و  300هزار نفر است و هدف
سیاستگزاران در دوبی این است که  950هزار
فرصت شغلی جدید را تا س��ال  2020میالدی در این
شهر ایجاد کنند و مثال بخش توریسم یکی از حوزههایی
است که شاهد افزایش موقعیتهای شغلی خواهد بود.
بر اساس گمانهزنیهایی که در این گزارش مطرح شده
اس��ت ،جمعیت فعال در دوبی باید به طور متوسط در
هش��ت س��ال آینده  6و یک دهم درصد رش��د نشان
بدهد و از تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در این
شهر جلو بزند .آنطور که پیشبینی شده است ،تعداد
واحدهای مسکونی موجود در دو سال آینده  4و نه دهم
درصد افزایش نش��ان خواهد داد .این بدان معنی است
ک��ه در پایان دهه جاری میالدی تقاضا برای  317هزار
واحد مسکونی در دوبی وجود خواهد داشت و این رقم
عمال  94درصد از کل مسکن فعلی در دوبی را تشکیل
میدهد .این در حالی اس��ت که در سه ماهه دوم سال
جاری میالدی ،حدود سه هزار واحد مسکونی در دوبی
س��اخته شده و مسکن موجود در دوبی را به  344هزار
واحد رسانده است .حاال انتظار میرود که در نیمه دوم
سال نیز  24هزار خانه جدید ساخته شود.
در این میان ،رشد س��ریع ترافیک فرودگاهی و نیز
افزایش ش��دید اقامت در هتلهای دوبی ،کارشناس��ان
را واداش��ته است که به مسائل دیگری نیز توجه کنند.
مثال این که ش��مار اقامتکنندگان در هتلهای دوبی
احتماال تا س��ال  2020میالدی به میزان یک میلیون
و ش��شصدهزار نفر افزایش نشان خواهد داد و به شش
میلی��ون مهم��ان در هتلها خواهد رس��ید .در چنین
ش��رایطی ،دوبی به بیش از هیجده هزار اتاق جدید در
هتلهایش نیاز دارد و اینهم مسئله دیگری است که در
خصوص وضعیت جمعیتی و اقامتی در دوبی مورد توجه
کارشناسان قرار گرفته است.

س��رمایهگذاری در دوبی شده و بیشتر هم خواهد شد.
س��رمایهگذاری ایرانیان در بازار مس��کن دوبی در نیمه
اول س��ال ج��اری با کاهش��ی  ۲۵درصدی نس��بت به
سال گذش��ته به  ۴۰۸میلیون دالر رسیده است ،یعنی
یکونیم میلیارد درهم .به گزارش روزنامه نشنال ،چاپ
امارات ،ایرانیها همچنان جز بزرگترین سرمایهگذاران
بازار مس��کن دوبی به حس��اب میآیند و اگر بخواهیم
سرمایهگذاران را با توجه به ملیتشان تقسیمبندی کنیم
ایرانیها در رده پنجم قرار میگیرند .بر اس��اس گزارش
«اداره اراضی و امالک دوبی» در شش ماهه نخست سال
ج��اری میالدی  ۱۰۳۶ایران��ی در دوبی ویال و آپارتمان
خریدهاند .متخصصان بازار مسکن میگویند اگر تحریمها
وجود نداشتند سرمایهگذاری بیشتری از طرف ایرانیان
صورت میگرفت .بانکهای امارات این روزها به سختی
ب��ه ایرانیها وام میدهند و اوضاع برای س��رمایهگذاران
ایرانی مساعد نیست .این یعنی بازار مسکن دوبی یکی از
نقاط اتکای خود را از دست داده است .ایرانیها سالهای
سال از ستونهای سرمایهگذاری در بخش امالک دوبی
به حس��اب میآمدند چرا که مجاورت دو کشور سفر به
امارات را آس��ان کرده بود و به ع�لاوه روابط تجاری دو
طرف گرم به حس��اب میآمد .برآورد میش��ود حدود
 ۶۰۰ه��زار ایرانی در ام��ارات زندگی میکنند یا در این
کش��ور خانه دارند .اما بانکهای امارات در ماههای اخیر
زیر فشار شدید غرب قرار گرفتهاند تا مبادالت خود را با
ایرانیها به حداقل برسانند .تام بانکر از موسسه مشاوره
امالک «خانههای بهتر» در امارات میگوید« :حتی تعداد
نه چن��دان کمی از ایرانیها خانههایش��ان را در دوبی
فروختهاند چون به پول آن نیاز داشتهاند .البته تا ژانویه
امسال هم س��رمایهگذاری ایرانیان در دوبی اوضاع بدی
نداشت اما کمکم اوضاع تغییر کرد و ایرانیها از بازار کناره
گرفتند».
بر اس��اس ب��رآورد اداره اراضی و ام�لاک دوبی ،در
شش ماهه اول س��ال گذشته ایرانیها بعد از هندیها،
انگلیسیهاوپاکستانیهاچهارمینسرمایهگذاراندربازار
مسکن دوبی به حساب میآمدند و  ۱۱۲۴ایرانی نزدیک
به  ۲میلیارد درهم ملک و خانه در دوبی خریدند .در این
میان به نظر میرسد یونانیان ،اسپانیاییها و انگلیسیهای
ثروتمندی که میخواهند از بحران مالی اروپا بگریزند در
آینده جای خالی ایرانیان را در بازار مسکن دوبی پر کنند
و ایرانیها هم پس از رو به س��ردی گذاش��تن روابط با
امارات ،کشور مالزی را جایگزین دوبی کردهاند.

این روزها عراقیها در مغازههای مختلف در ش��هرهای
کشورش��ان با محصوالت س��اخت ترکیه مواجه میشوند.
منظور از محصول میتواند هر چیزی باشد؛ حتی بستنی و
شکالت .برندهای مختلف ترکی مثل اولکر و توپای حاال جای
خود را در سبد خرید خانوار در شهرهای عراق پیدا کردهاند
و این وضع در بازار لباس و لوازم خانگی و خواروبارفروشیها
هم دیده میشود .مناسب بودن قیمت این محصوالت ظاهرا
در داغ ش��دن بازار خرید آنها در عراق نقش زیادی داش��ته
است .برندهای خوراکی معروف مثل گاالکسی یا «ام اند امز»
شاید برای برخی عراقیها شناخته شده نباشد اما برندهای
ترک حتما برای آنها آشناس��ت .حدودا ده س��الی میشود
که برندهای خوراکی ترکی راه خودش��ان را به بازار عراق باز
کردهاند اما گزارشها حاکی از آن است که این روند ظاهرا رو
به گسترش است .این گسترش فقط محدود به خوراکیها
و خردهفروشی نمیشود .تاجران ،هتلداران و عقدکنندگان
قراردادهای مختلف از کشور ترکیه چنان فعالیت زیادی در
عراق داش��تهاند که میزان صادرات تجاری ترکیه به عراق از
 2.8میلیارد دالر در سال  2007میالدی به  8.3میلیارد دالر
در سال گذشته میالدی رسیده است و این آماری است که
توسط وزارت اقتصاد ترکیه اعالم شده است .در همین زمان،
واردات از عراق  2.5میلیارد دالر بوده است.
در حوزههای مختلف میتوان به وضوح گسترش حضور
ترکها در عراق را مشاهده کرد .به نوشته نشریه نشنال ،در
هنگام برگزاری نشست اخیر اتحادیه عرب در بغداد ،شرکت
هتلهای ریکس��وس ترکیه اداره هتلهای بغداد را به عهده
داش��ت و در این مدت ،پرس��نل ترک میزب��ان هیئتهای
نمایندگ��ی حاضر در نشس��ت بودند و با خرم��ا و غذاهای
ترکیهای از آنها پذیرایی میکردند.
از دیگر نشانههای حضور پررنگ ترکها در عرصه تجاری
عراق میتوان به فعالیت تفیروم -پیمانکار معتبر ترک -اشاره
کرد که مشغول مشارکت در ساخت پروژه بازار بزرگ «بغداد
مال» در منطقهای از بغداد در خارج از منطقه سبز است.
فعالی��ت تجاری ترکیه در ع��راق در حالی افزایش یافته
که همس��ایه دیگر عراق -یعنی ایران -به ان��دازه ترکیه در
عرصه تجاری عراق فعال نبوده اس��ت .البته روابط سیاسی
ایران و عراق در س��الهای اخیر به ش��دت قوت یافته است
زیرا این دو کشور منافع مشترک زیادی دارند؛ اما نمود این
مناسبات را نمیتوان در عرصه تجاری مشاهده کرد .عکس
این قضیه در مورد ترکیه صادق اس��ت و مناسبات سیاسی
عراق و ترکیه اخیرا خیلی آرام نبوده اس��ت .درواقع حمایت
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از طارق الهاشمی-
معاون ریاستجمهوری عراق -سر و صدای زیادی به پا کرد
زیرا که نوری المالکی نخستوزیر عراق و طارق الهاشمی در
موضع تخاصم با هم قرار داشتند .حمایت اردوغان از الهاشمی
وضعیت را کمی پیچیده کرد و مناسبات سیاسی دو کشور را
هم به تنش کشاند .اما این مسائل چندان در عرصه تجاری
نمودی نداشتند و ترکها در عراق به گسترش فعالیت تجاری
خود ادامه دادند.
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دهکده جهانی

پیشبینی موسسه بلومبرگ درباره سونامی اقتصادی در کشورهای عربی

بحران اروپا به خاورمیانه میرسد؟

امواج ش��وک بحران اقتص��ادی منطقه یورو
دارد تاثیر خود را در کشورهای حاشیه خلیج
فارس نش��ان میدهد .مهمترین نش��انههای
این وضعی��ت در کاهش س��فارش صادرات
ش��رکتهای ام��ارات متح��ده عرب��ی و نیز
کاهش رشد کسبوکار در عربستان سعودی
قابل مشاهده هستند .بر اساس گزارشهای
موسسه بلومبرگ ،س��فارشهای صادرات در بخش
خصوصی امارت متحده عربی به پایین سطح خود در
دو سال گذشته رسیده است و در عربستان سعودی
نیز کاهش رشد کسبوکارها نمایان است .البته برخی
از کارشناس��ان به عوامل فصلی نیز اشاره کردهاند و
بخشی از این تاثیرات را متوجه این عوامل دانستهاند.
اما واضح است که بحران اقتصادی منطقه یورو هم در

این جریان کامال دخیل بوده است.
لیزمارتینز-اقتصاددان ارش��د اچ.اس.بی.س��ی در
خاورمیان��ه -در ای��ن خص��وص میگوی��د« :امارات
متحده عربی در این ش��رایط کامال آسیبپذیر است.
سفارشهای صادرات در نیمه اول سال جاری میالدی
در سطح خوبی بودند اما به هر حال تاثیر عوامل جهانی
بر این روند را نمیتوان انکار کرد ».البته مشکالت واحد
پول اروپا تاثیر خود را در نقاط دیگر دنیا هم گذاشته
اس��ت .از جمله آنها میتوان به چین اشاره کرد؛ که
بخش تولید آن به مدت  9ماه متوالی فعالیت کاهش
یافتهای داش��ت .بخش خصوصی منطقه یورو نیز در
سطحی پایینتر از حد انتظار عمل کرده است.
با ای��ن وجود ،برخی مش��کالت در کش��ورهای
خاورمیانه و حاش��یه خلیج فارس را باید جدی تلقی

کرد .مثال در عربس��تان س��عودی ،میزان هزینههای
دولتی به شدت باال رفته است .بر اساس آمار دولتی،
این هزینهها افزایشی بیست و چهار درصدی داشتهاند
و این مسئله هش��داری است برای آینده این کشور.
یا در امارات متحده عرب��ی ،میزان وامهای بانکی در
ماه ژوئن یکونیم درصد افزایش یافت اما به هر حال
این رشد نسبت به برخی کشورهای دیگر در شورای
همکاری خلیج فارس اصال باال نیست.
در چنین ش��رایطی ،بنا بر بررس��یهای موسسه
بلومبرگ به نظر میرس��د که بحران اقتصادی اروپا
مرزهای جغرافیایی را کامال درنوردیده اس��ت و تاثیر
خ��ود را در نقاط مختلف جهان به نمایش گذاش��ته
است .با این ترتیب ،هر کشوری باید با شدت بیشتری
کاله خودش را نگاه دارد تا باد آن را نبرد.

روندهای اقتصادی از معضل کسری تجاری در آینده اقتصاد مصر خبر میدهند
اقتصاددانان
هشدار دادهاند
که پایین ماندن
سطح ذخایر ارزی
خارجی مصر و
نیز ناکامی این
کشور در کمک
گرفتن از صندوق
بینالمللیپول
میتواندکشور
را به بحرانی
همهجانبهبکشاند
و باعث کاهش
شدید ارزش واحد
پول مصر شود
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آینده
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حفرهای که دهان باز میکند

کس��ری تجاری مصر تقریبا در یک سال
اخیر دو برابر ش��ده است و به دو و نه دهم
میلیارد دالر امریکا رس��یده است .درواقع
افزایش قیم��ت نفت و برخ��ی کاالها به
ش��دت روی هزینههای واردات و صادرات مصر تاثیر
گذاش��ته و چنین کس��ری تجاری بزرگی را رقم زده
است .این کس��ری در ماه آوریل سال جاری میالدی
افزایشی شدید داش��ت و به  17و شش دهم میلیارد
پوند مصری رس��ید .این در حالی بود که یک س��ال
قبلتر ،کس��ری تجاری مصر رقمی برابر با  9و هفت
دهم میلیارد پوند مصری بود.
واقعیت این است که مصر تا حد زیادی به واردات
نفت و گندم وابس��ته است و در عین حال ،یک نظام
پرهزین��ه یارانهای را مدیری��ت میکند .اما مصر با
معضل رو به گس��ترش دیگری هم مواجه است
و آن بح��ران پرداخ��ت حقوقهاس��ت .درواقع
درآمدهای ارزی این کشور به شدت کاهش پیدا
کرده و حاال مصر باید هزینهای بیشتر از صادرات
را ص��رف وارداتش کند .بنابراین هر جا که پای
تقبل هزینهای سنگین در میان باشد ،مصر در
مقابل آن با مشکل روبهروست .آمار و ارقام موجود
نیز همین نکته را به خوبی نشان میدهند .به نوشته
روزنامه نشنال ،واردات مصر ظرف یک سال افزایشی
حدودا بیست درصدی داش��ته و به  33میلیارد پوند
مصری رس��یده است؛ در حالی که ارزش صادرات این
کشور در همین زمان کاهشی  14درصدی داشته و در
ماه آوریل به 15میلیارد پوند مصری رسیده است.
در این میان مشکالت دیگری هم رخ نموده است.
قیمت غالت به ش��کلی غیرع��ادی باال رفته و کمبود
غالت به شکل جهانی به شدت به این مسئله دامن زده

است .بنابر گزارش بانک جهانی ،احتماال ظرف حداقل
سه سال آینده همین وضع ادامه خواهد داشت و قیمت
غ�لات پایین نخواهد آمد .اگر قرار باش��د که وضع به
همین ترتیب باقی بماند ،قیمت برخی از مواد غذایی
چنان باال خواهد رفت که مصر و برخی کشورهای دیگر
را واقعا به دردس��ر خواهد انداخت؛ به خصوص از این
جهت که مصر بزرگترین واردکننده خالص گندم در
جهان است.
حاال اقتصاددانان هش��دار دادهاند که پایین ماندن

سطح ذخایر ارزی خارجی مصر و نیز ناکامی این کشور
در کم��ک گرفتن از صندوق بینالمللی پول میتواند
کشور را به بحرانی همهجانبه بکشاند و باعث کاهش
شدید ارزش واحد پول مصر شود .ماجرا زمانی تشدید

میش��ود که به بحران پرداخت حقوقها توجه کنیم.
مص��ر در ن ُه ماهه اول س��ال مالیاش ب��رای پرداخت
دس��تمزدها با کس��ری  11و دو دهم میلی��ارد پوند
مصری مواجه اس��ت و این در حالی بود که یک سال
قبل ،سقف این کس��ری به  5.5میلیارد پوند مصری
میرسید .اما با باال گرفتن اعتراضات مردمی در مصر
و آشفتگی وضعیت اقتصادی ،صنعت گردشگری و نیز
سرمایهگذاری در این کش��ور به شدت ضربه خورد و
دولت از این بابت بسیار متضرر شد و نتیجهاش را هم
در همین آمار میتوان دید.
حاال ه��م خطر کاهش ارزش واح��د پول مصر به
معضلی بس��یار جدی تبدیل ش��ده اس��ت و افزایش
کسریها نیز آن را تشدید میکند؛ به خصوص از این
جهت ک��ه درآمد ارزی مصر در برخی بخشهای
مهم کاهش پیدا کرده اس��ت .بنابراین کاهش
ارزش واح��د پول مصر اجتنابناپذیر اس��ت و
خوشبینانهترین پیشبینیها نشان میدهند
که پوند مصر در  12ماه آینده کاهش��ی بین
پنج تا ده درصد را نیز تجربه خواهد کرد .البته
بانک مرکزی مصر تدابیر مالی مختلفی را به کار
گرفته است تا رشد اقتصادی را در کشور افزایش
بدهد .از جمله این تدابیر میتوان به فروش انواع
مختل��ف اوراق در بازار داخلی اش��اره کرد .اما با این
وجود ،افزایش  12و نیم درصدی کس��ری بودجه در
یک سال آینده هم کامال محتمل است.
سال مالی مصر از اول ژوئیه آغاز شده است و آنطور
که کارشناسان میگویند ،کسری بودجه این کشور در
این سال به  22و دو دهم میلیارد پوند مصری خواهد
رس��ید .ظاهرا که دولت مصر نمیتواند از این معضل
فرار کند.

هواپیمای چینی
انحصار را میشکند؟
این روزها مقامات ارشد ایرباس و بوئینگ احتماال خیلی
خوشحال نیس��تند .ظهور یک ش��رکت چینی که سازنده
هواپیماه��ای مس��افربری تکراهرویی و دوراهرویی اس��ت
احتم��اال در آینده نزدیک باعث رقم خوردن رقابتی ش��دید
در عرصه بینالمللی خواهد ش��د .به نوشته فاینشال تایمز،
در بیس��ت سال گذشته ایرباس و بوئینگ به طور انحصاری
ِ
کوماک
بازار این نوع هواپیماها را به دست داشتهاند اما حاال
چینی محتملترین گزینه برای شکستن این انحصار است.
کارشناسان میگویند کوماک احتماال با ارائه قیمت پایینتر
میتواند در آینده س��فارشهای جهانی زیادی بگیرد و این
برای ایرباس و بوئینگ خطر بزرگی است .نکته جالب در مورد
موفقیت کوماک این است که این شرکت تازه تاسیس است
و از س��ال  2008میالدی ش��روع به کار کرده است و با این
اوصاف در این مدت توانسته با سرعت زیادی خود را در عرصه
ِ
کوماک چینی ،دو رقیب
بینالمللی مطرح کند .البته غیر از
دیگر هم در بازار حضور دارند .یکی از آنها بمباردیه کانادا است
و دیگری شرکت هوایی متحد روسیه .برنامه هر سه شرکت
این اس��ت که در پنج سال آینده در عرصه ساخت جتهای
تکراهرویی با قابلیت حمل صد مسافر ،خودی نشان بدهند و
انحصار ایرباس  A320و نیز بوئینگ  737را بشکنند .کوماک
 C919چین از این جهت توجه زیادی را به خود جلب کرده
است که میخواهد  158تا  174مسافر را در خود جا بدهد
و طب��ق برنامهریزیها تا س��ال  2016می�لادی نیز به بازار
بیاید .به هر حال ،واقعیت این اس��ت که برنامههای ساخت
هواپیما خیلی پرهزینهاند و دائما به تجدیدنظر و دوبارهکاری
نیاز دارند و به همین جهت کارشناس��ان میخواهند بدانند
هزینهای که ساخت کوماک برمیدارد در نهایت چقدر است
و چقدر باید این رقابت را جدی گرفت .فابریس برژیه یکی از
مقامات ارشد اجرایی ایرباس در این خصوص میگوید« :ما
کوم��اک  C919را خیلی جدی گرفتهایم .میدانیم که بازار
هواپیمای مسافربری صد سرنشینی به روی رقبای جدیدی
باز ش��ده اس��ت و از این جهت ما باید آماده رقابت باشیم».
یک مقام دیگر در ایرباس نیز به باز بودن دس��ت کوماک در
صرف هزینههای س��اخت هواپیما اشاره کرده و گفته است:
«چینیها راحتتر از بقی��ه میتوانند میلیاردها دالر صرف
پروژههایشان کنند» .البته ایرباس و بوئینگ هنوز به برخی
مش��تریان قدیمی خود امید دارند و گمان میکنند که در
آینده نیز آنها را از دست نخواهند داد .آنها سفارشهای بزرگی
از امریکا و اروپا دارند که مشخصهشان به کارگیری موتورهایی
است که سوخت کمتری مصرف میکنند .با این وجود ،رقبا
همیشه در راهند و ایرباس و بوئینگ هم به شدت در تالشند
که همچنان جایگاه بینالمللی خود را حفظ کنند .ایکه تا
چه زمانی موفق خواهند ماند ،هنوز مشخص نیست.

روند افزایش قیمت مواد غذایی باعث بروز نگرانی جهانی شده است

بحران غذایی در راه است

افزای��ش قیمت غالت در س��طح دنیا حاال
دیگ��ر دارد کام�لا حس میش��ود و هر از
چندگاه��ی نیز خب��ری از اعتراضات مردم
نس��بت به افزایش قیمت م��واد غذایی در
کش��ورهای مختلف منتشر میشود .مثال چندی پیش
اعتراضات گس��تردهای به افزایش قیمت دانه س��ویا در
اندونزی صورت گرفت و در مکزیک نیز اتفاق مش��ابهی
در خصوص افزایش قیمت تورتیالی ذرت افتاد .درواقع
این روزها افزایش س��ی تا پنجاه درصدی قیمت ذرت،
گندم و دانه سویا دارد خاطره روزهای بحران غذایی در
فاصله سالهای  2007تا  2008میالدی را زنده میکند
و مصرفکنندگان بزرگ در کشورهای مختلف -از مصر و
مراکش گرفته تا کره جنوبی و تایوان -دارند خود را برای
دور جدیدی از تورم آماده میکنند .مارک سدلر-رییس
بخش مدیریت بحران کشاورزی در بانک جهانی -در این
خصوص میگوید« :بدون ش��ک بسیاری از کشورهای
درحال توسعه به شدت نگرانند و میخواهند بدانند که
این وضعیت در نهایت به کجا ختم خواهد شد».
چرا اگر واردات کشاورزی دارید باید نگران باشید

چرا قدرت گرفتن دالر بحران میآفریند

شدیدترین
تاثیرپذیریاز
وضعیت امروزی
بازار مواد غذایی
در جهان ،متوجه
فقیرترین
کشورهایجهان
خواهد بود؛ یعنی
همانکشورهایی
که تقریبا تمام
درآمد خود را
صرف تامین مواد
غذاییمیکنند

نگر
آینده

در همین میان ،قدرت گرفتن دالر نسبت به ارزهای
دیگر هم نگرانی جدیدی را به وجود آورده است .در زمان
بروز بحران مواد غذایی در فاصله سالهای  2007تا 2008
میالدی ،قیمت دالر زیاد باال نبود اما حاال اوضاع خیلی فرق
کرده اس��ت و همین مسئله بحران را تشدید کرده است.
چنین شرایطی باعث افزایش هزینه برای واردکنندگان
میشود و مثال واردکنندگان مکزیکی یا مصری مجبورند
پول بس��یار بیش��تری صرف کنند زیرا ارزش واحد پول
کشورش��ان در برابر دالر باال نیست .عبدالرضا عباسیان
اقتصاددان ارشد امور غالت در سازمان غذا و کشاورزیسازمان ملل متحد -در این خصوص میگوید« :یک کشور
واردکننده را در نظر بگیرید .واردکننده مجبور است هم
قیمت باالتری بپردازد و هم درگیر خرید دالرهای بیشتری
باشد .اینجاست که میبینیم مشکالت اقتصادی بیشتری
خودش��ان را نشان میدهند» .این مسئله به خصوص در
مورد کشوری مانند مصر به شدت قابل مشاهده است .به
دنبال بروز ناآرامیها و اعتراضات مردمی در این کشور و
سقوط حکومت حسنی مبارک ،امور زیادی در این کشور
دچار بحران ش��د .مثال اینکه ذخای��ر ارزی خارجی این
کشور به شدت کاهش پیدا کرد .نیل شیرینگ -اقتصاددان
ارشد بازارهای رو به توسعه در شرکت مشاورهای کاپیتال
اکونومیکز -در این خصوص میگوید« :حتی اگر ش��وک
ش��دید قیمت مواد غذایی نیز به مصر وارد نمیشد ،این
کشور با مشکالت مختلفی مواجه بود .اما واقعیت این است
که مصر از قبل هم با مش��کل پرداخت حقوقها دست و
پنجه نرم میکرد و حاال وضعیت بدتری پیدا کرده است.
یعنی ماجرای افزایش قیمت مواد غذایی در بدترین موقع
برای مصر رخ داد».
با این اوصاف ،ش��دیدترین تاثیرپذی��ری از وضعیت
امروزی ب��ازار مواد غذایی در جه��ان ،متوجه فقیرترین
کشورهای جهان خواهد بود؛ یعنی همان کشورهایی که
تقریبا تمام درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی میکنند.
افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی از یکسو باعث
میشود توانایی خرید مواد غذایی توسط این کشورها به
شدت پایین بیاید و از سوی دیگر ،کمکهای بینالمللی
غذایی به این کش��ورها نیز کاهش نشان خواهد داد ،زیرا
سازمانهای بینالمللی تامین غذا نیز نخواهند توانست در
برابر قیمت فزاینده جهانی مواد غذایی کامال مقاومت نشان
بدهند .آنطور که عارف حس��ین -معاون بخش ارزیابی
آس��یبپذیری در برنامه جهانی غذا -میگوید ،بهترین
توصیف برای چنین شرایطی قوز باالی قوز است.
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عظیمتری��ن تاثیر در این راس��تا احتم��اال متوجه
کش��ورهایی است که به واردات کشاورزی وابستهاند .به
گفته تحلیلگران ،نحوه واکنش این کشورها به افزایش
قیمت موادغذایی میتواند خیلی اهمیت داشته باشد؛
زیرا که مثال در س��ال  2007میالدی این کشورها هول
ش��دند و به ش��دت به انبار کردن م��واد غذایی و خرید
زیاد روی آوردند و این مس��ئله باعث تشدید بحران هم
ش��د .توماس هلبلینگ-اقتصاددان صندوق بینالمللی
پ��ول -در این خص��وص میگوید« :نگران��ی بزرگ در
مورد کشورهایی اس��ت که واردات خالص غذایی دارند
و برخی از آنها که بسیار فقیر هم هستند کشورهاییاند
که در منطقه صحرای آفریقا واقع شدهاند ».البته تاکنون
نشانهای از انبار کردن شدید و خرید بیرویه مواد غذایی
از سوی این کشورها دیده نشده است .حتی بسیاری از
کشورها خرید مواد غذایی را به تعویق انداختهاند و امید
دارند که در آینده این قیمتها کاهش پیدا کند .کیث
فلری-تحلیلگر امور کش��اورزی در رابو بانک -در این
خصوص میگوید« :آنها به امید برداشت محصول بعدی
هستند و ترجیح میدهند در موقعیت بهتری خریدهای
خود را انجام بدهند».
البته تاثیر این خریدها از کشوری به کشور دیگر خیلی
تفاوت میکند .کش��ورهایی که به دالیل مختلف نیاز به
واردات کمت��ری دارند از این بابت دچار آس��یب کمتری
خواهند ش��د .مثال نومانی نصر نومان��ی -معاون تامین
عمومی مواد غذایی مصر که عمال واردکننده دولتی گندم
به شمار میآید -در این خصوص میگوید« :واردات گندم
مصر در سال جاری به میزان بیست درصد کمتر از سال
قبل خواهد بود زیرا نیاز به گندم تا حدی از لحاظ داخلی
برآورده شده است .ذخایر گندم مصر نیز تا مدتی جوابگو
اس��ت و به همین دلیل این کش��ور تالش دارد از خرید
فوری به مقادیر زیاد خودداری کند».

چگونه طبیعت روندهای آینده را تغییر میدهد

اما خیلی از کشورهای دیگر به این اندازه خوششانس
نبودهاند .بنا بر گزارش و پیشبینیهای وزارت کشاورزی
آمریکا ،مثال مراکش که دچار مصیبت آب و هوای خشک
شده بود ،در سال جاری کمترین میزان برداشت دانه گندم
را داش��ت و از این جهت دچار دردس��رهای زیادی شده
است .کش��اورزان هندی نیز به دلیل کم بودن بارانهای
موسمی دچار مشکالت مشابهی شدهاند.
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دوندهای که
کفش فروخت و
میلیاردر شد

فیل نایت
بنیانگذار نایک
چهل و هفتمین ثروتمند
جهان است
فیلیپ همپس��ون فیل نایت در  ۱۹۳۸در اورگان
امریکا متولد شد .از کودکیاش چیز زیادی نمیدانیم
اما در دوران دبیرس��تان بود که نشان داد خوی رقابت
در او بس��یار شدید است .ماجرا از این قرار بود :پدرش
ویلیام نایت ،وکیلی بود که وکالت را رها کرده و روزنامه
«اورگان ژورنال» را منتشر میکرد .فیل یک تابستان
از پدرش خواس��ت که به او ش��غلی در روزنامه بدهد،
اما پدرش نپذیرفت و گفت «بهتر اس��ت خودت برای
خودت ش��غلی پیدا کنی ».پس فیل به روزنامه رقیب
رفت و در آنجا اس��تخدام شد! او در شیفت شب آن
روزنامه مس��ئول تغییر جدول نتایج ورزشی بود و هر
روز صبح  ۱۱کیلومتر راه برگش��ت به س��مت خانه را
میدوید.
عشق به ورزش و تجارت

فی��ل نایت پ��س از آن به دانش��گاه اورگان رفت و
همزمان خبرنگار ورزش��ی یک روزنامه محلی ش��د.
از همین دانش��گاه در  ۱۹۵۹در رش��ته روزنامهنگاری
فارغالتحصیل شد .او در آن زمان زیر نظر بیل باورمن،
مربی دو و میدانی دانش��گاه اورگان تمرین ورزش��ی
میکرد و در چندین مسابقه مقام آورد .او جز بهترین
ش��اگردان باورمن بود و دوس��تی آن دو بعدها نقش
مهمی در زندگی هردوشان بازی کرد.
نایت پ��س از فارغالتحصیلی بالفاصل��ه در ارتش
ثبتنام کرد و یک سال در آنجا خدمت کرد .بعد پایان
خدمت به دانشکده بازرگانی استنفورد رفت و مدیریت
بازرگانی خواند .استنفورد بود که زندگی او را تغییر داد.
خودش بعدا در مقالهای در اس��تنفورد مگزین نوشت:
«در کالس کس��بوکارهای کوچک بود که فهمیدم
به جز ورزش عاش��ق چیز دیگری هم هستم :متوجه
شدم که دوست دارم کسبوکار خودم را داشته باشم.
خوب یادم است فرانک شلنبرگر استادمان بود .کالس
او زندگیام را تغییر داد .او داشت توضیح میداد که به
چه کسی کارآفرین میگوییم و من حس کردم او فقط
دارد اینها را برای من توضیح میدهد .یادم است که
آن لحظه به خودم گفتم« :این همان چیزی است که
واقعا میخواهم انجام دهم».
یکی از پروژههای تحقیقی که شلنبرگر به کالسش
داد این بود« :یک کسبوکار جدید به وجود آورید».

هدف آن را ش��رح دهی��د و برنامه بازاریابی برایش
بنویسید؛ و این پروژه به مهمترین پروژه زندگی نایت
تبدیل ش��د .ن��ام تحقیق او این ب��ود« :آیا کفشهای
ورزش��ی ژاپنی میتوان��د آن کاری را ب��ا کفشهای
ورزشی آلمانی بکند که دوربینهای عکاسی ژاپنی با
دوربینهای آلمانی کردند؟» بر اساس این نوشته ،نایت
میخواس��ت به کمک نیروی کار ارزانقیمت در ژاپن،
کفشهای باکیفیت تولید کند و در ایاالت متحده به
فروش برساند .از این نوشته کامال مشخص بود که نایت
برای حضور در بازار کفشهای ورزش��ی برنامه دارد .او
در  ۱۹۶۲از استنفورد فارغالتحصیل شد.
سفر به ژاپن با یک هدف

تولد نایک  ۳۵دالری

نایت و باورمن توانس��تند از اونیتس��و  ۲۰۰جفت
کف��ش بخرند و آنها را در مناطق اورگان و واش��نگتن
به فروش رساندند.
نای��ت در  ۱۹۶۸ازدواج ک��رد و ت��ا  ۱۹۶۹فروش
بلو ریبن به جایی رس��یده بود که ب��ه نایت اجازه داد
حس��ابداری را ره��ا کند و ب��ه ص��ورت تماموقت در
شرکتش کار کند.
در همین زمان بود که یکی از دوس��تان نایت به او
پیشنهاد داد نام شرکت را به نایک تغییر دهد که الهه
پیروزی در یونان باس��تان ب��ود .لوگوی نایک که حاال
یکی از قدرتمندترین و پرارزشترین لوگوهای دنیا به
حساب میآید توسط کارولین دیویدسون طراحی شد
که در آن زمان دانشجوی گرافیک بود و فقط  ۳۵دالر
برای آن پول گرفت .نایت از دیویدسون خواسته بود که
لوگوی طراحی کند که حس س��رعت را برساند .نایت
لوگو را که دید گفت« :عاش��قش نیستم اما کمکم از
آن خوشم خواهد آمد!» (نایت سالها بعدها از خجالت
دیویدسون درآمد و در یک میهمانی شام عالوه بر یک
انگشتر الماس گرانقیمت ،مقدار فراوانی سهام نایک را
به او هدیه داد).
در  ۱۹۷۱فروش نایک از  ۳میلیون دالر گذش��ت
و در همین زمان بود که نایت رابطهاش با اونیتس��و را
قطع کرد و تصمیم گرفت کفشهای خودش را طراحی
کند .اولین کفشهای خود نایک در  ۱۹۷۲تولید شدند
و این آغاز گسترش س��ریع نایک در سراسر دنیا بود.
در طول ده س��ال بعدی میزان سود نایک هر سال ۲
برابر ش��د و آنها در  ۱۹۸۰توانستند آدیداس را پشت
سر بگذارند.
توجه ویژه به تبلیغات

نگر
آینده

فیل نایت میدانست بدون تبلیغات مناسب کاری
از پی��ش نخواهد برد .ش��رکت نایک در س��ال ۱۹۸۲
اولین آگهی تلویزیونیاش سراسریاش را هنگام پخش
مسابقات ماراتون مقیاس ملی پخش کرد .آنها در آن
زمان با موسسه تبلیغاتی تازه تاسیس ( )W+Kقرارداد
بستند و این سرآغاز شراکت موفق دو شرکت بود که
تاکنون ادامه داش��ته است .در جشنواره تبلیغات کن

فیل نایت و کارگرانش

نایت در نوامبر  ۲۰۰۴از مدیرعاملی نایک استعفا داد
اگر چه عضو هیئت مدیره باقی ماند.
نای��ت تاکنون صدها میلیون دالر به دانش��گاهها و
مدارسامریکا(بهخصوصدانشکدهبازرگانیاستنفورد)
کمک کرده است .با این حال انتقادات زیادی نسبت به
وضعیت کارگران در کارخانههای نایک در کشورهای
مختلف وج��ود دارد( .نایک در ایاالت متحده کارخانه
ندارد چون هزینه تولید در این کشور باالست) مایکل
مور کارگردان امریکایی مدعی ش��ده در کارخانههای
نایک به خصوص در اندونزی کارگران با س��اعات کار
باال حقوق بسیار اندکی میگیرند و دختران کمسن و
سال و زنان باردار در آنجا کار میکنند .نایت بارها قول
داده شرایط کارگران را بهبود بخشد و نظارت بیشتری
بر کارخانهها داشته باشد.
به هر حال نایک با همین سیاستها و رهبری فیل
نایت توانسته از بحران اقتصادی اخیر دنیا جان سالم به
در برد .به گزارش نشریه فوربس امسال میزان درآمد،
داراییها و س��ود نایک نسبت به سال گذشته افزایش
داشته است .فیل نایت ،دوندهای که ناگهان عاشق تولید
شد ،همچنان بزرگترین تولیدکننده لوازم ورزشی در
دنیاست.

نایک در سراسر
دنیا به ورزشکاران
محبوب پول
میدهد تا
محصوالت
ورزشیاش را
استفادهکنند.
وقتی در ۱۹۸۴
مایکل جوردن
بسکتبالیست۲۱
ساله آمریکایی با
نایک قرارداد بست
حتی فیل نایت هم
نمیتوانستحدس
بزند که او چه
تاثیری بر فروش
محصوالتش
خواهد گذاشت
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نایت پس از فارغ التحصیلی تصمیم گرفت به آن
سوی دنیا سفر کند و ژاپن را ببیند .البته گشتوگذار
هدف اصلیاش نبود .او در نوامبر  ۱۹۶۲آنچه را که
میخواست در کوبه ژاپن پیدا کرد .شرکت اونیتسو در
کوبه کفشهای ورزشی با مارک تایگر تولید میکرد
و نایت تحت تاثیر کیفیت ب��اال و قیمت پایین آنها
قرار گرفت .خودش میگوید« :با پررویی به شخص
رئیس شرکت ،آقای اونیتسو ،تلفن کردم و به او گفتم
رئیس شرکت بلو ریبن اسپورتز هستم .این شرکت
فق��ط یک نام ب��ود و به خاطر تح��ت تاثیرقراردادن
دیگر تجار تاسیسش کرده بودم و حتی دفترکار هم
نداش��تم! او پذیرفت من را ببیند .طوری با او حرف
زدم که در پایان اولین دیدار اونیستو پذیرفت که حق
پخش کفشهای تایگر را در غرب امریکا به من واگذار
کند».
نایت به شدت تحت تاثیر فرهنگ و مذهب ژاپنی
قرار گرفت و سختکوشی آنها در کسبوکار او را تکان
داد( .جالب اینجاست هنوز هم هر کس که میخواهد
وارد دفتر فیل نایت شود باید کفشهایش را درآورد!)
نایت  ۲۶س��اله بعد از بازگش��ت به امریکا به دیدار
پ��درش رف��ت و از او  ۵۰۰دالر قرض گرفت تا بتواند
هزینه س��فارش اولی��ن نمونه از کفشه��ای تایگر را
پرداخت کند.
یک س��ال طول کشید که اولین نمونهها به دست
نایت برس��د و او در طول این مدت به عنوان حسابدار
در پورتلند مش��غول به کار ش��ده بود( .او همزمان در
دانشگاه پورتلند استادیار درس مدیریت بازرگانی بود)
وقتی اولین نمونهها رسیدند نایت تو جفت از آنها را به
آدرس بیل باورمن مربی سابقش پست کرد با این امید
که شاید مورد توجهش قرار بگیرند و آنها را تایید کند.
تایید باورمن بدون تردید در فروش کفشها تاثیر داشت.
ام��ا باورمن کار دیگری کرد که نایت اصال انتظارش را
نداشت .باورمن نه فقط برای دانشجویانش کفش تایگر

س��فارش داد که به نایت پیش��نهاد داد با آوردن ۵۰۰
دالر شریک تجاریاش شود و حتی ایدههایی تازه برای
تولید کفشهای بهتر مطرح کرد.
نایت و باورمن در  ۲۵ژانویه  ۱۹۶۴با هم ش��ریک
ش��دند و در همین روز شرکت بلو ریبن اسپورتز واقعا
تاسیس شد .در آن زمان شرکت آدیداس تولیدکننده
اول کفشهای ورزشی در دنیا به حساب میآمد.

(معتبرترین جایزه در عرصه تبلیغات) شرکت نایک در
س��الهای  ۱۹۹۴و  ۲۰۰۳برنده جایزه بهترین تبلیغ
شد و تنها شرکتی اس��ت که دوبار این جایزه را از آن
خود کرده اس��ت .نایک تاکنون دو بار جایزه امی را به
خاطر تبلیغاتش دریافت کرده است.
فیل نایت میدانس��ت که در فروش لوازم ورزشی
هیچچیز مانند ورزشکاران مشهور باعث جلب اعتماد
مش��تریها نخواهد ش��د .پس اس��تراتژی تبلیغاتی
نای��ک روی دیگری ه��م دارد :نایک در سراس��ر دنیا
به ورزش��کاران محبوب پول میده��د تا محصوالت
ورزشیاش را اس��تفاده کنند .وقتی در  ۱۹۸۴مایکل
جوردن بسکتبالیست ۲۱ساله آمریکایی با نایک قرارداد
بست حتی فیل نایت هم نمیتوانست حدس بزند که
او چه تاثیری بر فروش محصوالتش خواهد گذاش��ت.
به نوش��ته تایم در طول کمتر از یک سال نوجوانان و
جوانان امریکایی مایکل جوردن ،بس��کتبال و نایک را
مترادف هم میدانستند و برای خرید کفشهای مایکل
جوردن لحظهشماری میکردند .جوردن تا پایان دوران
ورزش حرفهایاش به محصوالت نایک وفادار ماند.
تنیس��ورهای مطرح س��الهای اخیر دنیا هم جز
ورزش��کارانی بودهان��د که محصوالت نای��ک را تبلیغ
کردهان��د و در میان آنها میتوان ب��ه راجر فدرر ،آندره
آقاسی ،ماریا شاراپووا و سرنا ویلیامز اشاره کرد.

55

بوکار
تجربه کس 

هجده مدیرعامل بزرگ دنیا از بهترین توصیه کاری که تا به حال شنیدهاند میگویند

نترس و کوتاه نیا!
احتم�اال فکر میکنید تجار موفق و معروف دنیا آدمهایی سرس�خت و
کلهشق هستند که به حرف هیچکس گوش نمیدهند و بیتوجه به شرایط
راه خودش�ان را میروند .اما واقعیت این اس�ت ک�ه هیچکس نمیتواند به
تنهایی در کسبوکار موفق شود .به نوشته بیزینس اینسایدر ،عموما افراد
بدون داش�تن هدفی بزرگ و جهانبینیای خاص نمیتوانند موفق شوند.
وقتی یک توصیه کاری یا نصیحت ساده در زمان مناسب گفته شود تاثیری
کنت بوردیک

مدیرعامل
شرکت بیمه خدمات درمانی بلوکراس

کاری کنید که دور و برتان پر
باش��د از آدمهایی که به شما
ش��بیه نیس��تند .در تجارت،
موفقیت به تیم شما بستگی
دارد و کاری کنی��د اف��راد با
تجربیات متف��اوت در تیمتان
حضور داشته باشند .از اختالف نظر نترسید.

نگر
آینده

محمدالعریان
مدیرعاملشرکت
سرمایهگذاری
پیمکو:
یادم میآید که
یک بار از پدرم
پرسیدم چرا
چهار روزنامه به
خانه میآورد و
میخواند .او گفت:
«اگر عقاید مختلف
را نخوانی ذهنت
باالخرهبسته
میشود و زندانی
یک عقیده خاص
میشوی و هیچ
وقتنمیتوانی
آن را به چالش
بکشی».
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میزگرد فوربس سال ۲۰۰۸

توری بورچ

بنیانگذار برند مد لباس توری بورچ

وقتی ش��رکتم را راه انداختم
خیلیه��ا به م��ن میگفتند
ک��ه نباید وارد خردهفروش��ی
میش��دی چ��ون ریس��کش
باالس��ت .ام��ا گلن س��نک،
مدیرعامل وقت اربن آوتفیت
ب��ه من گفت« :فقط نترس .هر چه غریزهات گفت
به آن عمل کن و ریسکش را بپذیر ».و غریزهام به
من میگفت این کار را بکن ،هر چه میخواهد پیش
بیاید مهم نیست.
از گفتوگوی سال  ۲۰۰۹با سی.ان.ان

روی فرد میگذارد که ممکن اس�ت در طول زندگیاش با او بماند .در مورد
ثروتمندان این گزارش هم ماجرا تقریبا مش�ابه بوده است :زمانی فرد قابل
اعتمادی به آنها نصیحتی کرده و این نصیحت نگاه آنها را به دنیا و کسبوکار
ش�کل داده و در سختترین ش�رایط کاری به آنها اعتماد به نفس و قدرت
داده است .فکر میکنید مهمترین نصیحتهایی که موفقترین آدمهای دنیا
شنیدهاند چه بوده است؟

محمد العریان

مدیرعاملشرکتسرمایهگذاریپیمکو

یادم میآید که یک بار از پدرم
پرسیدم چرا چهار روزنامه به
خانه م��یآورد و میخواند .او
گفت« :اگ��ر عقاید مختلف را
نخوانی ذهنت باالخره بستهای
ش��ود و زندانی ی��ک عقیده
خاص میش��وی و هیچ وقت نمیتوان��ی آن را به
چالش بکشی».
از گفتوگوی سال  ۲۰۰۹با سی .ان .ان

وارن بافت

یک بار تام��س مورفی ،مدیر
اجرای��ی برکش��ایر هاتاوی به
من گف��ت« :هیچوقت این را
فراموش نکن :میتوانی به هر
کدام از کارمندانت فردا بگویی
ک��ه اخراجی ،یا ایدهات به درد نمیخورد .این حق
توست .پس امروز دهانت را ببند و منتظر بمان که
فردا هم همین حس را داری یا نه».
از گفتوگوی سال  ۲۰۱۰با سایت یاهو

مادرم همیشه به من میگفت:
«هیچوقت هیچوقت حسرت
گذش��ته را نخ��ور .اص�لا به
گذشته فکر نکن و فقط به این
فکر کن که حرکت بعدیات
چه باشد ».مردم وقت و انرژی
زی��ادی را موقع فکر کردن به گذشتهش��ان تلف
میکنند .اما بهتر اس��ت بیخیال گذشته شوید و
روی پروژه بعدی وقت بگذارید .موقع کار کردن در
ویرجین همیش��ه به من خوش میگذرد چون هر
تجربه بد ،چیز تازهای به ما میآموزد.
از گفتوگو با مجله کارآفرین خوب

خوئه اووا

مدیرعامل سابق شبکه تلویزیونی یونیویزیون

وقتی جوانتر بودم رئیس��ی
داشتیم که همیشه میگفت:
«نترسید و هر چه در کلهتان
میگ��ذرد ب��ه زب��ان بیاورید.
اینط��وری زیردس��تیها و
باالسریهایتان دقیقا میدانند
با چه کس��ی طرفاند .اینطوری وقتتان هم تلف
نمیشود».

بنسیلبرمن

بنیانگذار وبسایت پینترست

زی��اد به توصیهه��ای دیگران
گوش ندهید چون افراد موقع
پن��د و نصیح��ت ،کلی حرف
میزنند .سرسخت باشید و کار
خودتان را بکنید!
گفتوگوی سال  ۲۰۱۲با ورج

میزگرد فوربس سال ۲۰۰۸

ماریا بارتیرومو

خبرنگار اقتصادی وال استریت جورنال
و سی .ان .بی .سی

سرمایهگذار مش�هور امریکایی و مدیرعامل
برکشایرهاتاوی

ریچارد برانسون

بنیانگذار و رئیس شرکت ویرجین

مادرم همیشه میگفت« :باید
پوس��تت کلفت باش��د ،مثل
پوست تمس��اح .و اینجوری
باید تمرین کن��ی« :به حرف
خوب م��ردم درب��اره خودت
بیتوج��ه ب��اش .آنوق��ت
حرفهای بدش��ان درباره تو رویت اثر نمیکند».
من حاال مدتهاست چیزهای خوبی را که رسانهها
در موردم مینویسند نمیخوانم و حالم خیلی بهتر
است.
از گفتوگوی سال  ۲۰۱۰با بیزینس اینسایدر

مارین شیک

رئیس بخش جهانی شانل

میکی درکس��لر ،مدیر عامل
وقت شرکت تولیدکننده لباس
و کیف و کف��ش گپ یک بار
به من گفت« :میخواهم به تو
نصیحت مهمی بکنم .میدانم
که تو تاجر بزرگی هستی ،اما
چی��ز مهمی را باید یاد بگیری :باید بتوانی واقعا به
ح��رف دور و بریها گوش بدهی .وقتی مش��کلی
پیش میآی��د ،هر کدام از این آدمها با جهانبینی
خودشان به مسئله نگاه میکنند و این باید معدن
طالی تو باشد».
از گفتوگو با مجله هاروارد بیزینس ریویو

لویدبلنکفین

رئیس مؤسسه مالی گلدمن ساکس

اریک اشمیت

رئیس هیئت مدیره گوگل

این بهترین نصیحتی است که
میتوانم به کارآفرینان بکنم:
«راهی را پیدا کنید که بتوانید
به همهچیز آره بگویید .آره به
فرصت سفر به کشوری دیگر،
آره به فرصت دیدار با دوستان
تازه ،آره به فرصت ی��اد گرفتن چیزی تازه ،آره به
فرصت تغییر شغل ،آره به هر چیزی که همسرتان
میگوید و حتی آره به هر چیزی که بچههایتان
میگویند .اینجوری زندگی و کس��بوکارتان پر
میشود از اتفاقات و فرصتهای تازه و هرگز خسته
نمیشوید».
از کتاب «بهترین توصیهای که به من شد»
نوشته کتی کوریس

بیلگیتس

بنیانگذارمایکروسافت

وارن باف��ت چیزه��ای زیادی
به م��ن آموخته ،اما مهمترین
حرف��ش را آن زمان��ی آویزه
گوش کردم ک��ه هنوز پولدار
نشده بودم .او به من گفت که
«اگر ثروتمند شدی مسئولیت
داری ک��ه ثروتت را به اجتم��اع برگردانی ».و من
دههها قبل از آنکه بنیاد خیری��هام را راه بیندازم
درباره مؤسسات خیریه چیز میخواندم تا برای آن
روز آماده شوم.
از گفتوگوی سال  ۲۰۱۲با ای.بی.سی نیوز

جنیفرهیمن

مدیرعامل و بنیانگذار رنت د رانوی ،مؤسسه
کرایه لباس و جواهرآالت گرانقیمت

تری جی .الندگرن

مدیرعامل اجرایی فروش�گاههای زنجیرهای
 Macy’sدر امریکا

گن راس ،م��ردی که اولینبار
م��ن را در فروش��گاههای
زنجی��رهای ب��والک در ل��س
آنجل��س اس��تخدام ک��رد به
من گفت« :قرار نیس��ت برای
همیشه در این شغل بمانی .تو
برای مدتی کوتاه این کار را میکنی .پس واقعا آن
را خیلی خیلی خوب انجام بده .وقتی کارت را واقعا
خوب انجام بدهی همه این را میبینند و آنها تو را
به س��مت شغل بعدیات هل میدهند .و وقتی آن
کار را هم خیلی خیلی خوب انجام بدهی ،به سمت
شغل بهتر بعدی کشیده خواهی شد».
از گفتوگوی سال  ۲۰۰۹با نیویورک تایمز

شریل سندبرگ

مدیر اجرایی ارشد فیسبوک

اریک اشمیت به من پیشنهاد
داد ک��ه مدیری��ت گ��وگل را
برعهده بگیرم و من بعد از کلی
فکر و خی��ال این را نپذیرفتم.
دلهره داشتم که نکند تصمیم
اشتباهی گرفتهام .اشمیت این
را فهمید و گفت« :مث��ل احمقها رفتار نکن! تنها
چی��زی که اهمیت دارد رش��د خودت اس��ت .و تو
ناخوداگاه احساس کردهای که در فیسبوک بیشتر
رشد میکنی .پس نترس و در فیسبوک بمان ».این
بهترین توصیهای بود که در این سالها شنیدم.
در مصاحبه با پایگاه اینترنتی آل تینگز دی

بهتری��ن توصی��ه کاری را از
دوست صمیمیام شنیدم .او
یک بار به من گفت« :ماریسا
خیلی وقت و انرژی میگذاری
تا از بی��ن گزینههای ممکن
بهتری��ن گزین��ه را انتخ��اب
کنی .و اینجوری همیشه زیر فشاری .اما راستش
را بگوی��م من ماجرا را اینجوری نمیبینم .به نظر
م��ن ،تو چند گزینه خوب پیش رو داری و یکی را
از بی��ن آنها انتخاب میکنی و خودت آن را تبدیل
به بهترین و معرکهترین گزینه میکنی .پس موقع
انتخاب اینقدر استرس نداشته باش».
از مصاحبه سال  ۲۰۱۱با سوشال تایمز

ریچارد پارسونز

رئیس سابق
مؤسسه خدمات مالی سیتی گروپ

استیو راس ،مدیرعامل سابق
مؤسس��ه تایم وارنر یکبار به
م��ن گفت«:دنی��ای تجارت
دنیای کوچکی اس��ت و عمر
ما طوالنی .مراقب باش با رقبا
یا کارمندان��ت چطور برخورد
میکنی چون باز هم آنها را خواهی دید».
میزگرد فوربس سال ۲۰۰۸

هاوارد شولتز

مدیرعاملاجراییاستارباکس

جی��م س��ینگال بنیانگ��ذار
فروش��گاههای زنجی��رهای
کاستکو موقعی که در دوران
بدی به س��ر میبردیم گفت:
«همیش��ه بهت��ر اس��ت که
مشتریان اصلیات را نگهداری
و کاری کنی که آنها وفادار بمانند .اینکه مشتریان
وفادار را از دس��ت بدهی و تالش کنی مش��تریان
تازهای پیدا کنی اس��تراتژی خوبی نیست و قدرت
برند را تضعیف میکند».
از مصاحبه سال  ۲۰۰۱با هافینگتن پست

بیلگیتس
بنیانگذار
مایکروسافت:
وارن بافت
چیزهای زیادی
به من آموخته ،اما
مهمترینحرفش
را آن زمانی آویزه
گوش کردم که
هنوز پولدار
نشده بودم .او به
من گفت که «اگر
ثروتمندشدی
مسئولیتداری
که ثروتت را به
اجتماعبرگردانی».

نگر
آینده

در گفتوگوی سال  ۲۰۱۱با هافینگتن پست

از مصاحبه سال  ۲۰۰۹با سی.ان.ان

ماریسا مایر

از مدیران ارشد سابق گوگل
و رئیس کنونی یاهو
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اگر نس��بت به کاری ش��ور و
حال داری برو دنبالش .مردم
وقتی عاشق کاری هستند آن
را عالی انجام میدهند .کسانی
که عاش��ق کارش��ان هستند
خوش��حالترین آدمه��ای
زمیناند .فقط انجامش بده!

سی سال پیش ،رئیس من در
گلدمن ساکس به من گفت:
«اول از هم��ه قب��ل از آنکه
عقیدهات را به زیردستیهایت
بگویی عقیده آنها را بپرس .و
دوم اینکه زیر فشار اضطراب
خودت را معقول نشان بده .نوع واکنش تو به بحران
روی کارمندانت تاثیری شدیدی میگذارد».
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بوکار
تجربه کس 

توصیههای
فوربس
بخش اول
پنج کاری که قبل از
استعفا باید انجام بدهید
هفته پیش یکی از دوس��تانم ب��ه من ایمیل زد و
توضیح داد که از شغلش استعفا داده است :نامه استعفا
را نوشته ،آن را به رئیساش داده و از دفتر بیرون آمده
است .میدانم که در ماههای آخر با استرس شدیدی
دستوپنجه نرم میکرد و این سالمتیاش را به خطر
انداخته بود ،اما اعالم اس��تعفایش من را شگفتزده
کرد .او ش��غل دیگری در آستین نداشت و برنامهای
برای روزهای بیکاری نریخته بود .اگر خیال اس��تعفا
در س��ر دارید ،کمی صبر کنید و به این پنج توصیه
عمل کنید.

1

قبل از استعفا دنبال کار بعدی باشید

ده دقیقه بعد از اعالم استعفا زمان آغاز جستوجو
برای ش��غلی تازه نیست .قبل از آنکه نامه استعفا را
امضا کنید باید جس��توجو برای ش��غل تازه را آغاز
کرده باشید و استراتژی جدیای برای جستوجوی
تماموقت داشته باشید .البته شاید این توصیه کمی
غیراخالقی به نظر برس��د اما هیچ اشکالی ندارد که
موقع استعفا از شغل بعدیتان مطمئن شده باشید و
با کارفرمای بعدی به تفاهم رسیده باشید .البته مراقب
باش��ید که قبل از استعفا ،خبرش به تمام دوستان و
آش��نایان کاری ندهید؛ درست است که ممکن است
برایتان کاری پیدا کنند اما احتماال خبرش به رئیس
کنونیتان هم میرسد و این اصال خوب نیست.

اگر احساس
میکنیدکهاستعفا
تنهاگزینهممکن
است ،بزرگترین
اولویتتان باید این
باشد که ریسک آن
را پایین بیاورید و
یک داستان خوب آماده کنید
خسارت را کنترل
از مادربزرگتان گرفته تا همکاران کنونی و آینده
کنید
از شما درباره دلیل استعفا خواهند پرسید و ممکن

2

است فکر کنید میتوانید به هر کسی چیزی بگویید

بخش دوم
چطور بزینس پلن
(طرح کسبوکار) بنویسیم

نگر
آینده
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اینگونه شکـست

نوش��تن بیزینس پلن جز جداییناپذی��ر آغاز هر
کس��بوکار تازه است ،اما ش��اید نیاز نباشد که شما
بیزینس پلن حرفهای و کامل بنویسید .اکثر بیزینس
پلنها برای جلب نظر سرمایهگذاران و بانکداران نوشته
میشوند اما شما میتوانید نوعی بیزینس پلن بنویسید
که به خودتان نشان میدهد این کسبوکار پتانسیل
موفقیت دارد یا نه.
برای این کار نیاز نیست متخصص طرحهای تجاری
باش��ید ،فقط به این  ۵س��ؤال صادقانه جواب دهید و

و از سؤاالت خالص شوید .اما یک شخص خیلی مهم
هم این س��ؤال را از ش��ما خواهد پرسید و او همان
کسی است که تصمیم میگیرد که شما برای شغل
بعدیتان مناسب هستید یا نه .وقتی در رزومهتان یک
دوره بیکاری وجود داشته باشد حتما از شما درباره آن
خواهند پرسید چرا که با وجود این فضای خالی در
رزومه شما از دید رئیس بعدیتان میتوانید یک فرد
دردسرساز و بیمسئولیت قلمداد شوید .بهتر است از
قبل جواب معقولی آماده داشته باشید و بهتر است
این جواب نگاهی مثبت داش��ته باشد ،هم نسبت به
ش��رکتی که در آن کار میکردهاید و هم نس��بت به
ماههای آخر حضور در ش��رکت .اگر زیاد منفیبافی
بکنید رئیس آیندهتان احس��اس خواه��د کرد فرد
ناسپاسیهستید.

3

برای هفته اول بیکاری آماده شوید

استعفا دادن و رها شدن روی کاناپه اتاق پذیرایی
در یک هفته شما را پیر میکند و روحیهتان آرامآرام
خراب میشود .مجبورید در این وقت خالی تازه پیدا
شده کاری مفید انجام دهید تا هم روزهایتان بگذرد و
هم بخش تازهای از وجودتان را کشف کنید .میتوانید
ورزش یا موسیقی را آغاز کنید تا ذهنتان آرام بگیرد و
دچار وسواس فکری نشوید .میتوانید داوطلب کاری
بشردوس��تانه ش��وید و اینطوری حس خوبی پیدا
خواهید کرد .کارفرمای بعدیتان بدون شک شما را
به کس��ی که در دوران بیکاری فقط به پر کردن فرم
استخدام میپرداخته ترجیح خواهد داد.

4

کبریتها را قایم کنید

قرار نیست همه پلهای پشت سرتان را خراب
کنید .نیاز نیست یک سخنرانی کوبنده علیه رئیستان
در پارکین��گ محل کار انجام دهید که دس��ت آخر
باعث خنده مردم در س��ایت یوتیوب شود .مطمئن
ش��وید که موقع خروج از ش��رکت دستکم یکی دو
خواهید دید که چقدر نگاهتان را به کس��بوکار تغییر
میدهد.

1

آیا بازاری برای محصول من وجود دارد؟

عده زیادی از مردم کسبوکار تازهای را برای ارائه
محصول یا خدمات خاصی آغاز میکنند فقط و فقط به
این دلیل که همیشه میخواستهاند همین کار را بکنند.
اما این کافی نیست .قانون اول آغاز کسبوکار این است
که مطمئن شوید افرادی هستند که میخواهند کاال یا
خدمات شما را بخرند .شما نمیتوانید در یک روز سرد
زمستانی بستنی یخی بفروشید .پس ایده تجاریتان
را با فروشی کوچک امتحان کنید .مثال در سایتهای
اینترنتی یا بازارهای محلی جنستان را عرضه کنید و
بعد بازار را تحیلی کنید .اگر نتیجه رضایتبخش نبود
ایده تجاریتان را رها کنید.

نفر از همکارانتان حس خوبی به شما داشته باشند به
خصوص اگر میخواهید در همان صنعت باقی بمانید.
اگر کارفرمای بعدی ش��ما بخواهد دربارهتان تحقیق
کند اینها میتوانند برگ برنده شما باشند .بهتر است
در ذهن همکاران س��ابقتان نه یک فرد احساساتی،
که شخصی حرفهای به نظر برسید که خیلی آرام از
کارش استعفا داد.

5

برای پرداخت صورتحسابها برنامه
داشته باشید

در دنیای آرمانی ،ش��ما بدون لحظهای تاخیر از این
شغل به شغل دیگر میپرید و زندگیتان دچار مشکل
نمیشود .اما خب ما در دنیای آرمانی زندگی نمیکنیم
و شرایط خیلی اوقات فرسنگها با ایدهآل فاصله دارد.
در حال حاضر در امریکا میان مدت بیکاری میان دو
شغل  ۴۰هفته اس��ت .یعنی اگر امروز شغلتان را از
دس��ت بدهید احتماال  ۹ماه طول میکشد تا شغل
دیگری پیدا کنید .ش��ما نمیتوانید قبضهای آب و
برق را  ۹ماه دیگر پرداخت کنید یا به بانک بگویید که
 ۹ماه دیگر قس��طهایش را بگیرد .اگر به این موضوع
فکر نکردهاید و برای آن تدبیری نیافتهاید بهتر است
فعال به استعفا فکر نکنید .باید ببینید چقدر پسانداز
داری��د و ارزش دارد که ای��ن پسانداز را در این چند
ماه خرج کنید یا نه .در اکثر اوقات کسانی که استعفا
میدهند از مزایای بیمه بیکاری بهرمند نمیش��وند،
پس روی کمک دولت حساب باز نکنید.
و در آخر؟ اگر احس��اس میکنید که استعفا تنها
گزینه ممکن اس��ت ،بزرگترین اولویتتان باید این
باش��د که ریس��ک آن را پایین بیاورید و خسارت را
کنترل کنید .اینطوری هم احتمال استخدامتان در
آین��ده نزدیک باال میرود ،هم اوض��اع مالی خانواده
به ه��م نمیریزد و ه��م وضعیت روحیت��ان خراب
نمیشود.

2

درصد سود احتمالی چقدر خواهد بود؟

به بیان دیگر ،آیا میارزد که وقت و سرمایهتان را
پای این کار بگذارید؟ اگر کس��بوکار تازه سود خوبی
نداشته باشد دلیلی ندارد شغل کنونیتان را که در آن
به ثبات رس��یدهاید رها کنید .باید بتوانید محصول یا
خدمات خود را به تعداد باال یا با س��ود باال بفروش��ید.
ممکن اس��ت در فروش هر محصول خود سود خوبی
ببرید اما اگر روند تولید این محصول زمانبر باشد چه؟
اگ��ر فقط بتوانید ماهی یک محصول تولید کنید این
چه فایدهای دارد؟ در این صورت بهتر نیس��ت این کار
پارهوقت شما باشد؟

3

آیا بازار اشباع نشده است؟

ممکن است مردم عاشق محصول یا خدمات
ش��ما باش��ند و فروش این محصول یا خدمات سود

نخـواهید خورد
بخش سوم
 ۱۰توصیه مهم
برای آغاز کسبوکار تازه

1

آن کاری را آغاز کنید که واقعا دوست
دارید

2

کسبوکار جدید را موقعی آغاز کنید که
هنوز کار قبلی را رها نکردهاید

3

این کار را تنها انجام ندهید

حاال که قرار اس��ت وقت و انرژی زیادی را صرف آغاز
کس��بوکاری تازه کنید و آن را به موفقیت برسانید،
خیلی خیلی مهم اس��ت که از آنچه انجام میدهید
لذت ببرید .یک لحظه چشمانتان را ببندید و به این
فکر کنید برنده یک میلیون دالر ش��دهاید و حاال هر
کاری که بخواهید میتوانید انجام دهید .اولین شغلی
که به نظرتان رس��ید کس��بوکاری اس��ت که واقعا
میتوانید در آن موفق شوید.
آدمه��ا چند ماه میتوانند بدون پول زندگی کنند؟ نه
خیلی .و احتماال خیلی طول میکشد که کسبوکار
جدید ش��ما ب��ه س��وددهی بیفتد .پس بهتر اس��ت
کسبوکار تازه را چند ماه قبل از استعفا از کار کنونی
آغاز کنید ،اینطوری در ماههای دشوار اول ،جیبتان
خالی نیست.
شما هنگام به راه انداختن کسبوکار تازه -و
بعد از آن -نیازمند یک سیس��تم حمایتی هستید:
یک عضو خانواده یا دوس��ت نزدی��ک که بتوانید از
ایدههایت��ان با او صحبت کنی��د و او هم با همدلی
بتواند به ش��ما گوش بدهد ،چرا که ایجاد بحران در
هر کس��بوکار تازهای اجتنابناپذیر است .البته اگر
یک تاجر باسابقه پیدا کنید و از او راهنمایی بخواهید
خیلی بهتر است.

5

طرح کسبوکار بنویسید

دلی��ل اصلی نوش��تن طرح تج��اری پیش از
ش��روع کار این اس��ت که میتواند س��ود ده بودن یا
نبودن یک کسبوکار را از قبل نشان بدهد و جلوی
نابودی سرمایه و وقت شما را بگیرد .در زمان و مکان
نامناس��ب ممکن است یک کسبوکار هر چقدر هم
تالش کنید جواب ندهد و نوش��تن طرح کسبوکار
(بیزینس پلن) جلوی ورود شما را به این کسبوکار
میگیرد( .البته الزم نیس��ت حتما به طور حرفهای
طرح کسبوکار بنویس��ید .در مطلب بعدی نوشتن
نوعی طرح کسبوکار ساده را خواهید آموخت که به
شما نشان خواهد داد ایده تجاریتان ارزش ادامه دادن
دارد یا نه).

6

تحقیقکنید

موقعنوشتنطرحکسبوکارمجبوریدتحقیقات
زیادی انجام دهید اما این فقط شروع ماجراست .وقتی
کسبوکاری را آغاز میکنید مجبورید به متخصص آن
محصول ،صنعت یا خدمات تبدیل شوید .هم مجبورید
کتاب و روزنامه بخوانید و هم از مراکز و بازارها بازدید
کنید.

7

از حرفه ایها کمک بخواهید

البته وقتی کس��بوکاری را ش��روع میکنید
نمیتوانید در هر حوزهای حرفهای باشید .به احتمال

4

آیا از همه موانع اطالع دارم؟

بعضی اوقات به ایده تجاریتان اطمینان دارید
و میدانید که رقبا را نابود خواهید کرد و پول خوبی
به جیب خواهید زد .اما بعضی از مش��کالت در اخذ
مجوزهای محلی اوضاع را خراب خواهد کرد .پس بهتر
اس��ت حتما قبل از شروع کسبوکار به شهرداری یا
دیگر ادارات مرتبط بروید و مطمئن ش��وید که هیچ

8

اول سرمایه مناسب را جمع کنید

نمیشود اول کسبوکاری را راه انداخت و بعد
از ای��ن بانک به آن بانک رفت و درخواس��ت وام کرد.
باید سرمایهگذاران احتمالی را پیدا کنید و نظرشان را
جلب کنید.

9

حرفهای برخورد کنید

افرادی که با شما در ارتباطاند باید مطمئن شوند
با یک حرفهای طرفاند که کارش را جدی گرفه است.
پس جزئیات را نادیده نگیرید .کارت ویزیت مناس��ب
چاپ کنید ،تلفن مخصوص کار داشته باشید و ایمیل را
فراموش نکنید .با افراد جدی و فروتن برخورد کنید.
مسایل حقوقی و مالیاتی را جدی بگیرید

10

از همان ابتدا مش��خص کنی��د که میخواهید
کس��بوکارتان را ثبت کنی��د یا نه .آی��ا میخواهید
کارمندانتان بیمه ش��وند یا ن��ه .وضعیت مالیاتیتان
چطور خواهد بود؟ قبل از ش��روع کسبوکار حتما با
وکیل متخصص در این امور صحبت کنید تا بعدا دچار
دردسر نشوید.
حاال نوبت شماست .آستینها را باال بزنید!

نمیشود اول
کسبوکاری را
راه انداخت و بعد
از این بانک به
آن بانک رفت و
درخواست وام کرد.
بایدسرمایهگذاران
احتمالی را پیدا
کنید و نظرشان را
جلبکنید

مش��کل قانونیای وجود ندارد .خیلی خوب است که
ب��ا یک وکیل محلی صحبت کنی��د و نظر او را جویا
شوید.

5

آیا وقت و سرمایهاش را دارم؟

آغاز یک کس��بوکار جدید به شدت فرساینده
اس��ت .باید ساعتهای بس��یار زیادی وقت صرف آن
کنید و سرمایه زیادی را از دست بدهید .پس ببینید آیا
واقعا میتوانید خود را وقف این کار کنید یا نه؟ ببینید
میتوانید از کار کنونیتان استعفا بدهید یا خانوادهتان
را کمتر ببینید؟ ببینید میتوانید چیزی را بفروشید یا
نظر بانک یا سرمایهگذاری را جلب کنید؟
اگر توانستید به همه این سؤاالت پاسخ بدهید آن
وقت برای آغاز کسبوکار تازه آمادهاید .این کسبوکار
به احتمال زیاد موفق خواهد بود.

نگر
آینده

کتابفروش��ی سومی هم افتتاح شد و البته شش ماه
بع��د کار و بار خود را تعطیل کرد.اوضاع رقبایتان را
دقیق بررسی کنید .ببینید آنها چه عرضه میکنند و
شما چه عرضه خواهید کرد .آیا واقعا میان محصوالت
ش��ما و آنها تفاوت وجود دارد یا دارید احساس��اتی
برخورد میکنید؟ چقدر از بازار را میتوانید در اختیار
بگیرید؟

زیاد به حسابدار یا وکیل نیاز پیدا خواهید کرد و بهتر
است قبل از آنکه اوضاع کاریتان به هم بریزد به دنبال
چنین افرادی بگردید.
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خوبی داشته باشد ،اما ممکن است عده زیادی از تجار
هم این را بدانند و تعداد خیلی زیادی رقیب داش��ته
باشید.
گاهی اوقات رقبایتان آنقدر زیاد و آنقدر قوی
هس��تند و انحصار ب��ازار را در دس��ت دارند که آغاز
نکردن کس��بوکار عاقالنهترین تصمیم است .مثال
یک بار همس��رم تصمیم گرفت فروشگاه کتابهای
دس��ت دوم در ش��هر کوچک��ی راه بین��دازد .در آن
زمان یک دستدومفروش��ی در شهر وجود داشت و
موقعی که ما داشتیم بیزینس پلن خود را مینوشتیم
کتابفروشی تازهای افتتاح شد .ما به اندازه و ظرفیت
بازار کتابهای دس��تدوم در این شهر کوچک نگاه
کردیم و به این نتیجه رسیدیم افتتاح کتابفروشی
س��وم فایدهای ندارد .پس بیخیال شدیم .کمی بعد

4

اول مشتری پیدا کنید

قبل از آنکه کسبوکارتان را به
طوررسمیافتتاحکنیدبایدمشتریانتان
را پی��دا کرده باش��ید چون ب��دون آنها
تجارتتان جان س��الم به در نخواهد برد .به
بازاریابی ش��بکهای روی بیاورید .با افراد
ارتباط برقرار کنید و حتی محصوالت و
خدمات مجانی به آنها ارائه دهید .برای
بازاریابی هیچوقت زود نیست.
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گزارش تحلیلی

پنبههایی
که بر باد میروند
سیر تکاملی صنعت نساجی در ازبکستان
و تحوالت کشت پنبه در آن کشور و مقایسه اجمالی با ایران
علیرضاحائری و مریم گرامی فهیم  /کارشناس دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران

ازبکس��تان در  31اوت  1991ب��ا اعالم اس��تقالل از
شوروی سابق نه تنها وارث مشکالت مشترک باقیمانده
برای تمام جمهوریهای مشترکالمنافع از قبیل نزول
کیفیت محصوالت ،رشد تورم و غیره شد بلکه همچنین
با مش��کالت خ��اص اقتصادی خ��ود از جمل��ه اقتصاد
تکمحصولی ،س��طح پایین زندگی ،وابس��تگی شدید
به واردات نفتی و مش��کالتی از این قبیل روبهرو ش��د و
از آن زمان دولت و ملت ازبکس��تان برای احیای مجدد
دولتمداری و بازیابی فرهنگ و هویت ملی و اسالمی خود
کوش��شهای فراوانی بهکار برده و توانستهاند به یکی از
کش��ورهای قدرتمند و تاثیرگذار منطق��ه خود تبدیل
شوند.
اقتصادی که جان گرفت؟

نگر
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آیند
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ازبکس��تان در میان کشورهای آسیای مرکزی دارای
امکانات نس��بتا خوب اقتصادی در زمینههای صنعت و
کشاورزی است .پس از جنگ جهانی دوم ،رشد اقتصادی
ازبکستان آغاز شد و در زمینههای صنایع معدنی ،فلزات
آهنی و رنگی ،کارخانجات صنعتی از جمله هواپیماسازی،
منس��وجات و پنبهپاککنی به پیشرفتهایی نایل آمده
است.
از س��ال  1987تا س��ال  1995سرانه تولید ناخالص
داخلی بر اس��اس قیمتهای ثابت روند نزولی داشت .از
س��ال  1997روند صعودی به خود گرفت تا سال 2010
که به  955/12دالر رس��ید .درحالیکه از سال  1999تا
 GDP ،2002بر اس��اس قدرت خرید مردم با س��رعت
بس��یار اندک رشد داش��ت ولی از س��ال  2002تا سال
 ،2003عوامل��ی نظیر بی��کاری ،مهاجرت متخصصان
روسی ،میزان درآمد پایین و تورم باال باعث سیر نزولی در
میزان  GDPشد که با رفع این مشکالت از سال 2003
تا س��ال  2010سیر صعودی در میزان  GDPبا سرعت
زیاد مالحظه ش��د GDP .بر اس��اس نرخ رسمی ارز از

س��ال  1992تا 1999روند صعودی ،ولی با رشد کم ،از
سال  1999تا  2002روند نزولی و از سال  2002تا سال
 2010با س��رعت زیاد رشد داشت به طوری که در سال
 2008به  28/60در س��ال  2009به  33/46و در س��ال
 2010به  38/99میلیارد دالر رسید و نشان از پیشرفت
ازبکستان در این سالها داشت.
بدین ترتیب درحالی که در س��الهای اخیر س��ایر
کشورهای جهان ،تاثیر منفی بحران جهانی اقتصادی را
بر کاهش ش��دید تولید و سطح رفاه جامعه خود تحمل
میکنند ازبکستان براثر اتخاذ سیاستهای ضد بحرانی
ب��ه ترتیب دارای رش��د  9 ،8/1و  5/7درصدی در تولید
ناخالص داخلی ،صنعتی و کش��اورزی طی سال 2009
بوده است و بیش از  940هزار فرصت جدید شغلی ایجاد
کرده و در آمدهای واقعی جامع��ه  26/5درصد افزایش
یافته اس��ت .این دستاوردها ناشی از استراتژی توسعه و
نوسازی کش��ور ،مبتنی بر سیاست تعیین شده توسط
ریاستجمهوری ازبکستان اس��ت .مطابق این سیاست
اکثری��ت کارخانهه��ای دولتی به بخ��ش خصوصی یا
شرکت سهامی تبدیل شده ،تاسیس و تشکیل مؤسسات
خصوصی تولید در سراسر کشور رو به افزایش است که
این کشور را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان در
آورده که رشد با ثبات اقتصادی ،اجتماعی داشته و رفاه
مردم را تامین کرده است.
چگونه یک کشور مصرفی ،صادرات محور شد؟

اقالم صادراتی ازبکستان عبارتند از محصوالت ان ِرژی،
پنبه ،طال ،کود معدنی ،میله آهنی و فوالدی ،منسوجات،
محصوالت غذایی ،ماشینآالت و اتومبیل .اما بیشترین
اقالم صادراتی ازبکستان را طال و پنبه تشکیل میدهد.
پنب��ه قدیمیترین محصول کش��اورزی در ازبکس��تان
محسوب میش��ود .از آنجا که ازبکستان دارای شرایط
مطلوب آب و هوایی مناس��ب برای کشاورزی مخصوصا

کشت پنبه است این کشور از این مزیت بالقوه استفاده
کرده و نیاز پنبه داخل کش��ور را تامین نمود .با افزایش
تولید پنبه و مصرف آن در داخل به تدریج راه برای رشد
صنایع نساجی کشور ازبکستان نیز هموار شد به طوری
که تقاضا برای منس��وجات مخصوصا نخ پنبهای چه از
داخل کش��ور و چه برای صادرات بسیار زیاد شد .تولید
نخ به حدود  250000تن رس��ید که بیش از  50درصد
آن صادر میشود.
بر اساس آمار ارائه شده توسط کمیته آمار ازبکستان،
مهمتری��ن محص��والت صادراتی ازبکس��تان به درصد
عبارتند از کاالهای انرژی ( 21.7درصد) ،الیاف نخی (9.6
درصد) ،خدمات ( 8.7درصد) ،ماش��ینآالت و تجهیزات
( 7.5درص��د) ،فل��زات آهنی و غیرآهن��ی ( 7درصد) و
مواد شیمیایی ( 5.6درصد) .بزرگترین شرکای تجاری
ازبکستان که این کشور بیشترین صادرات را به آنها دارد
به ترتیب عبارتند از چین ( 21/8درصد) روس��یه (18/1
درصد) ترکی��ه ( 14/5درصد) قزاقس��تان ( 8/5درصد)
بنگالدش ( 8/5درصد) .در مجموع در س��ال  2010که
جمع صادرات بالغ بر  13/13میلیارد دالر و واردات معادل
 9/44میلیارد دالر بوده تراز تجاری این جمهوری معادل
 4میلیارد دالر به نفع صادرات بوده است.
درسهایی که میتوان از تقویت نساجی در
ازبکستان گرفت

توسعه صنایع ریسندگی ازبکستان همچنان در
دستور کار است

نگر
آینده

از پتانسیل ازبکستان در تولید منسوجات به طور کامل
استفاده نمیشود به همین دلیل است که تولید پارچه و
پوشاک این کشور هنوز به خوبی توسعه نیافته است .برای
توس��عه این بخش در فاز اول صنعت فرآوری پنبه به نخ
مورد توجه قرار گرفته است .عوامل رقابتپذیری بخش
ریسندگی سیستم پنبهای ازبکستان عبارتست از:
 تولید الیاف پنبه به میزان  1/1میلیون تن در سال تولید نخ به میزان  370هزار تن در سال (این ظرفیتدر سالهای اخیر افزایش خوبی یافته است)
  21درصد تخفیف نس��بت به قیمتهای جهانی برایخرید پنبه به صنایع ریسندگی داخلی
 هزینه کم انرژی به میزان  0/04دالر بر کیلو وات نیروهای کاری ماهر و ارزان با هزینه  200دالر در ماهبا هم��ه اینه��ا در حال حاض��ر دولت ازبکس��تان
استراتژیهای توس��عه را جهت اصالح و مدرنیزه کردن
زنجیره عرضه پنبه در صنایع ریسندگی دنبال میکند.
از برنامههای دولت برای توسعه صنعت نساجی افزایش
مصرف پنبه در صنایع ریس��ندگی ازبکستان است .این
برنامه که تاثی��ر زیادی بر زنجیره فرآوری پنبه از جمله
تولید منسوجات تکمیل شده داشت با هدف رقابتپذیری
در بازارهای پنبه و منسوجات بینالمللی صورت گرفت .با
اجرای این طرح تولید نخ و لباس افزایش یافت و مشتریانی
از کشورهای روسیه و اروپای شرقی پیدا کرد .دولت برای
مصرفکنندگان پنبه داخلی تسهیالتی در نظر گرفته به
صورتی که پنبه مصرفی برای صنایع ریس��ندگی داخل
آن کشور  21درصد ارزانتر از قیمتهای جهانی تأمین
میش��ود و پرداخت قیمت آن نیز به صورت  15درصد

بیشترینارزش
افزوده در زنجیره
ارزش صنعت
نساجیازبکستان
از پارچه کشباف،
البسه دوخته شده،
و مقوله پوشاک
به دست میآید.
مثال یک کیلو پنبه
در بازار داخل 1/4
دالر ،پوشاک تولید
شده  16دالر و
محصوالتکشباف
حدود  5/4دالر
ارزش دارد
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بخش نس��اجی که در طبقهبندی اقتصاد ازبکستان
صنایع نساجی و پوشاک را شامل میشود از بخشهای
قابل توس��عه در کشور ازبکستان به شمار میآید .تاریخ
صنعت نساجی ازبکستان به زمانی برمیگردد که جاده
ب��زرگ ابریش��م از مرز ازبکس��تان میگذش��ت و بدین
وس��یله کاالهای ساخت ازبکها مانند نخ و پارچه کام ً
ال
شناخته ش��د .پس از اصالح س��اختار اداری که در کل
صنایع ازبکستان انجام شد موثرترین ابزار برای رسیدن
به اهداف صنعت��ی ،اهمیت دادن به فرآوری پنبه یعنی
س��یکل تبدیل پنبه به نخ ،تبدیل نخ به پارچه و تبدیل
پارچه به پوش��اک آماده ش��د .چون ارزش افزوده  1/5تا
 10برابری را نصیب صنعت میکرد .با فرآوری الیاف پنبه،
صنایعی نظیر نخریسی ،ابریشمبافی ،فرشبافی ،پوشاک
دوخته شده و بافتنی توسعه یافت .الزم به ذکر است75 ،
درصد منسوجات و پوشاک ازبکستان توسط مدرنترین
ماشینآالت نساجی جهان نظیر تروچلر ،اشالفهورست،
زینسر آلمان ،ریتر سوئیس ،تویوتای ژاپن ،شرکتهای
ساویو ،اوریزیو ،مارزولی ایتالیا و ...تولید میشوند .در حال
حاضر  1200شرکت تولیدکننده منسوجات و پوشاک در
ازبکستان مشغول به فعالیت هستند .این شرکتها توانایی
تولید گستره وسیعی از پنبه ،نخ ،پارچههای نیمهپشمی،
پارچهه��ای نان وون ،فرش و قالی ،منس��وجات پنبهای
پزشکی ،نخهای خیاطی ،پوشاک و جوراب ،جین ،حوله
و منسوجات خانگی را دارند .رمز موفقیت این شرکتها
در تعیین استراتژی بلندمدت جهت توسعه پایدار ،فراهم
نم��ودن تمام��ی امکانات در جهت جذب س��رمایههای
خارجی ،تاس��یس ش��رکتهای جدید صنعت نساجی،
مدرنیزه کردن و مجهز کردن وس��ایل موجود ،آموزش
کارکنان و توس��عه محصوالت داخلی در جهت راهیابی
به بازارهای بینالمللی است.
اکث��ر ظرفیته��ای تولی��د نس��اجی و پوش��اک
درمجموعه نس��اجی و پوش��اک ازب��ک اینگل صناعت

( )O'zbekyengilsanoatمتمرکز است .این تشکل
در س��ال  2009حدود  150تولیدکننده و سرمایهگذار
را تحت پوشش خود داشت .ظرفیت تولید کارخانههای
زیرمجموعه شرکت فوقالذکراز 152هزار تن الیاف پنبه از
سال  1995به  350هزار تن در سال  2009افزایش یافته
که در نتیجه نوسازی و بازسازی ماشینآالت وتجهیزات
از محل جذب سرمایهگذاریهای خارجی است .شرکت
ازب��ک اینگل صناعت برای توس��عه صنعت نس��اجی با
سرمایهگذارانی از انجمنهای نساجی و شرکتهای بزرگ
از کشورهایی نظیر آلمان ،س��وئیس ،ایتالیا ،انگلستان،
آمریکا ،کره جنوبی ،هند ،بلژیک ،سنگاپور ،مالزی و سایر
کشورها قرار داد همکاری امضا کرد .در سال  2011تعداد
شرکتهای نس��اجی زیر مجموعه ازبک اینگل صناعت
به  270واحد رس��ید ک��ه  195واح��د مالکیت بخش
خصوصی و  75واحد دولتی هس��تند .این زیر مجموعه
با  1/8میلیارد دالر سرمایهگذاری با هدف مشترک تولید
کاالهای باکیفیت و رقابتی برای عرضه در بازارهای داخلی
و بینالمللی موجبات اش��تغالزایی  62000نفر را فراهم
کرده است.
در حال حاضر عمده سرمایهگذاری در صنعت نساجی
ایران توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و دولت
تمایلی به انجام سرمایهگذاری در این صنعت ندارد که این
خود نشان از جذابیت باالی صنعت نساجی برای بخش
خصوصی دارد .در ایران هم مانند ازبکس��تان میتوان با
فراه��م کردن امکانات الزم و با گرد هم آوردن واحدهای
خصوصی صنایع نساجی ،آنان را ترغیب به تولید کاالهای
با کیفیت به منظور عرضه در بازارهای داخلی و بینالمللی
و جذب س��رمایهگذاری خارجی نمود .بر اساس گزارش
کمیته آمار ازبکس��تان ،حد فاصل سال  2004تا 2009
ارزش تولیدات صنعت نساجی در این کشور به واحد دالر
 1/5برابر و تولید پوشاک به دوبرابر افزایش یافت .هرچند
ارزش تولیدات صنعت نس��اجی و پوشاک در واحد پولی
نیز در  5سال گذش��ته ( 2004تا  )2009افزایش یافته
است ولی سهم این بخش در اقتصاد به طور تقریبی 2/7
در صد است که البته این شاخص برای کشوری که خود
مواد خام نساجی را تولید میکند کافی نیست.
در س��ال  2009تولی��د نخ در این کش��ور به حدود
 250000ت��ن رس��ید که بی��ش از  50درصد آن صادر
گردید و حدود  50درصد از آن به مصرف ش��رکتهای
داخلی رس��ید .بیشترین تقسیمبندی در زنجیره ارزش
صنایع نساجی ،تولید پارچه پنبهای است .تولید پارچه
پنبهای از س��ال  2004تا 2009معادل  6/2برابر کاهش
یافته و در همین دوره تولید نخ پنبهای  2/3برابر افزایش
یافته است.
در س��ال  ،2010س��هم صنعت نس��اجی در تولید
ناخالص داخلی ( )GDPازبکستان برابر  2/7درصد ،در
تولیدات صنعتی برابر  26/2درصد و در تولیدات کاالی
مصرفی (غیر از مواد غذایی) برابر  44درصد اعالم ش��ده
است و نقش صنعت نساجی در توسعه اقتصادی پررنگ
شده اس��ت .اصالح ساختار صنایع نساجی در سالهای
بعد از اس��تقالل ،به عنوان مثال در س��ال  ،2010ارزش
افزوده  2/7درصدی را نصیب این کشور نموده و اقدامات
الزم جهت حضوردر بازارهای جهانی را برای این کش��ور
فراهم کرده است.
الزم به ذکر اس��ت درآمد صنعت نس��اجی به میزان
قاب��ل توجهی از فرآوری مواد خام و فروش آن به صورت

محصول تکمیل شده به دس��ت میآید .به استناد آمار،
بیشترین ارزش افزوده در زنجیره ارزش صنعت نساجی
این کشور از پارچه کشباف ،البسه دوخته شده ،و مقوله
پوش��اک به دس��ت میآید .مثال یک کیلو پنبه در بازار
داخل  1/4دالر ،پوشاک تولید شده  16دالر و محصوالت
کش��باف حدود  5/4دالر ارزش دارد .تجارب بینالمللی
نش��ان داده ،استفاده از مزیتهای رقابتی و ایجاد فضای
مطلوب س��رمایهگذاری در ازبکس��تان رشد قابل توجه
صنعت نساجی این کشور را در مدت زمان نسبتا کوتاهی
ممکن میسازد.
اما همچنان که گفته شد یکی از عوامل مهم پیشرفت
صنعت پوشاک ازبکستان سرمایهگذار کشورهای خارجی
اس��ت که روانه این کشور میشود .در سالهای گذشته
فرآوری پنبه و تولید پوشاک آماده سرمایهگذاران زیادی
را به ازبکس��تان جذب کرده است .در حال حاضر تالش
برای حضور محصوالت تولیدی صنایع نساجی ازبکستان
در بازارهای بینالمللی به ثمر نشس��ته و جای خوبی را
برای خود باز کرده است .راهیابی به این بازارها زمینهساز
پیشرفتهای بعدی صنایع نساجی ازبکستان شد .طی
چند سال اخیر در ازبکستان تاکنون بیش از  100شرکت
با حضور سرمایهگذارانی از کشورهای بزرگ مثل آلمان،
سوئیس ،ایتالیا ،کره جنوبی ،ژاپن ،ترکیه ،امریکا ،هند و
سنگاپور تاسیس شده اس��ت .از سال  1995تا به حال،
مجموع س��رمایهگذاری در صنعت ازبکستان به بیش از
 1/25میلیارد دالر رسیده است که زمینه اشتغال را برای
بسیاری از مردم فراهم کرده است.
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نق��دی و  85درصد بقیه طی دورهای س��ه ماهه صورت
میگیرد.
برنامه دولت افزایش مص��رف داخلی پنبه به میزان
50درصد تولید آن تا سال  2015است .به منظور جلب
و جذب سرمایهگذاریهای خارجی درجهت تبدیل الیاف
پنبه به انواع نخ و افزایش محصوالت تولیدی ازبکستان،
قانون سرمایهگذاران خارجی ازبکستان طی سالهای اخیر
اصالح شده که شامل تثبیت قوانین اقتصادی ،تسهیل در
صدور مجوزهای تاسیس ،ثبت شرکتها ،صدور برچسب
شناسایی محصوالت تولیدی ،اعطای امتیازات مختلف به
واحدهای تولیدی مشترک و خارجی است که بخشی از
این تسهیالت عبارتند از:

تسهیالتمالیاتی:

 -1واحدهای تولیدی البس��ه (کت��ان و چرم) ،جوراب و
کفش ،با س��رمایهگذاری خارجی به جز مالیات بر ارزش
افزوده از سایر مالیاتها و عوارض معاف هستند.
 -2صادرکنندگان منسوجات از مالیات بر دارایی معاف
هستند.
 -3خارجیها که در ازبکستان سرمایهگذاری میکنند به
مدت  7سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
تس�هیالت گمرک�ی :واردات ماش��ینآالت ،مواد اولیه و
قطعات یدکی که در تولیدات غیرغذایی و مصرفی بکار
میروند و امکان س��اخت در داخل را ندارند ،از پرداخت
عوارض گمرکی (غیر از تشریفات گمرکی) معاف هستند
(تولیدکنندگان منسوجات میتوانند عوارض گمرکی را
ظرف مدت  60روز پرداخت نمایند).
تسهیالت قیمتی :صنایع ریسندگی ،الیاف پنبه را با 21
درصد کمتر از نرخهای جهانی دریافت کرده و وجه آن را
 90روزه پرداخ��ت مینمایند و در صورت صادرات بیش
از  80درصد محصوالت تولیدی خود از  5درصد تخفیف
بیشتر نیز در قیمتهای خرید برخوردارخواهند شد.
تس�هیالت صادراتی :صنایع نس��اجی که بی��ش از 80
درصد محصوالت خود را صادرکنند ،از پرداخت مالیات
بر اموال و س��ایر مالیاتها معاف هستند.یکی از اهداف
صنایع نس��اجی ازبکستان ،تبدیل  50درصد الیاف پنبه
به محصوالت ساخته شده است که سرمایهگذاریهای
خارجی این کش��ور را در جهت نوس��ازی فوری صنعت
نساجی این کشورسوق میدهد.

برنامه دولت
ازبکستانجهت
رشد صنعت
نساجی آن تنها
محدود به یارانه
تولید به پنبهکاران
نبوده و حمایت
آن در زنجیره
بعدی این صنعت
یعنیریسندگی
نیز صورت گرفته
است .به طوری
که پنبه مورد نیاز
ریسندگان را با
شرایطمناسبی
در اختیار آنها قرار حاال سیر تحول پنبه در ایران چیست؟
تحلیلی مقایسهای که اداره کل پنبه و دانههای روغنی
داده است
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ایران از وضع پنبه کشور در سالهای بعد و قبل از انقالب
اسالمی به عمل آورده ،حاکی از آن است که عملکرد پنبه
در کش��ور طی سالهای اخیر نسبت به سالهای قبل از
انقالب افزایش یافته اس��ت .براساس این تحلیل ،کاهش
سطح کش��ت پنبه در کشور که بیش��تر در استانهای
ش��مالی مصداق داش��ته و بر اثر تغییر در الگوی کشت
پدیدار شده ،بیشتر به مسائل بازرگانی پنبه ارتباط دارد
که در اثر کوچک ش��دن اراضی زراعی ،جانش��ین شدن
زراعتهای رقیب و امکان کشت دو محصول در یک سال
به وجود آمده اس��ت .ش��ایان ذکر است که رکورد تولید
پنبه در کشور مربوط به سال  1354است .در این سال با
تولید  253هزار تن پنبه به یک رکورد تاریخی دست پیدا
کردیم .در همان سال بخش عمدهای از پنبه تولید شده
در کش��ور صادر گردید به نحوی که پنبه به عنوان اولین
محصول صادراتی کش��اورزی در بین کاالهای صادراتی

غیرنفتی لقب گرفت .سطح زیر کشت پنبه ایران در فاصله
زمانی سالهای 1358تا  1389روند ثابتی نداشته است.
در طی این س��الها بیش��ترین سطح زیر کشت پنبه به
سال  1375اختصاص دارد و به علت پایین بودن کیفیت
پنبههای وارداتی در سال  1373باعث افزایش قیمت پنبه
داخلی گردید و این امر باعث ترغیب کشاورزان به کاشت
بیشتر پنبه در سالهای  1374و  1375گردید .در هفت
سال اخیر سطح زیر کشت این محصول روند نزولی داشته
اس��ت .در مجموع سطح زیر کشت پنبه در سال 1389
نس��بت به سال  1358به میزان  58درصد کاهش یافته
و ناچار به واردات این محصول بودهایم .توجه به این نکته
حائز اهمیت است که بیشترین حجم پنبه وارداتی ایران از
کشور ازبکستان است که به دلیل قرارداد تعرفه ترجیحی
بین دو کشور و کاهش سود بازرگانی ،میزان تعرفه واردات
ب��ه  12/5در صد کاهش مییابد .از س��ال  1381به بعد،
میزان تولید پنبه کاهش و میزان واردات پنبه افزایش یافته
است .آمار صادرات پنبه نیز کاهش بسیار چشمگیری را
در طی این سالها نشان میدهد .کاهش چشمگیر میزان
صادرات پنبه ایران از سال  1358تا  1389صورت گرفته
اس��ت .در طی این سالها نه تنها آمار صادرات و واردات
پنبه کاهش یافته بلکه کاهش تولید را هم شاهد بودهایم
چنانچ��ه در س��ال  1358در  215هزار هکتار از اراضی
کشور پنبه کشت میشده که این میزان در سال 1389
به  90هزار هکتار کاهش یافته اس��ت .سطح زیر کشت
پنبه در سال  ،1388بالغ بر  105هزار هکتار بوده و تولید
پنبه محلوج در این سال معادل  50هزار تن بوده است .در
سال زراعی  1389سطح زیر کشت پنبه با  15هزار هکتار
کاهش به  90هزار هکتار رسیده است.
دالیل اصلی کاهش تولید پنبه در ایران را میتوان به
صورت زیر تقسیمبندی کرد:
 -1مسایل اقتصادی که شامل هزینههای تولید ،بهرهوری
برداشت و قیمت محصول میشود.
 -2به روز نبودن تکنولوژی کارخانجات پنبهپاککنی و
صنعتنساجی
 -3عدم استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی در تولید پنبه
 -4کوچک بودن زمینهای کشاورزی
 -5مشکالت مربوط به فروش و بستهبندی پنبه ایران
حاال دولت و صنایع خصوصی
چطور نگذارند که پنبه بمیرد؟

نقش دولت ایران در احیای صنعت نساجی و پنبه را
چنین میتوان خالصه کرد:
 -1پرداخ��ت یارانههای هدفمند در بخش تولید (نظیر
تهیه بذر ،سم ،کود مرغوب ،اصالح سیستم آبخیزداری
و تسهیل شرایط جهت مکانیزاسیون کشت)
 -2پرداخت تس��هیالت کمبهره برای تأمین هزینههای
کاشت و داشت در ابتدای فصل کاشت
 - 3خریداری به قیمت مناسب و پرداخت به موقع آن به
کشاورز بدون انتظار سودآوری
 -4پرداخت یارانه صادراتی
 -5آزادسازی واردات پنبه باکیفیت
 -6برداشتن موانع گمرکی و مقررات دستوپاگیر از سر
راه صنعت نساجی
به طور کل��ی نقش صاحبان صنایع نس��اجی ایران
در احیای صنعت نس��اجی و پنبه را نیز چنین میتوان
برشمرد.

 -1تهیه و تأمین بذر اصالح ش��ده ارقام پنبه با طول تار
بلند به میزان مورد نیاز.
 -2تضمین خرید و فروش تولیدی از س��وی ارگانهای
ذیربط.
 -3یکپارچهس��ازی زمینهای کش��اورزی جهت فراهم
نم��ودن امکانات الزم برای اجرای مکانیزاس��یون کامل
عملیات کاشت ،داشت و برداشت به منظور انجام به موقع
عملیات زراعی ،مصرف بهینه نهادهها (بذر ،سم و کود) و
کاهش هزینههای تولید به خصوص توجه به امر برداشت
ماشینی.
 -4بازسازی و بهبود صنایع تبدیلی (پنبهپاککنی).
 -5تقوی��ت و بروز نمودن صنای��ع تکمیلی (بافندگی و
ریسندگی).
 -6اصالح روشهای آبیاری به منظور صرفهجویی در آب
مصرفی و کاهش قیمت تمام شده تولید.
حاال چه درسی از ازبکستان بگیریم؟

از مجم��وع آنچه تاکنون در مورد صنایع نس��اجی
ازبکستان بیان شد عوامل موثر بر رشد و توسعه صادرات
صنعت نساجی ازبکس��تان را میتوان از دیدگاههای زیر
مورد بحث و بررسی قرار داد:
الف :جذب س��رمایه و ایجاد فضای مناسب برای افزایش
صادرات منسوجات و پوشاک.
ب -تالش صاحبان صنایع نس��اجی برای فروش بیشتر
منسوجات و پوشاک.
ج -امکانات مناسب در ازبکستان برای افزایش تولید.
د -تس��هیالت دولت برای کمک به صنعت نس��اجی و
پوشاک.
با توجه به مطالب عنوان شده میتوان نتیجه گرفت
که در حال حاضر بخش عمدهای از صنعت نساجی کشور
ازبکس��تان را تولید پنبه تشکیل داده و دولت این کشور
نیز با اشراف به این امر ،نهایت حمایتهای الزم را جهت
توسعه و رشد این صنعت انجام میدهد .همانگونه که
عنوان گردید صنعت نساجی از جمله صنایعی است که
با ارزش افزوده و اشتغالزایی باالیی که برای کشورهای
مختلف به ارمغان میآورد نقش به س��زایی را در اقتصاد
آنها ایفا مینماید .در این راس��تا دولت کشور ازبکستان
با حمایت مناسبی که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان
الیاف پنبهای به عمل میآورد ایش��ان را به تولید هر چه
بیشتر این محصول استراتژیک ترغیب مینماید .شایان
ذکر است که برنامه دولت این کشور جهت رشد صنعت
نس��اجی آن تنها محدود به یارانه تولی��د به پنبهکاران
نب��وده و حمایت آن در زنجیره بعدی این صنعت یعنی
ریسندگی نیز صورت گرفته است به طوری که پنبه مورد
نیاز ریس��ندگان را با شرایط مناس��بی در اختیار ایشان
ق��رار داده و محصوالت آنه��ا را در بازارهای جهانی قابل
رقابت نموده اس��ت .این در حالی است که مسئولین امر
کشور عزیزمان هیچگونه برنامه کوتاهمدت و بلندمدتی
برای صنعت نساجی در نظر نگرفتهاند که انتظار میرود
با مطالعه اقدامات س��ایر کشورها همچون ازبکستان در
این راس��تا اقدام کنند و در جهت احی��ای تولید الیاف
پنبه در کش��ور که بدون شک محصولی استراتژیک در
اقتصاد و صنعت نساجی ما به شمار میرود ،تالش کنند.
صنعتگران بخش خصوصی این صنعت نیز آمادگی دارند
تا تمام نیروی خود را بکار بسته و حمایت دولت از صنعت
نساجی را بدون پاسخ نگذارند.

همه پیشبینیهای موافقان و مخالفان
مروری بر برخی پیشبینیهای دیروز و امروز کارشناسان اقتصادی
درباره هدفمندی یارانهها
مجید یوسفی

این موقعیت ،دولت نهم را متمایل به سیاس��تهایی
کرد که سالها بود در مجامع و محافل سیاسی ـ اقتصادی
ط��رح آن مطرح اما ام��کان آن اجرایی نمیش��د .طرح
هدفمندی یارانهها و پیش از آن س��همیهبندی بنزین از
تصمیمات کالن و اساس��ی بود ک��ه در دولت نهم اتخاذ
شد و بخش��ی از آرزوها و آمال دولتها و سیاستمداران
گذشته را برآورده نمود .این دو تصمیم تاریخی ،تنها دو
گروه مخالف داشت که در رسانهها و محافل دانشگاهی به
نقد آیندهنگرانه آن پرداختند :بخشی از اقتصاددانان چپ
نهادگرا و نیز طرفداران اقتصاد بازار که از قضا این بار در
مخالفت از یک تصمیم جریانساز اقتصادی ،اشتراک نظر
داش��تند و دیگری ،بخش عمدهای از سیاستمدارانی که
در دولتهای گذشته به اجرای آن اندیشیده بودند اما به
واسطه فقدان تامین زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی
از اجرای آن س��رباز میزدند .این دو گ��روه از فردای 22
بهمن  1386که رئیسجمهور در نطق خود بر هدفمندی
یارانهها تاکید کرد به اعالم پیشبینیهای تحلیلی خود
پرداختند و آثار و تبعات چنین تصمیماتی را بر شمردند.
تامل��ی در نگاه آنها در پی هدفمن��دی یارانهها ،نیازمند
راس��تآزمایی است تا پیشبینیهای درست از نادرست
بازشناختهشوند.
پیشبینی محسن رنانی :در پایان هدفمندسازی،
طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت
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محس��ن رنانی دو ماه پیش از
اجرای طرح هدفمندی یارانهها
در مهرماه  89اجرای این طرح
را با چهار م��وج تورمی همراه
دانس��ت و خاطرنشان ساخت:
پیشاپیش روشن است که این
طرح پیامدهای تورمی جدیای دارد ،هم به این علت که
هزینههای تولی��د را در دو مرحله باال میبرد ،هم به این
علت که نقدینگ��ی را افزایش میدهد و هم به این علت
که نرخ ارز را بیثبات میکند .از نظر رنانی عامل دیگری

محسنرنانی:
نحوه اجرای طرح
هدفمندییارانهها
نتایجمعکوسی
به بار آورده است
که به گمان من
اگر به همین
روال ادامه یابد
به زودی شاهد
نتایج مخرب آن
در اقتصاد کشور
خواهیم بود .در
واقعهدفمندی
یارانهها کامال از
مسیر خود خارج
شده است
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طی س��ه دهه گذشته اقتصاد ایران بیش از هر متغیر
مس��تقل و وابس��تهای ،آماج ضربات سهمگینی بود که
سازوکار اقتصاد رانتی ،آن را در تیررس خود قرار میداد
و بیش��ک آنچه همگان را در نف��ی چنین راهکاری به
اجماع رس��اند وجود پرزرق و ب��رق یارانههایی بود که به
صورت پنهان و آش��کار به جامعه تزریق میشد .اگرچه
پیکره اقتصاد ایران سالهاس��ت از چنین عارضهای رنج
میبرد اما دولتها ،عالج آن را به آینده موکول میکردند
و یا با مس��کنهای کوتاهمدت نقایص آن را ،رفع و رجوع
مینمودند .اگرچه س��ه دولت پس از جنگ با س��ه نوع
مش��رب فکری متفاوت غالبا به همین نتیجه و راه حل
اساس��ی ـ ح��ذف یارانهها از اقتصاد ملی ـ دس��ت یافته
ِ
شجاعت دس��ت و پنجه نرم کردن
بودند اما جس��ارت و
ب��ا اقتصاد پرچرب دولتی و اقتصاد پنهان غیررس��می و
تبع��ات چنین تصمیماتی آن��ان را در اجرایی کردن این
نوع سیاستها به هراس وامیداشت .اولین دولت پس از
جنگ وقتی یک بار این آزمون را با آزادسازی مشروط ارز
به اجرا گذاشت مخالفان و محافظهکاران جریان سیاسی
رقیب ،آن را چاشنی مطلوبی برای حمله به دولت وقت و
دستاوردهایش دانستند .کمی بعد آزادسازی ارز متوقف و
دوباره به نقطه اول بازگش��ت .دولت اصالحات نیز اگرچه
به همین واقعیت نزدیک ش��ده بود اما جز فراهمس��ازی
شرایط بهینه برای چنین سیاستهایی ،اقدام عملی در
هدفمند ک��ردن یارانهها و حتی لزوم اجرای قریبالوقوع
آن را ضروری ندانست .تنها ،اتمسفر اقتصاد خرد و کالن
در این س��الها ،کموبیش طی هشت سال به نفسهای
تازهای بسنده میکرد و خود را با معیارهای اقتصاد جهانی
نزدیک میساخت .بزرگترین رهاورد آن ،رشد اقتصادی
مطلوب و افزایش س��رانه سرمایهگذاری خارجی و ثبات
قیمتها او را به آینده اقتصاد ایران امیدوار نگه میداشت
ام��ا هنوز جس��ارت و لزوم چنین اقدام��ی را برای خود
ضروری نمیدانست .بنابراین هر دو دولت پس از جنگ،
هرکدام با استداللهای نسبتا موجه و کارشناسی از ورود
ب��ه بحث هدفمندی یارانهها پرهیز نموده و اجرای آن را،
آن هم با پیشش��رطهای مشخصی به آینده دور واگذار
میساخت .به عالوه آنکه ،دولتهای پس از جنگ ،کمتر
در سطوح عالی تصمیمگیری با تنوع و تعدد جریانهای
گونهگون سیاسی میتوانستند این اجماع را در بین عموم
سیاس��تمداران ایجاد نمایند .دولت نه��م ،برآمده از یک
اجماع نسبی اکثریتی در سطوح فوقانی نظام ،اگرچه فن
سیاستورزی و مدیریت اقتصادی را در کوران سالهای
پ��س از انقالب نیاموخته بود و اکثری��ت طالیهداران آن
هرگز در چنین سطحی به سیاستورزی مشغول نبودند
اما این پش��تگرمی و حمایت چندجانبه از مشی فکری
و عملی آن��ان ،کموبیش اینان را برای اجرای تصمیمات
بزرگ مصمم میساخت.

ه�دف از تهیه ای�ن متن لزوم ًا بح�ث درباره
صحت و س�قم پیشبینیهای افراد درباره طرح
هدفمن�دی یارانهها نیس�ت بلکه ه�دف اصلی
بازنگری پیشبینیهای گذشته برای درسآموزی
درباره پیشبینیهای فعلی و آینده است ولی از
آنجا ک�ه طرح هدفمندی از این جهت نمونهای
بس�یار مناس�ب و ضمن ًا در مرکز توجه جامعه و
مردم قرار دارد ،از اینرو در اولین گام به این مورد
ی
پرداخته ش�ده اس�ت و امیدواریم که با بررس 
نمونههای بعدی بتوانیم ب�ه درک خوانندگان از
پیچیدگیهای دانش آیندهنگری کمک کنیم.

که میش��د پیشبینی کرد ت��ورم ایجاد کن��د افزایش
هزینهها بود :در این مورد ،نخست یک تورم اولیه ناشی از
افزایش مس��تقیم قیمت انرژی شاهد خواهیم بود .یعنی
قیمت انرژی در همه بخشها افزایش خواهد یافت که به
طور طبیعی در هزینه تمام ش��ده کاالهای تولیدی همه
صنایع اثر میگذارد و افزایش هزینه تمام ش��ده موجب
افزایش قیمتهای فروش خواهد شد .اما در مرحله دوم
یک تورم غیرمستقیم نیز داریم .یعنی وقتی در گام اول
هزینه تمام ش��ده تولیدات افزای��ش یابد بنابراین قیمت
فروش آنها نیز افزایش مییابد ،در نتیجه ،همه کسانی
که این تولیدات را میخرند باید قیمت باالتری بپردازند.
چکیده سخن رنانی چنین بود که ما در عمل با چهار
موج تورمی روبهرو خواهیم ش��د ،بدینصورت که در گام
اول تورم انتظاری ناش��ی از بیاعتمادی ،سریعتر از تورم
واقعی ش��کل میگیرد ،در گام دوم تورم ناشی از افزایش
قیمت حاملهای انرژی ،در گام س��وم تورم غیرمستقیم
ناش��ی از افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها ،و در گام
چهارم نیز تورم ناشی از افزایش پایه پولی رخ خواهد داد.
از نظر رنانی امروز نیز درس��تی پیشبینی او به مرور
اثبات شده و بنابراین دلیلی وجود ندارد که به خاطر برخی
آمارهای دولتی درخصوص تورم او نظر خود را پس بگیرد.
حتی به اعتقاد محسن رنانی آنچه که با اجرای هدفمندی
یارانهها در جامعه شکل میگیرد همچنانکه هشدارش را
داده بود حذف یکی از طبقات اجتماعی موثری است که
بیش از طبقات دیگر در تحرک و اثر بخشی جامعه نقش
ایفا میکند .بدینترتیب او پیشبینیهای گذشته خود را
تایید میکند که در پایان هدفمندسازی ،طبقه متوسطی
وجود نخواهد داشت .یعنی کشور به دو بخش جمعیتی
تقسیم خواهد شد ،یک اقلیت غنی و یک اکثریت فقیر .به
دیگر سخن ،با اجرای این طرح ،باقی مانده طبقه متوسط
هم به طبقه فقرا خواهند پیوست .و این برای آینده توسعه
ایران بس��یار خطرناک است ،چون طبقه متوسط موتور
توسعه کشور است و وقتی این طبقه محو شود ،برای یکی
و دو نسل فرایند توسعه متوقف خواهد شد.
اینها همه اش تصویرهایی منفی اس��ت که محس��ن
رنانی در پیشبینی آینده هدفمندی یارانهها ارائه میکند.
اما آیا این بدان معنی اس��ت که برداشتن یارانهها با هیچ
س��ناریویی نمیتواند به آینده مطلوب برسد؟ به اعتقاد
رنانی «راهکار آیندهنگرانه مبتنی بر تجربه سایر کشورها و
توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حاکی
از این است که جراحیهای اقتصادی بزرگی مانند حذف
یارانههای انرژی زمانی انجام شود که سطح اعتماد عمومی
بسیار باال و رکود و تورم پایین باشد .در حالی که در حال
حاضر وضعیت کشور ما عکس این حالت است».
محسن رنانی اکنون پس از تجربه عملی هدفمندی
یارانهه��ا در گفتوگو با «آيندهنگر» معادله را از س��وی
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دیگرش حل میکند و سناریوهای فرضی و پیشبینیهای
مجریان هدفمندی یارانهها را به بوته بررسی میگذارد تا
نشان دهد که این پیشبینیهای آنها بوده که عملی نشده
است .بر این اس��اس رنانی میگوید :از جمله اهدافی که
برای هدفمندی یارانهها در نظر گرفته ش��ده بود اصالح
قیمتهای نسبی بود که منجر به کاهش مصرف به ویژه
در بخش انرژی ش��ود ،و همچنین بهبود توزیع درآمد و
در نهایت کاهش بار مالی دولت .اینها سناریوهای دولت
ب��رای هدفمندی بودند و پیشبینیه��ای آنها .با اصالح
قیمتهای نس��بی -به ف��رض که این س��ناریو محقق
میشد -اگر هدفمندی ادامه مییافت ،یعنی فاز دوم نیز
اجرا میشد ،تورم از وضعیت مرسوم هر ساله یعنی  15تا
 20بیست درصد فراتر نمیرفت و به تبع آن ،قیمت دالر
افزایش نمییافت ،در این صورت اصالح قیمتهای نسبی
به عنوان یکی از اهداف طرح تحقق پیدا میکرد و به تبع
آن شاهد اصالح الگوی مصرف نیز میبودیم .اما با افزایش
قیم��ت ارز و نیز نرخ تورم به نس��بت زمان هدفمندی و
پیش از آن عمال اصالح قیمتهای نس��بی محقق نشد.
شاهد مثال اینکه ،قیمت حامل انرژی مهمی مانند بنزین
اس��ت که در طرح هدفمندی قیمت سهمیهای آن 400
تومان در نظر گرفته شده بود که در زمان اجرا و با توجه
به ارزش ریال و قیمت آن در قیاس با فوب خلیج فارس
قیمت معقولی به نظر میرس��ید و در راستای طرح بود.
اینک با کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به ویژه
دالر و افزایش نرخ تورم عمال نرخ  400تومان یک س��وم
ارزش سابق خود را دارد و از قیمت فوب خلیج فارس به
عنوان شاخص منطقهای تعیین قیمت بنزین همین مقدار
فاصله گرفته است .بدینمعنا که اکنون اگر دولت بخواهد
همچنان در راس��تای هدفمندی گام بردارد باید قیمت
بنزین سهمیهای را از  400تومان به  900تومان افزایش
دهد .پس این اولین شکست طرح است و تورم و افزایش
قیمت ارز اثرات اولیه و مثبت هدفمندی را از بین برده و
این طرح را اساسا از اهداف اصلی خود دور کرده است.
او در ادامه این اتفاق توضیح میدهد که آمارها نشان
میدهد اصالح الگوی مصرف در همین مدت هم محقق
نشده -یعنی سناریوی فرضی دوم هم عملی نشده -و اگر
قیمت دالر تا بی��ش از  2500تومان افزایش یابد قیمت
بنزین عمال به ارزش  100تومانی س��ال  1385و پیش
از س��همیهبندی باز خواهد گشت .بر این اساس میتوان
گفت که دولت میتوانس��ت همان زمان قیمت بنزین را
 250تومان افزایش دهد و در عوض ،ارز را مدیریت کند
تا مس��ائل و چالشهای امروز اتفاق نیفتد .در واقع دولت
میبایست همانطور که در پیشبینیام همان زمان گفته

چرا به هدفمندی یارانهها
بیاعتقاد بودم و هستم

در بر همان پاشنه
میچرخد

بودم پیش از آغاز هدفمندسازی ،به ایجاد ثبات در اقتصاد
کشور مبادرت میورزید .هدفمندی در شرایط اقتصادی
کشور و در زمانی که زمینههای اجرای آن مهیا نبود خود
به عاملی برای افزایش بعدی قیمت ارز تبدیل ش��د چه
آنک��ه ،با افزایش هزینههای تولید ،قیمت کاالی داخلی
افزای��ش یافت و به تبع آن واردات به صرفهتر تلقی ش��د
ک��ه در نتیجه تقاضا برای ارز افزایش یافت ،در عین حال
چشمانداز تورمی حاصل از هدفمندی در عین عدم ثبات
در اقتصاد باعث شد که مردم به دنبال ذخیره داراییهایی
مانند ارز و طال باشند که ارزش خود را در هر حال حفظ
میکنند .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که چشمانداز
بیثباتی اقتصاد در پی هدفمندسازی سبب افزایش تقاضا
برای دالر هم از س��وی واردکنندگان و هم از سوی مردم
برای ذخیره آن شد و در نتیجه قیمت دالر باال رفت.
محس��ن رنانی به «آیندهنگر» میگوید که سناریوی
فرض��ی و پیشبین��ی آیندهنگرانه دیگ��ری که مجریان
هدفمندی یارانهها در ذهن داش��تند بسامان و هدفمند
ک��ردن توزیع درآمد ب��ود که در این م��ورد نیز توفیقی
حاصل نشد ،چه آنکه ،به طور مثال تا پیش از هدفمندی
یارانهها ،کاالیی همانند شیر ،یارانه میگرفت و شهروندان
به صورت یکس��ان آن را با قیمتی ارزانتر از قیمت تمام
شده خریداری میکردند .پس از هدفمندی و آزادسازی
قیمتها ،قیم��ت این کاالها افزای��ش یافت و هماکنون
هم��ه از جمله طبقات پایین و فقرا ،به صورت یکس��ان
آن را گرانتر از قبل خریداری میکنند .بنابراین ،تاکنون
هدفمندی صورت نگرفته اس��ت .یارانههای نقدی نیز به
صورت یکس��ان و اتفاقا غیرهدفمند پرداخت میش��ود.
بدینمعنا که فقیر و غنی ب��ه یک اندازه یارانه میگیرند
در حالی که با افزایش قیمتهای کاالهای اساسی عمال
هزینه فقرا به نسبت اغنیا افزایش یافته است ،در حالی که
یارانه برابر با آنها دریافت میکنند .این در حالی اس��ت
که با افزایش ن��رخ تورم و ارز تاکنون ارزش یارانه نقدی
به نس��بت آغاز طرح به نصف کاهش یافته است که اگر
روند افزایشی تورم ادامه یابد به زودی ارزش یارانه نقدی
به حدی کاهش مییابد که عمال بیاثر خواهد بود و فقرا
تبدیل به بازندگان این معامله خواهند شد.
کاهش هزینههای دولت نیز یکی از اهداف مطرح شده
به عنوان نتایج آیندهنگرانه این طرح بود که حاال محسن
رنانی درباره آن میگوید« :بر اساس طرح میبایست دولت
 50هزار میلیارد تومان از منبع هدفمندی یارانهها ،درآمد
کس��ب میکرد حال آنکه ،در این مدت نصف این مبلغ
محقق ش��د که دولت را مجبور کرد مابقی این مبلغ را از
منابع دیگر تامین کند و در عین حال با افزایش قیمتها

اس��حاق جهانگیری وزیر اسبق
صنایع و معادن دولت اصالحات،
در ارزیابی خود در آبان  88و به
هنگام بررسی الیحه هدفمندی
یارانهه��ا در مجل��س ش��ورای
اس�لامی گفت��ه ب��ود ک��ه در
هدفمندی یارانهها دولت اگر به همه جوانب از جمله تورم،
بیکاری ،سرمایهگذاری ،رشد نقدینگی توجه داشته باشد
در کوتاهم��دت ب��ا تورم ش��دیدی مواجه میش��ود اما در
بلندمدت شاهد شکوفایی اقتصاد است اما اگر تنها از منظر
توزی��ع پول به دهکهای پایین جامعه ن��گاه کند از االن
ميتوان پيشبيني کرد کهاين طرح شکست خورده است.
او همچنان بر سخنان پیشینش مصر است که گفته
بوداين کشور دیگر این حجم از یارانه را در بخش انرژی
نميتواند پرداخت کند اما میگوید همچنانکه با نگاهی
آیندهنگرانه گفته بودم اجرایاين طرح منوط بهاين است
که همه جوانب اجرای طرح دیده میشد ،تورم ،بیکاری
و س��رمایهگذاری دیده میش��د و آث��ارش روی صنعت
کشاورزی بررسی دقیق میشد .آثار طرح بر حمل و نقل
کشور دیده ميشد؛ در ضمن یک مقدار هم پول به دست
ميآمد کهاين پول را هم در طبقه ضعیف جامعه توزیع
ميکردیم که وضعیت آنها هم بهتر شود .همان زمان هم
او البته گفته بود که اگراين اقدامات انجام بگیرداين طرح
در کوتاهمدت حتما تورم زیادی به دنبال خواهد داشت،
ولی در بلندمدت به توس��عه اقتصادی منجر میشود .او
هشدار داده بود که اگر دولت صرفا به دنبالاين است که
ال اين پول را بگیرد و توزیع کند و به آثارش دقیق نگاه
فع 
نک��رده یا کمتر نگاه کند ،آن زم��ان آثار اجرایاين طرح
ممکن اس��ت زیانآور باشد ،و اکنون نیز ترجیح میدهد

هدفمندسازی یارانهها اساسا یک اصطالح نامفهوم
اس��ت .چون همه یارانهها با هدف پرداخت میشوند و
هدفمند هستند و این به معنای اشکال محتوایی در این
طرح است .ما اگر میخواهیم یارانه را حذف کنیم ،باید
در همین مس��یر به طور مشخص حرکت کنیم اما اگر
تنها میخواستم شکل پرداخت را تغییر دهیم درستتر
آن بود که به همان روش سابق عمل میکردیم .درواقع
اگر ما به این نتیجه رسیده بودیم که پرداخت یارانه امر
درستی نیست باید آن را اصالح میکردیم .اما با عنوان
هدفمندسازی یارانهها تنها شکل کار عوض شد و محتوا
بر سر جای خود ماند .برهمین اساس بود که ما در همان

زمان هم نسبت به اجرای این طرح انتقاد داشتیم.
در م��ورد قیمت حاملهای ان��رژی از زمان تدوین
برنامه سوم توسعه تصمیم بر آن شد که قیمتها اصالح
ش��ود اما با س��ازوکاری جدی ،منطقی و تدریجی .در
مجلس هفتم دوستان اصولگرایی که هماکنون خود به
منتقدان دولت تبدیل شدهاند طرحی را با عنوان تثبیت
قیمتها به تصویب رساندند که بسیار زیانبار بود .پیش
از این و طبق قانون برنامه  5ساله توسعه پیشبینی شده
بود که قیمت حاملهای انرژی و کاالهای دولتی هر سال
متناسب با تورم و حتی بیشتر در جهت تعدیل قیمتها
اصالح شود .اما با طرح تثبیت قیمتها این روند قطع

بار هزینهای دولت نیز افزایش یافته است».
محس��ن رنانی همه اینها را توضی��ح میدهد تا در
نهایت بگوید ک��ه درباره نتایج هدفمندی یارانهها آنچه
او پیشبینی میکرده نزدیکتر به واقعیت بوده تا آنچه
مجریان و طراحان آن پیشبینی میکردند« :با کنار هم
گذاردن تکههای مختلف این پازل میتوان نتیجه گرفت
که نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانهها نتایج معکوسی
ب��ه بار آورده اس��ت که به گمان من اگ��ر به همین روال
ادامه یابد به زودی شاهد نتایج مخرب آن در اقتصاد کشور
خواهیم بود .در واقع هدفمندی یارانهها کامال از مس��یر
خود خارج شده است.
پیشبینی اسحاق جهانگیری :هدفمندی یارانهها از
منظر توزیع پول شکست خوردنی است

شد که در نتیجه آن هزینه فرصت حاملهای انرژی بر
اساس قیمتهای منطقهای به شدت افزایش یافت که
پس از آن برای اصالح قیمتها مجبور شدند قیمت را
به صورت ناگهانی و شوکآور تا هفت برابر افزایش دهند
و در تصمیمی زیانبارتر منابع حاصل از آن را در اختیار
دولت قرار دهند تا در میان مردم توزیع کند.
این در حالیست که منابع حاصل از اصالح قیمتها
هرگ��ز نباید به ش��کل کنون��ی در اختی��ار دولت قرار
میگرفت بلکه باید مستقیما به تولیدکنندگان پرداخت
میشد .شرکت ملی گاز ،شرکت ملی نفت و وزارت نیرو
در جهت توس��عه زیر س��اختهای ملی و بهینهسازی

تولید در اولویت دریافت این منابع بودند و هستند .اما
اینک نه تنها ای��ن منابع در اختیار بخشهای تولیدی
قرار نگرفته بلکه با توجیه کمک به اقشار کم درآمد در
زمان هدفمندی ،همه آن منابع در بخش مصرف توزیع
شده که نتیجهای جز افزایش نقدینگی و تورم و کسری
بودجه نداشته است.
تناقض بزرگی که در اینجا وجود دارد پرداخت یارانه
به عنوان کمک به اقشار کم درآمد به کل جمعیت 75
میلیون نفری کشور است .به نظر میرسد دولت به دلیل
نارساییهای مدیریتی و سختافزاری و نرمافزاری توان
تشخیص و منفک نمودن اقشار کم درآمد و ضعیف از

دیگر اقش��ار را ندارد و در تصمیمی مخرب یارانه نقدی
را توزی��ع عمومی میکند امری که در تمام دنیا آن هم
بدون توجیه منطقی بیسابقه است .این در حالی است
که بر اساس گزارش��ی که خود مجلس تهیه کرده ،بر
خالف همین قانون دولت منابع الزم برای توزیع یارانه
نق��دی را ن��ه از منابع حاصل از اص�لاح قیمت بلکه از
جاهای دیگری همانند بانک مرکزی ،ش��رکت نفت و...
کسب و توزیع کرده است.
به همه این دالیل هدفمندی یارانهها از همان ابتدا
مشخص بود که چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشته
باشد.

سعیدلیالز:
پیشبینی ما این
بود که دولت
با درآمدی که
از محل حذف
یارانهها به دست
میآوردنمیتواند
یارانه نقدی را به
میزان 45/500
تومان برای هر
نفر بپردازد .در
عمل هم دولت
نتوانستمنابع
و مصارف خود
را تنظیم کند و
با کسری بودجه
مواجه و مجبور
شد دالر نفتی را به
ریال تبدیل کند
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سعید لیالز کارشناس اقتصادی
دو م��اه پی��ش از اج��رای
هدفمندی یارانهها پیشبینی
ک��رده بود که اگ��ر دولت برای
پرداخت این یارانه متوس��ل به
رشد نقدینگی ،مازاد درآمدهای
فروش نفت و منابعی از این قبیل شود ،شاهد تورم جدی
خواهی��م ب��ود و در اینصورت با اج��راي اين قانون ،یک
ش��وک اقتصادی به اندازه کل درآمد مالیاتی کش��ور به
اقتص��اد ایران وارد خواهد ش��د .او با ای��ن حال از جمله
کارشناسان اقتصادی بود که نسبت به اجرای هدفمندی
یارانهه��ا کموبی��ش گرایش مثبتی داش��ت و گفته بود:
چنانچه یارانههای نقدی از محل حذف یارانه حاملهای
انرژی پرداخت شوند ،موجب تورم نمیشود بلکه آنچه
عامل اصلی تورم در ایران اس��ت ،نه ح��ذف یارانهها که
س��رعت رش��د نقدینگی و کسری بودجه اس��ت .او این
فرمول ساده را بیان کرده بود که دو عامل سرعت گردش
پول و رشد نقدینگی نسبت مستقیم با افزایش تورم دارند
و اگر فرض کنی��م ورود نقدینگی جدید به جامعه صفر
باشد ،هدفمند کردن یارانهها تاثیر اندکی بر تورم خواهد
گذاشت بنابراین مس��ئله اصلی در تورم سرعت گردش
پول خواهد بود.
او میگوید که س��ناریوی آیندهنگرانه پیشنهادیاش
برای هدفمندس��ازی یارانهها این بود که س��ازوکارهای
اقتصادی به نحوی سامان یابد که بنگاهها حداکثر قدرت
مانور را در برابر نوسانات قیمتها داشته باشند و این تنها با
اجرای کامل استراتژی جامع آزادسازی اقتصادی در ایران
ممکن است.
سعید لیالز حاال در پاسخ به این پرسش که شما بسیار
از هدفمندی یارانهها و نتایج آیندهنگرانه آن استقبال کرده

پیشبینی سعید لیالز :همهچیز خوب پیش میرفت
اگر مدیریت درست داشتیم
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داوری در این خصوص را به دیگران واگذارد و بر سخنان
سابق خود پای فشارد که پیش از اجرای طرح گفته بود
در هدفمند ک��ردن یارانهها با توجه به آثار تورمیجدی
اگر بهطور همزمان سیاستهای جبرانی برای شاغالن که
حقوق ثابت دارند ،دیده نشود اوضاع این قشر نگرانکننده
خواهد شد .از سوی دیگر ،هرگونه تغییری در دستمزدها
موجب افزایش فشار بر بخش تولید میشود و مدیریت این
طرح با تناقضها و پیچیدگیهای خاصی روبهروست.
اسحاق جهانگیری حاال در بازبینی پیشبینی آن زمان
خودش و پیشبینی طراحان و مجریان این طرح میگوید:
«در زمان آغاز اجرا هم مجموعه منتقدین به دولت هشدار
داده بودند که هم��ه زوایای طرح و تاثیرات آن بر تولید،
مصرف ،درآمد و چالشهای احتمالی را بیشتر مورد توجه
قرار دهند .دولت در پاس��خ هم��واره مدعی بود که همه
مسائل در نظر گرفته شده است و مشکلی پیش نمیآید.
اما در زمان اجرا مشخص شد که آثار طرح بر روی بخش
مهمی همانند تولید به صورت جدی مد نظر قرار نگرفته
و بخ��ش بزرگی از تولیدکنندگان متاثر از اجرای طرح با
مش��کالت جدی روبهرو شدند .بسیاری از متخصصین و
کارگران ش��اغل در حوزه تولید امروز در حال از دس��ت
دادن شغل خود هستند که خود در حال تبدیل شدن به
یک معضل بزرگ برای حوزه تولید است و میتوان حالت
بحرانی را در این عرصه مشاهده کرد .البته حوزه تولید در
کشور تنها با همین یک مشکل روبهرو نیست بلکه طی
سالهای اخیر مشکالت عدیدهای گریبانگیر این حوزه
بوده که نحوه اجرای هدفمندس��ازی س��بب تشدید این
مشکالت شده است.
جهانگیری در اینباره که آیا پیشبینیهای منتقدین
درب��اره نتایج تورمی هدفمندی یارانهها دور از واقع نبود،
میگوید که افزای��ش دو برابری نرخ دالر به نوعی هدف
مورد نظر در هدفمندی یارانهها را از بین برده و بنابراین
چه کسی اس��ت که امروز منکر تورم شدید بتواند باشد.
طبق پیشبینیهایی که در زمان آغاز اجرای طرح میشد
انتظار افزایش جدی تورم بدیهی مینمود اما دولتیون با
رد این پیشبینیها همواره تاکید داشتند که آثار تورمی
طرح در برنامهها مد نظر بوده و دیده ش��ده ،در حالی که
آثار تورمی نه الس��اعه که حداقل یکسال پس از اجرای
طرح آشکار شد و هم اکنون طبق اعالم رسمی نرخ تورم
رقمی باالی  20درصد را نش��ان میده��د .با این وجود
میت��وان برخی از این مش��کالت و آثار منفی را به دلیل
بزرگی و اهمیت طرح بدیهی دانس��ت اما در مس��ئلهای
مهمتر در مورد میزان درآمد طرح هدفمندس��ازی برای
دولت س��هلانگاری عجیبی صورت گرفته است .چرا که

طبق اصل قانون هدفمندی میبایست  50درصد از درآمد
حاصل از آن به صورت یارانه مستقیم به خانوار پرداخت
میشد اما هماکنون علیرغم پرداخت صد درصدی این
درآمد به خانوارها دولت با کس��ری بودجه بزرگی مواجه
است .این کس��ری بودجه وحشتناک میتواند نقدینگی
بزرگی را به بودجه کش��ور پمپاژ کند و با کاهش درآمد
نفت ،مردمی که مبلغ یارانه نقدی را مطالبه خواهند کرد
به راحتی قابل پاسخگویی نیستند و بنابراین پیشبینی
امروز من این اس��ت که نتایح این طرح به مرور منفیتر
خواهد شد».

بودید و آیا همچنان بر درستی دیدگاه خود میایستید یا
نه ،میگوی��د :من در همان زمان و در آغاز اجرای قانون
هدفمندی یارانهها عنوان کردم که با توجه به چشمانداز
اجرای��ی آن نمیتوان انتظار زیادی از اجرای آن داش��ت.
با این وجود من از هر قانون ،طرح یا روش��ی که مصرف
بیرویه س��وخت را در ایران کاهش دهد حمایت کردهام.
انصاف��ا قانون هدفمندی در اوای��ل اجرا به خوبی مصرف
سوخت در کشور را کاهش داد و تا حد زیادی بهینه کرد.
همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانهها منابع درآمدی
جدیدی را برای دهکهای یکم ،دوم و حتی سوم جامعه
که از ضعیفترین دهکها به ش��مار میآیند ایجاد و به
بهبود نظام درآمدی کش��ور هم کمک کرد .اما متاسفانه
به دلیل روش��ی که دولت پس از آن در اجرای این قانون
پی��ش گرفت میرود که آن آثار مثب��ت جای خود را به
تبعات منفی بدهد».
لیالز در این خصوص که این تبعات منفی را آیا شما
پیشبینی نمیکردید و در تحلیل آیندهنگرانه شما جایی
نداش��ت میگوید« :در همان زمان پیشبینی ما این بود
که دولت با درآمدی که از محل حذف یارانهها به دس��ت
میآورد نمیتواند یارانه نقدی را به میزان  45/500تومان
برای هر نفر بپردازد .در عمل هم دولت نتوانست منابع و
مصارف خود را تنظیم کند و با کس��ری بودجه مواجه و
مجبور شد دالر نفتی را به ریال تبدیل کند که نتیجه آن
افزایش پایه پولی به حدی بود که در یکی دو سال اخیر
نرخ رش��د نقدینگی به رقم کمسابقه  24تا  26درصد در
سال رسیده است .آنهم در حالی که مدیریت سابق بانک
مرکزی موفق ش��ده بود رشد نقدینگی را به صورت قابل
توجهی کاهش دهد .در واقع تورمی که امروز ش��اهد آن
هس��تیم قابل اجتناب بود اما اجرای بد قانون هدفمندی
سبب شد تا تورم حالتی افسار گسیخته بیابد.
لیالز این را هم اضافه میکند که پرداخت بیش از 90
درصدی یارانه نقدی به بخش مصرف و عدم بهرهمندی
بخش تولید از آن مش��کل دیگری است که با حرفهای
اولیه درتضاد است .از ابتدا تاکید کارشناسان بر پرداخت
یارانه نقدی به بخش تولید و حمایت از این بخش بود .اما
اینک با عدم حمایت بخش تولید و با افزایش هزینههای
ای��ن بخش به تبع اجرای قانون هدفمندی یارانهها ،بنیه
تولیدی کشور به شدت آسیب دیده و نرخ بیکاری به حد
زیادی افزایش یافته است .رکود تورمی یکی دیگر از نتایج
اجرای نادرست قانون هدفمندی است که ما امروز با آن
روبهرو هستیم .بنابراین پیشبینیها در خصوص مثبت
بودن عواقب هدفمندی یارانهها میتوانست درست باشد
اگر مدیریت متفاوتی اتخاذ میشد.
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کافه آینده

فوربس گزارش میدهد

ماشینهای بیراننده
چطور چهره شهرها را عوض میکنند؟
چه عاشق رانندگی باشید و چه آن را به عنوان یک ضرورت پذیرفته باشید ،باید
کمکم برای دنیای بدون رانندگی آماده شوید .ماشینهای بدون راننده تا چند سال
دیگر شهرهای دنیا را عوض میکنند و زندگی وارد مرحلهای تازه میشود .اما ورود

۱
تاکسیهای بیراننده جایگزین خودروهای
شخصی میشوند

وقتی خودروهای بدون راننده فراگیر شوند ،کرایه
کردن تاکسیهای بیراننده بسیار ارزانتر و عقالنیتر
از خرید خودروی شخصی است .وقتی میتوانید یک
تاکسی سطح باال کرایه کنید و قرار نیست میان سرعت
و کیفیت حرکت خودروها تفاوتی باشد چه نیازی به
خرید خودروی شخصی دارید؟
۲
پارکینگهای بزرگ منسوخ میشود

در ساعات شلوغی ،تاکسیهای بدون راننده در خیابانها
و جادهها هستند و در ساعات خلوتتر کنار خیابان پارک
میش��وند .خودروهای بدون راننده عمومی میتوانند هر
جایی که برای دیگر ماشینها دردسر ایجاد نکنند پارک
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این خودروها به جز کاهش تصادفات و روان ش�دن ترافیک ،باعث تغییرات دیگری
هم میشود .مجله فوربس نگاهی دارد به نحوه تغییر شهرها پس از ورود خودروهای
بدون راننده.

شوند .حتی نیمههای شب تاکسیها میتوانند در خیابانها
دوبله پارک کنند چون هر زمان که نیاز بود روشن میشوند
و به دیگر ماشینها راه میدهند.در چنین حالتی دیگر در
کنار ایستگاههای مترو حومه شهر پارکینگهای طبقاتی
ساخته نمیشود چون تاکسیها افراد را به ایستگاه مترو
میرسانند و بعد به جایی دیگر میروند.
۳
ماشینها کوچکتر میشوند و تعداد ماشینها در
خیابانهابیشتر

یکی از مزایای خودروهای بدون راننده این است که
هر کس میتواند برای هر مسافرتی خودروی مناسب
آن سفر را س��وار شود .پس حاال میشود ماشینهای
تکظرفیت کوچکی س��اخت که مناس��ب فضاهای
ش��هریاند .در چنین صورتی حتی دو خودرو در یک
الین هم کنار هم جا میشوند .ضمنا وقتی رانندهها از

معادله حذف شوند خودروها میتوانند با فاصله خیلی
کمتری از هم حرکت کنن��د و این یعنی خودروهای
بیش��تری در خیابانها خواهند بود بدون آنکه باعث
هرجومرج یا قفل شدن جادهها بشوند.
۴
خداحافط اتوبوس

به جای اتوبوسه��ای بزرگی که هر  ۱۵دقیقه در
ایستگاه توقف میکنند میتوانیم شاهد ونهایی باشیم
که هر س��ه دقیقه به ایستگاهها میرسند .به هر حال
دنی��ای اتوبوسهای کنونی به پایان میرس��د چراکه
موقعی که با تلفن همراهتان تاکسی بدون رانندهای را
خبر میکنید مثال با چنین انتخابهایی روبهرو هستید:
میتوانید تاکسی خصوصی بخواهید با  ۳دالر ،تاکسی
مشترک با یک نفر دیگر با  ۲دالر یا ون به همراه چند
نفر دیگر با یک دالر.

انقالب ماشینی

ماشینهای بدون راننده ،زندگی را وارد مرحلهای تازه میکنند
با وج�ود کمکهای مالی هنگفت  ،صنعت اتومبیلهای برقی هنوز جان نگرفته
اس�ت .خودروهای برقی همچنان بس�یار گرانتر از اتومبیلهای بنزینی و گازی به
حساب میآیند و نمیتوان با آنها مسافتی طوالنی را طی کرد .این دو عامل ،بزرگترین
موانع بهبود اوضاع فروش این ماش�ینها هس�تند .اما این صنعت کوتاه نیامده و به
احتمال زیاد آماده ضدحملهای جانانه است .شرکت گوگل آزمایش «خودروهای بدون
راننده»اش را آغاز کرده و این بدون تردید اوضاع صنعت خودروهای برقی را عوض
خواهد کرد .خودروهای بدون راننده که فعال میتوانند مقاصد کوتاهی را طی کنند

۱

چهاردهم ماه می  ۲۰۱۲اس��ت و خودروی بدون
راننده گوگل در خیابانهای واش��نگتن دی.سی
ویراژ میدهد .این یک تویوتا پریوس است که تغییراتی
در آن دادهان��د :یک هوش مصنوعی قدرتمند کنترل
آن را در دس��ت دارد و به کم��ک چندین تکنولوژی
پیشرفته ماش��ین را میراند :نرمافزار «گوگل استریت
ویو» ،دوربینهای فیلمبرداری داخل خودرو ،حس��گر
لیدار برای تش��خیص نور و مس��افتیابی روی سقف
خودرو ،حس��گرهای موقعیت روی یکی از چرخهای
عقب برای کمک به شناسایی خودرو روی نقشه .گوگل
امیدوار است چنین سیستمی میزان تصادفها و تلفات
جادهای را کم کند و از مصرف انرژی بکاهد.

کامال با باتریهای جدید خودروهای برقی جور در میآیند و این یعنی تغییری بنیادی
در اوضاع یک صنعت .این تاکسیهای بدون راننده احتماال بزرگترین اختراع ضد
اتالف وقت ،بعد از ماش�ینهای لباسشویی خواهند بود .اما قرار نیست شرکتهای
خودروس�ازی بزرگ بیکار بنشینند تا دنیا از تاکسیهای بدون راننده یک شکل پر
شود .همین حاال هم کمکم با خودروهای برقیای روبهرو میشویم که شکل و شمایلی
عال�ی دارند و خدمات منحص�ر به فردی را به راننده ارائه میکنن�د .در این گزارش
تصویری با ما همراه شوید تا ماشینهای آینده را از نزدیک ببینید.

۲

این خودروی لوکس فنالندی با نام فیسکر کارما دوگانه
سوز به حساب میآید و حدود  ۸۰کیلومتر را یک شارژ
باتریاش میپیماید .متاسفانه قیمت آن در حال حاضر ۱۰۰
هزار دالر است و افرادی نظیر کالین پاول ،وزیر امور خارجه
اسبق ایاالت متحده میتوانند از آن استفاده کنند.

۴

این خودروی انگلیس��ی که به آذرخش معروف
است با هر ش��ارژ  ۲۴۰کیلومتر دوام میآورد و
اگر از باتری اضافهاش اس��تفاده کنیم تا  ۳۶۰کیلومتر
هم راه میرود .قیمت آن؟  ۲۰۸هزار دالر!

۵

این خودروی دوگانه س��وز  -برق��ی/گازی  -را
ش��رکت ش��ورولت تولی��د کرده و ح��دود ۸۰
کیلومتر با هر ش��ارژ دوام میآورد .فروش این مدل در
طول یک سال اخیر به شدت باال رفته است.

نگر
آینده

۸

جی-ویز یک��ی از پرفروشترین خودروهای برقی در
انگلیس اس��ت .موقع خرید این خودروی کوچک و
سبک میتوانید از میان  ۲۰۰۰رنگ مختلف یکی را انتخاب
کنید! شارژ باتری جی-ویز حدود  ۸۰کیلومتر دوام میآورد.
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۶

شرکت نیسان این خودرو را در سال  ۲۰۰۹به بازار
عرضه کرد و با هر شارژ میتوان حدود  ۱۶۰کیلومتر
با آن راند .نیس��ان لیف ،کامال برقی به حس��اب میآید و
نیسان تاکنون ده هزار دستگاه از آن را فروخته است.

۷

طول این خودروی برقی نروژی  ۲۴۳سانتیمتر
اس��ت و به درد خیابانهای ب��دون جای پارک
میخ��ورد .باتریاش هم ح��دود  ۶۰کیلومت��ر دوام
میآورد.

۳

شرکت تسالموتورز در کالیفرنیا از سال ۲۰۰۸
تاکنون توانس��ته بی��ش از  ۲۲۵۰مدل از این
خودروی برقی در  ۳۱کش��ور بفروش��د .این خودرو
با نام ُرد استر با هر ش��ارژ حدود  ۳۹۰کیلومتر دوام
میآورد.

خودروی بدون
راننده گوگل
در خیابانهای
واشنگتندی.سی
ویراژ میدهد .این
یک تویوتا پریوس
است که تغییراتی
در آن دادهاند :یک
هوشمصنوعی
قدرتمندکنترل
آن را در دست
دارد و به کمک
چندینتکنولوژی
پیشرفته ماشین را
میراند
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تجربه غربی

آینده
کافه کافه

چرا سونی اریکسون محو شد؟
تجربه ورشکستگی :چگونه تاریخچه طوالنی و موفق در یک صنعت خاص
میتواند به عنوان یک فاکتور مضر عمل کند
  احسان پاکنژاد

موبایلهابه
سرعت از ابزارهای
صرفا صوتی
بهگجتهایی
همهکاره برای
انتقالاطالعات
تبدیلشدند.
چیزی که
اریکسونحسابش
را نکرده بود

نگر
آینده
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در تابستان  ،۱۹۹۷اریکسون به مدت چند ماه عنوان
برند اول موبایل دنیا را در دس��ت داش��ت .این عنوان به
علت موفقیت موبایل مینیاتوری جدی��دش با نام ۷۸۸
کس��ب ش��ده بود .بازار جهانی اریکس��ون به  ۲۷درصد
رس��یده بود .در همین زم��ان موتوروال نی��ز در حال از
دس��ت دادن برتری جهانیاش بود .از طرف دیگر نوکیا
قرار داش��ت که به سرعت در حال نزدیک شدن بود ،هر
چند هنوز برتری مشخصی نس��بت به رقبا پیدا نکرده
بود .برای مدت کوتاهی ،به نظر میرس��ید که اریکسون
بتواند برند اولی موبایل دنیا را در دس��تان خود نگه دارد.
اما کمتر از  ۵س��ال بعد این ش��رکت مجبور به ادغام با
بخش موبایلسازی سونی ش��د .حال سوال اینجاست:
چطور شرکتی که برترین برند تلفنسازی در سالهای
 ۱۸۹۰محسوب میشد ،به این سادگی ،شانس تصاحب
بازار موبایل را از دست داد؟
جواب بسیار ساده است :تاریخچه طوالنی و موفق در
یک صنعت خاص میتواند به عنوان یک فاکتور مضر عمل
کند ،اگر آن صنعت دستخوش تغییرات سریع شود .این
شرکت توانست در سالهای  ۱۹۸۰از تلفنهای قدیمی
به موبایلهای آنالوگ  -و س��پس در سالهای  ۱۹۹۰به
موبایلهای دیجیتال  -مهاجرت کند .او در برابر این دو
موج به خوبی مقاومت کرد اما به س��رعت موج بعدی از
راه رسید .اریکسون اینبار در محاسبات اشتباه کرد .زیرا
موبایلها به سرعت از ابزارهای صرفا صوتی به گجتهایی
همهکاره برای انتقال اطالعات (مشابه کامپیوترها) تبدیل
شدند .چیزی که اریکسون حس��ابش را نکرده بود و در
رقابت عقب ماند.
«الرس مگنوس اریکسون» س��وئدی کار خود را در
 ۱۸۸۰آغاز کرد .وی با استفاده از مهندسی معکوس سر
از س��ازوکار تلفنهای زیمنس درآورد و شروع به تولید
نس��خههایی جذابتر و ارزانتر نس��بت به شرکتهای
زیمنس و بل کرد .تلفنهای این ش��رکت در سالهای
 ۱۸۹۰هی��چ نوآوریای نداش��تند .آنها فق��ط کارایی و
طراحی بهتری داشتند .در واقع اریکسون به این فلسفه

معتقد بود که بهتر اس��ت به جای خلق ،ابداع یا اختراع
عملکردهای جدید ،س��عی کنند کیفیت محصوالت را
نسبت به رقبا بهبود بخشند.
عالوه بر این ،اریکس��ون نسبت به سایر شرکتهای
حوضه اس��کاندیناوی ماجراجوتر ب��ود و دنبال بازارهای
تازه .این شرکت در سالهای  ۱۸۹۰بزرگترین شرکت
س��رویسدهنده مخابرات برزیل ش��د .گوس��تاو اوبرگ
سرپرستی حضور موفق این شرکت در چین را بر عهده
داشت .یورش سریع به امریکای التین و آسیا نیز نشان
داد که اریکسون کامال ضمام کار تلفنهای موبایل را در
 ،۱۹۸۰در دست دارد.
اس��تراتژی (طرح و برنامهریزی) کپیبرداری و بهبود
طراحی اریکسون در برابر موتوروال نیز بسیار عالی جواب
داد .موت��وروال در ابت��دا مهمتری��ن تولیدکننده موبایل
محسوب میشد .این شرکت پیشگام در بازار موبایلهای
آنالوگ بود و  ۶۰درصد بازار جهانی را در دس��ت داشت.
اما مشکل اصلی این شرکت ،طراحی نه چندان زیبا و غیر
ارگونومیک موبایلهایش بود.
اریکسون با اس��تفاده از همان استراتژی  ۱۸۸۰اش
این بار هم خود را باال کشید .در واقع به جای مهندسی
معکوس ابزارهای زیمنس نگاهی به موبایلهای موتوروال
انداخت تا با همان تکنولوژی (موت��وروال) اما با ظاهری
چشمنوازتر بازار را تصاحب کند.
همهچیز به خوبی پیش میرفت تا اینکه در سالهای
 ۱۹۹۷نوکیا با سری موبایلهای متفاوت  ۶۱۰۰و ۵۱۰۰
خود ،بر سر اریکسون خراب شد .در واقع آن زمان نوکیا
نقش اپل را به عنوان یک ش��رکت مخترع و طراح بازی
میک��رد .تیم تحقی��ق بازاریابی نوکی��ا دریافته بود که
پیامهای متنی ،بازیها و یک تقویم خوب و قابل اعتماد
میتوان��د انقالبی در بازار تلفنه��ای موبایل راه بیندازد.
سپس مصرفکنندگان ش��روع به استفاده از موبایل به
عنوان ابزاری برای انتقال اطالعات کردند ،نه فقط برای
تلفن زدن.
طراح��ی خیرهکننده نوکیا در مدله��ای  ،۱۹۹۷با

نمایش��گرهای تکرنگ آن هم به ارتفاع  ۵خط ( ۵برابر
بزرگتر از اریکسون!) ،شوکی به بازار موبایل وارد کرد .از
این نمایشگرها میشد به آسانی برای خواندن پیامهای
متنی استفاده کرد و از طرف دیگر امکان بازیهایی مانند
 Snakeنیز فراهم شده بود .عالوه بر این ،نوکیا یک سال
بعد شروع به استفاده از آنتن داخلی در مدلهایش کرد.
و اریکس��ون؟ اریکس��ون مش��غول کپ��ی و بهب��ود
طراحیهای موتوروال بود .مهمترین محصول اریکس��ون
در  ۱۹۹۷موبای��ل  ۷۸۸اش بود .این ش��رکت با بهبود
مدلهای موتوروال در جهات مختلف توانست توجهات را
به خود جلب کند ۷۸۸ .به سبکی  ۱۳۵گرم و نازکی ۲۴
میلیمتر بود .اما این محصول هم مانند سایر محصوالت
اریکسون به سرعت از گردونه رقابت حذف شد .زیرا آنها
آنتن خارجی نازیبا و یک نمایشگر تکخطی داشتند که
به سرعت ظاهری قدیمی پیدا کرد .از همه بدتر تکنولوژی
رابط کاربری آنها بود .نوشتن پیامهای متنی یا استفاده از
تقویم در آن نمایشگر نازک ،بسیار مشکل و دردناک بود.
 ۷۸۸در ابتدا مانند یک کیک داغ ،چند فصل فروش
را تجربه کرد ،اما در ادامه مانند یخ سرد شد .در سالهای
 ،۱۹۹۰اریکسون نتوانست محصول برتری را تولید کند.
 ۷۸۸نقطه اوج تاریخچه  ۱۲۰ساله تولید موبایل (و شروع
نابودی) شرکت اریکسون بود  -و البته با همین موبایل بود
که این شرکت به قهر برندهای مشهور تولیدکننده موبایل
رفت و غرق شد .یک قرن تجربه تولید ابزارهای تلفنی ،به
اریکسون شبکه توزیع و برند نامآشنایی هدیه کرده بود
که از برزیل تا چین گس��ترانیده شده بود .اما همه اینها
پشیزی ارزش نداشت ،وقتی برنامه جستوجو و توسعه
شرکت ( )company’s R&D programنتوانست
فک��ری به حال موج تغییر دنیای موبایل از انتقال صوت
به انتقال اطالعات بکند .کمتر از پنج سال پس از برتری
اریکس��ون در بازار موبایل و تصاح��ب  ۲۷درصد بازار (با
گل سرسبدش ،مدل  )۷۸۸این شرکت مجبور به ادغام
با سونی و تولد سونی اریکسون شد .سونی اریکسونی که
بعدا کال توسط سونی بلعیده شد.

آینده با اپل میماند؟
با گذشت یک سال از درگذشت استیو جابز ،بازرگانان حساب کمتری روی محصوالت اپل باز میکنند
در دنیای تج��ارت هیچ موفقیتی دائمی نیس��ت
و بزرگترین ش��رکتها ه��م روزی در موضع ضعف
قرار میگیرند .و با اینکه ش��رکت اپل در حال حاضر
پرارزشترین ش��رکت دنیا به حساب میآید با کمی
دقت میتوان نش��انه های زوال را در آن مشاهده کرد.
هنوز یک سال از مرگ استیو جابز بنیانگذار افسانهای
اپل نگذشته است .اپل خریداران وفاداری دارد که استیو
جابز هنوز قهرمان و الگوی آنها به حساب میآید .اما تیم
کوک رئیس جدید اپل چطور؟ مرد آرام و باشخصیتی
که به طور مشخص با جابز متفاوت است و بیشتر مدیر
است تا نابغه .به همین خاطر تعداد زیادی از تحلیلگران
معتقدند که اپل تیم کوک آرامآرام از اپل اس��تیو جابز
فاصله میگیرد و بخشی از طرفداران دو آتشه خود را از
دست خواهد داد .در این میان دیگر شرکتها هم بیکار
ننشستهاند و محصوالتی را به بازار عرصه میکنند که
رقیب جدی محصوالت اپل به حساب میآیند .آیفون،
تلفن همراه هوشمند شرکت اپل ،دیگر سلطان بالمنازع
بازار به حساب نمیآید و آرامآرام جذابیت خود را برای
کاربران حرفهای از دست میدهد.
تیم ش��فرد ،تحلیلگر ارش��د شرکت مش��اورهای
کانالیس در آمریکا میگوی��د« :اپل بعد از مرگ جابز

نتوانسته مردم را با محصولی منحصر به فرد شگفتزده
کن��د .مثال در حوزه تلفنهای هم��راه ،آخرین آیفون
تفاوت چندانی با آیفون قبل از خود نداشت و آیپد هم
چنین وضعیتی دارد .کامپیوترهای جدید آنها سریعتر
و باکیفیتتر ش��دهاند اما این تغییرات تکاملی بوده نه
انقالبی .مردم از اپل انتظار محصولی انقالبی دارند».
در این میان ش��رکتهای آس��یایی از فاصله یک
س��اله معرفی آیفونهای جدید استفاده کردهاند و در
طول ماه های اخیر تلفنهای هوش��مند پرکیفیتی را
روانه بازار کردهاند .شرکتهای اچ.تی.سی و سامسونگ
اخیرا تلفنهای  One Xو  Galaxy S IIIرا عرضه
کردهاند که از آخرین آیفون قویتر به حساب میآیند
و مشتریان حرفهای را به سمت خود جذب کردهاند .در
ای��ن میان تعداد زیادی از کابران وفادار اپل از وضعیت
موجود ابراز نارضایتی کردهاند و در تاالرهای گفتوگوی
اینترنتی اعالم کردهاند که اگر شایعات در مورد آیفون
بعدی درست باشد و این گوشی تفاوت زیادی با آیفون
کنونی نداشته باشد آنها آن را نخواهند خرید .مسئله
اینجاس��ت که رقابت شدید باعث شده فاصله کیفی
می��ان محصوالت اپل و رقبای��ش کاهش پیدا کند و
مشتریان به سمت خرید محصول ارزانتر بروند.

خداحافظغیرهوشمندها!

البته حتا ش��رکتهای بزرگ آسیایی مثل سامسونگ و
اچ.تی.سی هم با تهدید جدی شرکتهای چینی مثل هواوی
و زد.تی.ای مواجهاند که تلفنهای هوشمندی با کیفیت خوب
و قیمت پایین در ح��د  ۱۵۰دالر به بازار عرضه کردهاند .با
این همه رقیب اصلی اپل شرکت گوگل به حساب میآید که
توانسته با معرفی سیستم عامل اندروید ،به قدرت اول بازار
تلفنهای هوشمند در دنیا تبدیل شود ،اگر چه اپل هنوز در
کشورهای توسعهیافته غربی اوضاع بهتری دارد چرا که در این
کشورها کاربران توانایی خرید محصوالت گرانقیمت را دارند.
در این میان فروش تلفنهای همراه غیرهوشمند روز به روز
کاهش مییابد و پیشبینی میشود تا سال  ۲۰۱۴حدود ۹۰
درصد خریداران تلفنهای همراه چارهای جز خرید تلفنهای
هوشمند نداشته باشند .آیا اپل میتواند جلوی روند کنونی
را بگیرد؟ تامس هوس��ن ،تحلیلگر موسسه معتبر فارستر
میگوید« :اپل به زودی مجبور میش��ود دس��ت به انتخاب
بزند :یا باید به برندی گرانقیمت برای خواص تبدیل ش��ود
یا باید خود را با شرایط موجود بازار وفق دهد و با شرکتهای
آسیایی  -به خصوص چینی  -رقابت کند ».آیا اپل تیم کوک
قدرت جنگندگی اپل استیو جابز را حفظ خواهد کرد؟ در این
یک سال که شاهد چیز دیگری بودهایم.

خداحافظی با عکسهای کاغذی
آینده تاریک بازار دوربینهای ارزانقیمت

نگر
آینده
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میگویند بهترین دوربین عکاس��ی همان است که در
جیبتان اس��ت .و همین نکته س��اده دلیل اصلی کسادی
بازار دوربینهای عکاس��ی و فیلمبرداری ارزانقیمت است.
این روزها با فراگیرش��دن تلفنهای همراه م��ردم کمتر از
گذشته از دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری کوچک استفاده
میکنند چ��را که اکثر این تلفنها مجه��ز به دوربینهای
دستکم  ۵مگاپیکسلی هستند و این برای عده زیادی کافی
به نظر میرسد .مدیر شرکت آپتیمیستیکس در دوبی که
نمایندگی فروش چندین شرکت بزرگ تکنولوژی در منطقه
را برعهده دارد میگوید« :وقتی دوربین موبایلم عکسهای
خوبی میگیرد من نیازی به دوربین حرفهای تر ندارم .همین
دیشب موقع شام بچههایم شروع کردند به شوخی با غذا و
من دیدم اگر از میز بلند شوم و دنبال دوربین بگردم لحظه
را از دست میدهم .پس با دوربین موبایلم شروع به عکاسی
کردم و عکسها اصال بد نشدند ».تعداد دیگرانی هم که مثل
آقای گوالتی فکر میکنند روز به روز افزایش مییابد.
در ایاالت متحده تعداد مشتریانی که سال گذشته فقط
با تلفن همراهش��ان عکس میگرفتند به  ۲۷درصد رسیده
بود .این را مقایس��ه کنید با آمار سال  ۲۰۱۰که حدود ۱۷
درصد بود .در این میان بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی
 NDPکه دسامبر گذشته منتشر
شد سهم دوربینهای عکاسی در

این بازار از  ۵۲درصد به  ۴۴درصد کاهش پیدا کرده است.
این بازار در خاورمیانه هم ش��اهد تغییرات است .مدیر یک
فروش��گاه اینترنتی لوازم صوتی تصویری میگوید« :مردم
دیگر تقریبا عکسهایش��ان را چ��اپ نمیکنند به همین
خاطر است که تلفن همراه با دوربین  ۸مگاپیکسل اینقدر
محبوب است .مهم این است که بشود یک عکس را مستقیم
توی فیسبوک یا دیگر سایتها گذاشت .موبایلها به کمک
برنامههایشان عکسها را ویرایش هم میکنند و بعد بدون
دخالت کامپیوتر آن را در اینترنت قرار میدهند ،پس دیگر
نیازی به دوربین عکاسی نیست».
شرکتهای بزرگ هم در برابر جریان موبایل/دوربینها
مقاوم��ت نمیکنند و تولید گوش��یهایی با دوربینهای
قوی را افزایش دادهاند .مثال موبایلهای امس��ال شرکت
س��ونی دوربینی  ۱۲پیکس��لی دارند که به صورت HD
ه��م فیلمبرداری میکند و عکسه��ای پانوراما میگیرد.
دوربین گوش��ی گلکس��ی اس  ۳ش��رکت سامسونگ ۸
مگاپیکس��لی اس��ت و دوربین آیفون ش��رکت اپل هم
همینطور .اسپایریدن گوستیس مدیر بازاریابی سونی در
خاورمیانه میگوید« :دوربینها به جز اساس��ی تلفنهای
همراه تبدیل شدهاند اما دلیل محبوبیت آنها فقط

عکاسی نیست .مردم به کمک دوربینهای موبایلها با هم
تماس تصویری برقرار میکنند و این نوع تماس روز به روز
محبوبترمیشود».
جالب اینجاس��ت که در گذش��تهای نه چن��دان دور،
موبایله��ای دوربیندار واقعا لوکس به حس��اب میآمدند.
ش��رکت نوکیا اولین تلفن همراه دوربیندار خود را در سال
 ۲۰۰۱با حسگر سه دهم مگاپیکسلی روانه بازار کرد .امسال
آنها موبایل دوربین داری را تولید کردهاند که سنسور بینظیر
 ۴۱مگاپیکلس��ی ش��رکت کارل زایس روی آن سوار شده
اس��ت .تام فرل ،مدیر بخش خاورمیانه نوکیا میگوید« :ما
به این نتیجه رس��یدهایم که مردم عادی دیگر به دوربینی
ج��ز دوربین موبایلش��ان نیاز نخواهد داش��ت و به همین
خاطر در ماههای پیش رو موبایلهای بیش��تری با سنسور
 ۴۱مگاپیکس��لی تولید خواهیم کرد .البته حرفهایترها و
عالقهمندان به عکاسی هنوز از کیفیت عکسهای تلفنهای
همراه راضی نیستند و میگویند این عکسها را در بهترین
حالت هم نمیتوان با عکس دوربینهای حرفهای مقایسه
کرد .آنها درست میگویند اما روز به روز بر کیفیت دوربین
موبایلها افزوده میش��ود و عکاسی بر خالف گذشته هنر
خواص به حس��اب نمیآید .با یک موبایل نه
چندان گرانقیمت ،هر کس��ی
یک عکاس است.

روز به روز بر
کیفیتدوربین
موبایلهاافزوده
میشود و عکاسی
بر خالف گذشته
هنر خواص به
حسابنمیآید.
با یک موبایل نه
چندانگرانقیمت،
هر کسی یک
عکاس است
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کافه آینده

گشایشها

تعداد بنگاههای تجاری جدید
درصد تغییر از آغاز 2006
+150%

استرالیا

ایاالت متحده

2009

رویکردها

75 %

مایلید یک کسبوکار جدید راه بیندازید؟ ()2011
افراد بین  18تا  24سال که:
باور دارند دارای مهارتهای الزم هستند
فرصتهای خوبی را میبینند
فرصتها را میبینند اما از شکست میترسند

ایرلند

بریتانیا

فرانسه

آلمان

آمریکا

استرالیا

سوئد

45

()2009

30

خدمات
تولید

سریع خود ادامه میدهند

یونان

اسپانیا

0

100 %
80

امریکا

افراد  18تا  24ساله
که گفتند بله ()2011

 10نفر پرسنل که به رشد

15

در ایاالت متحده 31 ،درصد
افراد فرصتها را میبینند اما
از شکست میترسند.

برزیلیهابهتریننگرش
را به کارآفرینی به
عنوان یک شغل دارند.

رشد

بنگاههایتجاری
با رشد سریع
سهم شرکتهای با بیش از

ایتالیا

آیا کارآفرینی به عنوان یک گزینه
خوب در کشور شما شناخته میشود؟

60

پرتغال

2011

2010

2008

2007

2006

اسپانیا

اسپانیا

مجارستان

-50

خدمات
تولید

آلمان

بریتانیا

0

پرتغال

ماندگاری

چندگشایش؟
میزان ماندگاری شرکتهایی که
در سال  2005آغاز به کار کردند
امریکا
کانادا

60
40

اسپانیا

ایتالیا
پرتغال

20

نگر
آینده

0
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ژاپن
ایرلند
سوئد
بریتانیا
استرالیا
آلمان
مکزیک
یونان
اسپانیا
ایالت متحده ()2010
فرانسه
ایتالیا ()2010
چین
لهستان
برزیل
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درحالیکه پدیده بیکاری به صورت سرسختانهای در
سراسر جهان باقی مانده است ،خوشباوران بر این باورند
که این دوران سخت جرقه نوآوریهای تازهای را خواهد
زد ،همانگونه که در گذش��ته نیز این اتفاق افتاده است.
آی .بی .ام ،.دیزنی ،مایکروسافت و اپل در دورانهای رکود
پدیدار شدند .افزایش تعداد شروعهای تازه ،کلید درمان
وضعیت اش��تغال جهانی خواهد بود .به این خاطر است
که سیاستگذاران اقتصادی توجه ویژهای به عناصر مورد
نیاز برای ساختن یک اقتصاد درست با کارآفرینان دارند.
عناصر مورد نیاز ش��امل یک جمعیت ماهر با تمایل به
ریس��ک و با توانایی تشخیص فرصتها ،و حداقل خط
قرمز (محدودیتها) و دیگر موانع در برابر روند کار است.
نمودارهای مقابل نش��ان میدهند چگونه کش��ورها
از نظره��ای متفاوتِ مربوط به موفقی��ت در کارآفرینی
رتبهبندیمیشوند.

+50

جمهوری چک

از آنجا که اقتصاد جهانی لنگ لنگان
به کارش ادامه میدهد ،کسبوکارهای
جدید و مشاغلی که ایجاد میکنند از
همیشه مهمتر شدهاند .نمودارهای
مقابل نگاهی دارند به پارهای واقعیتها
و آمارها در کشورهای مختلف که بر
حال و هوای کارآفرینی اثر میگذارند.

+100

ایتالیا

آغاز بهکار
بنگاههای تجاری
نوپا میتواند به
مقابله با بحران
اقتصادی کمک
کند؟

شرایط به تازگی ساده
شده در فرانسه نتیجه
دادهاند.

فرانسه

موقعیتهای شغلی به
وجود آمده در اثر تاسیس
بنگاههایجدید
سهم تمامی مشاغلی که در
بنگاههایجدیدهستند
()2008

تولید
2
1
0
تعداد سالهای ماندگاری

اشتغال

موانع بر سر به راه
انداختن یک کسبوکار

چه کسی کجا کار میکند؟
سهم کارکنان با توجه به بزرگی بنگاه تجاری

()2011
در ایاالت متحده 6 ،روز و 6
مرحله برای تاسیس یک بنگاه
تجاری جدید الزم است.

3
2
جمهوری چک

سوئد

اتریش

1
0

بنگاههای تجاری با رشد
سریع ،برای سه سال،
ساالنه  20درصد به
کارکنانشاناضافهمیکنند.

8
6

2
فرانسه

برزیل

0

میزان متوسط ماندگاری یک سال
در  85درصد بنگاهها در بخش
تولید وجود دارد .کمی کمتر در
بخش خدمات.

2/0

1/0

لهستان32
روسیه 30
هند 29
اتریش 28
اسپانیا28

0/0 %

15

خدمات

2/0

اسپانیا

39

استرالیا

60
آلمان

12

بنگاههای خیلی کوچک با  1تا
 4نفر پرسنل بیشتر شکست
خوردند (تولید عملکرد بهتری
از خدمات داشت)

شکستکسبوکارها،
به علت ورشکستگی یا
علل دیگر
لوکزامبورگ
7.3

اتریش
9.2

پرتغال
22.2%

کانادا
9.3
امریکا
10.4

برزیل
11.1
زالند نو
10.5

نگر
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2009

2008

2007

2006

46

مرگ و میر

0

-60

12

ایتالیا کمترین سهم کارکنان را در
بنگاههای تجاری بزرگ دارد.

+60

فرانسه

12

ایتالیا

10

+120

80

2
1
0
تعداد سالهای ماندگاری

12

برزیل

11

19 %

3/0

+240 %

37 %

25

15

10 12

بریتانیا

2011

9

24 %

اسپانیا

40

 40 %فرانسه
16

11

21

24

+180

2010

9

41%

10

آلمان

16

ایاالت متحده

خدمات

7

 49 %بریتانیا

برزیل

در بعضی از کشورها بنگاههای ورشکسته
باید فورا کار خود را متوقف کنند .در
کشورهای دیگر ممکن است اجازه فعالیت
داشته باشند و دوباره احیا شوند.

درصدتغییر
از آغاز 2006

17

20

پرتغال
ایتالیا
1/0

20-49 16

اکثریتکارکنان
امریکایی در بنگاه های
تجاری بزرگ به کار
مشغولند.

13

لوکزامبورگ

آمریکا

آمریکا

53 %

غزالها را در هر دو
بخش تولید و خدمات
دارد.

غزالها بیش
از  5سال سن
ندارند.

ورشکستگیها

100 %

برزیل 119
اندونزی 45
چین 38

غزالها :بنگاه های جوان و با رشد سریع
سهم شرکتهای با بیش از
 10نفر پرسنل که «غزال» به
حساب میآیند ()2009
برزیل بیشترین سهم

تولید

4

چین 14
برزیل 13
هند 12
یونان 10
اسپانیا 10
جمهوری چک 9
آلمان 9
روسیه 9
اتریش 8

11

7

10
-1
9

50
-2
49

هند
اندونزی
چین
جمهوری چک
یونان
اتریش
اسپانیا
لهستان
برزیل

4

10 %

مراحل الزم برای
شروع قانونی کار:

50
+2

شروع مشاغل خدماتی سرعت
بسیار بیشتری از شروع مشاغل
تولیدی دارند.

5

 9تا از محدودترین
کشورهایجهان:

متوسط روزهای
مورد نیاز:

1-9

6%

تعداد
کارکنان
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کتابخانه

متوسطها سقوط میکنند
نگاهی به کتاب «خیانت به رویای امریکایی» نوشته دونالد بارلت و جیمز استیل
دونالد ال .بارلت و جیمز بی .استیل دو نویسنده سرشناس و البته دردسرساز
هستند .آنها تقریبا معروفترین تیم گزارشنگاری تحقیقی در امریکا هستند و
پیش�تر هم کتاب «امریکا :آنچه که غلط پیش رفت» را منتش�ر کرده بودند؛ و
این کتابی است که جز فهرست پرفروشترین کتابهای نیویورک تایمز هم قرار
گرف�ت .اما بارلت و اس�تیل به تازگی کتابی به نام «خیان�ت به رویای امریکایی»
منتشر کردهاند که از جهات زیادی قابل تامل است و البته با تحسین و همچنین

انتقادات مختلفی نیز مواجه ش�ده است .این دو محقق که بیش از سی و هشت
س�ال با هم کار کردهاند و هفت کتاب را نیز به صورت مش�ترک نوش�تهاند ،در
کتاب جدیدشان به سراغ موضوعی رفتهاند که در دنیای امروز دغدغه بسیاری
از صاحبنظران است :وضعیت طبقه متوسط .کتاب «خیانت به رویای امریکایی»
درواقع میخواهد نشان بدهد که طبقه متوسط امریکا چگونه به شکلی نظاممند
به فقر کشانده شده است.

به نظر شما چه سیاستی میتواند جلوی از دست رفتن
موقعیتهای شغلی در امریکا را بگیرد؟

باید شغلهای
کارخانهای را با چنگ
و دندان حفظ کرد
نگر
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گفتوگو با دونالد بارتلت
یکی از نویسندگان کتاب
«خیانت به رویای امریکایی»

در درج��ه اول باید جلوی از دس��ت رفتن موقعیتهای
ش��غلی در کارخانهها گرفته ش��ود .اخیرا خیلیه��ا از لزوم
برگرداندن کارخانهها از خارج به داخل امریکا سخن به میان
آوردهان��د و بعضی از کمپانیها آن را عملی هم کردهاند .اگر
چنین شرایط محقق شود ،طبقه متوسط دوباره جانی تازه
خواه��د گرفت اما من به تحقق این امر خوشبین نیس��تم.
با این وجود ،همان ش��غلهای کارخانهای باقیمانده را باید
ب��ا چنگ و دندان حفظ کرد .خیل��ی از چهرههای موفق در
عرصه کس��بوکارهای عظیم نیز ب��ا این نظر موافقند .مثال
هنری ناتهافت که صاحب یکی از کمپانیهای مهم فنآوری
در «س��یلیکون ولی» اس��ت نیز استدالل میکند که وجود
کارخانهها در داخل کشور خیلی ضروری است؛ از یک طرف
به خاطر موقعیتهای شغلی و امنیت آنها و از طرف دیگر به
این دلیل که راه ابداع و نوآوری در داخل کشور هموارتر است.
وقتی بخش تحقیق و توسعه را از تولید جدا کنید ،ابداع مهم
و به دردبخوری صورت نخواهد گرفت.

شما در کتاب مشترکتان با جیمز استیل یعنی «خیانت

ب�ه رویای امریکای�ی» توضیح دادهاید که بس�یاری از
کشورهای دیگر از شروع به کار صنایع مختلف حمایت
میکنند و رویکردی تش�ویقی در قبال آن دارند .چرا
امریکا چنین رویکردی ندارد؟

بسیاری از اقتصاددانان که از منافع اقتصاد آزاد نامحدود
بهره بردهاند حاال دیدگاهی کامال منطقی نسبت به آن ندارند.
تجارت آزاد یک نظریه هوشمندانه و جالب است و اگر تمام
کشورهای دنیا آن را به شکلی واحد به اجرا در میآوردند با
مشکالت بسیار کمتری مواجه بودیم .اما واقعیت این است که
برخی از کشورها -مثل چین و ژاپن و نیز برخی از کشورهای
اروپای غربی -واقعا سیاس��تهای تج��ارت آزاد را به اجرا در
نیاوردهاند .هس��تند کاالها و خدماتی که امریکا میخواهد
صادرش��ان کند و به موازات آن ،در داخل هم موقعیتهای
شغلی در همان رابطه ایجاد کند .اما این کار عمال نمیتواند
انجام شود زیرا برخی از کشورها واقعا ضوابط تجارت آزاد را
رعایت نمیکنند .هر ساله نمایندگان تجاری امریکا گزارشی
با عنوان «ارزیابی موانع تجارت خارجی» تدوین میکنند که
نش��ان میدهد امریکا در ای��ن راه با چه چالشهایی مواجه
است .این گزارش در سال  2011میالدی بالغ بر  329صفحه

واقعیت این اس��ت که ش��کوفایی اقتصاد امریکا تا
حد زیادی بر مبنای ش��کلگیری طبقه متوس��ط در
این کشور بنا شده بود .در قرن بیستم میالدی ،طبقه
متوس��ط عمال فراهمآورنده نی��روی کار ،مهارتهای
آموزش��ی و تقاضایی بود که خون الزم را در رگهای
اقتصاد مصرفکنن��ده به جری��ان میانداخت .طبقه
متوس��ط تا حد زیادی مبتکر و پویا بود و نظام کهنه
کلیشههای امپریالیستی و استعماری را زیر سایه خود
قرار میداد .این طبقه باعث ظهور رویای امریکایی شد:
رویای امریکایی این بود که اگر س��خت کار کنید و از
قوانین هم تبعیت کنید در این کشور به شدت پیشرفت
خواهید کرد و فرزندانتان هم زندگی بهتری نسبت به
شما خواهند داشت.
رویای امریکایی درواقع مهاجران بااستعداد را ترغیب
به کار بیشتر میکرد و قرار بود موقعیتهایی برای هر
ش��هروند امریکایی فراهم بیاورد .این قضیه در تاریخ
امریکا اهمیت زیادی ایفا میکرد و به اندازه بسیاری از
دقایق حساس و تاریخساز در این کشور مورد توجه قرار
داشت .اما در سی سال گذشته ظاهرا دولت و صاحبان
کس��بوکارهای بزرگ باعث نابودی این رویا شدهاند.
آنچه که زمانی در اختیار تع��داد زیادی از مردم قرار
داشت حاال فقط در کنترل گروهی کوچک با امتیازات
انحصاری است.
از اینجاس��ت که دونالد بارتلت و جیمز استیل در
کتابشان از روزهایی در امریکا یاد میکنند که زندگی
با وضعیت امروز خیلی فرق داش��ت .آن روزها میشد
تلویزیون رنگی یا کفش پاش��نهدار یا هر چیز دیگری
بخری و برچسب س��اخت امریکا را رویش ببینی .آن
روزها کمپانیهای امریکایی حسابی سود میکردند و
در عین حال از سرمایهگذاری در کسبوکارهای محلی
غافل نبودند .طبقه پولدار هم سهم مناسبی از مالیات
را پرداخت میکرد .حاال بارتلت و استیل در کتابشان به
طور مش��خص به زمان و علت خاتمه این دوران اشاره
دارن��د و میگویند ژوئن س��ال  1979میالدی زمانی
بود که جرقه پایان بخش��یدن به این رویا زده شد .در
ب��ود و جزئیات زیادی را در خ��ود جا داده بود .البته معموال
همان کش��ورهای همیشگی در این فهرست قرار میگیرند
و فقط گاهی نوع موانع تجاری از س��الی به سال دیگر تغییر
میکند.

خیلیه�ا میگویند تج�ارت آزاد در درازمدت بهترین
سناریو برای امریکا اس�ت .شما در کتابتان در برخی
زمینهها این مسئله را زیر سؤال میبرید .اگر حق با شما
است ،پس چطور حامیان تجارت آزاد در کنگره امریکا
هنوز این قدر زیادند؟

امریکایی کوچکتر که کارگران امریکایی را به خدمت گرفتهاند
ِ
همیشه در این منازعات بازندهاند .مسئله اینجاست که اگر قرار
باشد تجارت آزاد به درستی عمل کند ،واردات و صادرات یک
کشور باید به تعادلی نسبی رسیده باشند .این یکی از اصولی
است که تمام شرکای مهم تجاری باید به آن پایبند باشند .اما
واردات امریکا از دهه  1970میالدی به بعد ،به وضعیتی متعادل
نرسیده است و هر ساله به سطحی باالتر از صادرات میرسد
و باعث بروز کسری تجاری میشود .همین وضعیت به نابودی
موقعیتهای شغلی میانجامد .طبق آمار ،امریکا از اواسط دهه
 1970میالدی به بعد دچار ده تریلیون کسری تجاری بوده و
میلیونها شغل به همین دلیل از دست رفتهاند.

انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز تاثیرگذار باشد؟

حتی همین حاال هم چنین تاثیری را میتوان مشاهده
کرد.مسئلهطبقهمتوسطازمهمترینمسائلیاستکهامریکا
در سال  2012میالدی باید با آن مواجه شود .نامزدهای هر
دو جناح جمهوریخواه و دموکرات در امریکا دارند راجع به
طبقه متوسط حرف میزنند اما هیچکدام تاکنون با جزئیات
به این مس��ئله نپرداختهاند و نگفتهاند که در این مورد چه
خواهند کرد .ه��ر دو جناح دارند درب��اره مالیاتها حرف
میزنند اما حرفهایشان با هم تفاوت زیادی دارد .تا همین
حاال تنها حرفی که میتوان زد این است که پیشنهادهای
میت رامنی -نامزد جمهوریخواه -درباره مالیاتها احتماال
به شدت به طبقه متوسط ضربه خواهد زد و باعث تبعیض
بیشتر در درآمدها خواهد شد و البته نمیتواند ضامنی برای
ایجاد شغل در امریکا هم باشد .از سوی دیگر ،باز
شاهدیم که هر دو جناح درباره چین حرف زدهاند
اما هیچیک نتوانستهاند سیاستی واقعگرایانه را در
خصوص مناسبات تجاری امریکا با چنین شرکایی
ترسیم کنند .هنوز خیلی حرفها هست که باید
زده شود.

نگر
آینده

آی�ا گمان میکنید که مس�ائل مطرح ش�ده در کتاب
مش�ترک شما با جیمز اس�تیل میتواند در کارزارهای

به اعتقاد
نویسندگانکتاب
«خیانت به رویای
امریکایی» ،از دهه
 1980میالدی
شاهد آن بودهایم
که گروهی از
سیاستمداران-از
جمهوریخواه
گرفته تا دموکرات-
اصالحاتی را که در
عرصهاقتصادی
به نفع خودشان
بوده است به نام
تالش برای افزایش
بازدهیاقتصادی
به مردم قالب
کردهاند
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واقعیت این اس��ت که خیلی از ش��رکتهای چندملیتی
میخواهند دستش��ان در صادر کردن موقعیتهای شغلی
ب��ه خارج از کش��ور باز باش��د و بعدش ه��م کاالهایی که در
کارخانهه��ای دوردس��ت خارجی و با هزین��های اندک تولید
ش��ده است ،به امریکا برگردد و مالیات و تعرفه هم
نداشته باشد .صنایع خُ رد هم میخواهند ارزانترین
کاالها به دستش��ان برسد .این دو مسئله وقتی در
خارجی صادرکننده به امریکا قرار
کنار کش��ورهای
ِ
بگیرند ،باعث ایجاد فشارهای بیشتر برای پذیرش
توافقنامههای تجارت آزاد میش��وند .کمپانیهای

آن ماه تع��داد افرادی که در کارخانههای
اشاره کرد .این کمپانیها زمانی خیلی خوب
خیانت به
امریکایی مشغول به کار بودند از ماههای
کار میکردن��د .آنها به س��رمایهگذاری در
رویایامریکایی
قبل و بعد خیلی بیشتر بود .اما تقریبا از
کسبوکارهای محلی توجه نشان میدادند
دونالد بارلت
همان زمان به بعد ،سهمی که پولدارترین
و ای��ن رویه را تا ده��ه  1970میالدی نیز
و جیمز استیل
امریکاییها به عنوان مالیات میپرداختند
ادام��ه دادن��د .اما از آن زم��ان به بعد ،این
به ش��دت رو به کاهش گذاشت .در ادامه
کمپانیها بس��یاری از موقعیتهای کاری
ای��ن ش��رایط ،کارخانهه��ای امریکایی
خود را به خارج از کشور منتقل کردند .به
بسیاری از کارهایش��ان را به مکزیک و
نوشته بارتلت و استیل ،این موقعیتهای
بع��د از آن به چین منتقل کردند .خیلی
کاری نصی��ب کارگرانی در چین ش��د اما
طولی نکش��ید تا همهچیز عوض ش��د.
وضعیت کاری آنها چنان نامناسب بوده و
کارهایی که میتوانست در محل و شاید
هست که حتی نمیشود چنین وضعیتی
توسط اس��تادکاری در همسایگی انجام
را با وضعی��ت کاری کارگران امریکایی در
بگیرد ،به کارخانههایی دوردست منتقل
ق��رن نوزدهم میالدی نیز مقایس��ه کرد.
ش��د و خالصه همه چیز عوض ش��د .بر
کارگران چینی حاال دوازده ساعت در روز
اس��اس استدالل نویسندگان این کتاب ،سیاستهای کار میکنند؛ در خوابگاههای بزرگ زندگی میکنند و
آس��انگیرانه دولتی در امریکا به شدت باعث تضعیف با روسایی سر و کله میزنند که هیچ درکی از وضعیت
طبقه متوسط و به تبع آن ،دموکراسی شد و این درواقع کاری آنها ندارند .درواقع همان موقعیتهای کاری که
استدالل محوری کتاب است.
باید در امریکا حفظ میش��د ،حاال در کشوری دیگر و
به اعتقاد نویس��ندگان کتاب «خیان��ت به رویای در ش��رایط کاری نامناس��ب ،به شدت باعث نارضایتی
امریکایی» ،از دهه  1980میالدی ش��اهد آن بودهایم کارگران ش��ده بود .نمونههای مش��ابه دیگ��ری از این
که گروهی از سیاستمداران -از جمهوریخواه گرفته تا ماجرا را هم در دهههای اخیر میتوان ردیابی کرد ،مثل
دموکرات -اصالحاتی را که در عرصه اقتصادی به نفع ماجرای اعتراض کارگران یک شرکت پیمانکاری که در
خودشان بوده است به نام تالش برای افزایش بازدهی چین برای مایکروسافت کار میکردند.
اقتص��ادی به مردم قالب کردهاند .آنطور که بارتلت و
بارتلت و استیل معتقدند که کارگر امریکایی نیز در
اس��تیل میگویند ،برنده اصلی این ماجرا فقط و فقط میانه این منازعات چهرهای منفعل را از خود به نمایش
طبقه حاکم بوده است .در همین میان ،قوانین مالیاتی گذاشته است و علتش هم این است که البیکنندهها
نیز به سود ثروتمندترین امریکاییها تغییر پیدا کرده و برخی گروههای سیاسی ،قدرت کنش را از کارگران
است و وضعیت از این جهت پیچیدهتر هم شده است .ربودهان��د .آنه��ا در عین حال توضی��ح قانعکنندهای
در چنین ش��رایطی طبقه متوسط امریکا عمال مورد درباره علت تش��دید این انفعال ارائه نمیدهند و این
حمله قرار گرفته اس��ت و امریکا به ش��کل فزایندهای را نیز روش��ن نمیکنند که چرا چنین سیاستهایی
فقط به طبقه ثروتمندان و غیرثروتمندان تقسیم شده در حال حاض��ر در امریکا مورد تایی��د رایدهندگان
است.
اس��ت .با این وجود ،کتابِ این دو برنده جایزه پولیتزر
از جمله مثالهایی که نویس��ندگان کتاب میآورند در رش��ته روزنامهنگاری،کتابی قاب��ل اعتنا در عرصه
میتوان به سرگذشت کمپانیهایی مانند «رابرمید» در بررس��ی وضعیت طبقه متوسط اس��ت و شاید کمی
ووستر در اوهایو و نیز «وایز-گریپ» در دویت در نبراسکا سیاستگزاران امریکایی را نیز به فکر بیندازد.
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سخن آخر
دستیابی به
سطوح باالتر
رشد اقتصادی
و افزایش
ظرفیتهای
تولید ملی ،راهکار
واحد و مشترک
یا به تعبیری
جهانشمولندارد.
تجربیاتموفق،
ِ
حاصلریشهیابی
خردمندانه،عمیق
و دقیق شرایط
خاص کشور و
تجویز راهکارها در
چنینچارچوبی
بوده است
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نگاهی به پیشنهادهای کاربردی دو رویکرد اقتصادی

آزادسازی تجاری یا تجارت راهبردی
آیا در عصر جهانیش��دن ،شعار «تولید ملی ،حمایت از
کار و سرمایه ایرانی» به نوعی بازگشت به دوره حمایتگرایی
و مداخله دولتی و نادیده انگاش��تن اقتضائات فضای جدید
مناسبات اقتصادبینالمللنیست؟
با مراجعه به ادبیات جدید سیاس��تگذاری اقتصادی و
نظریههای نوین تجارت بینالملل مالحظه میش��ود که در
حوزه راهبردهای تجاری ،دو دیدگاه متمایز با یکدیگر رقابت
دارند« :آزادس��ازی تجاری» و «سیاست تجارت راهبردی».
طرفداران آزادسازی تجاری ،با اتکا به فرض وجود رقابت کامل
در بازارهای محصوالت و عوامل تولید در سطح بینالمللی ،و
اثبات اینکه تحت چنین شرایطی تولید و تجارت کشورها بر
مبنای مزیت نسبی آنها به نفع طرفین خواهد بود خواستار
لغو کلیه حمایتها از تولیدات داخلی ،از جمله حذف موانع
غیرتعرفهایوتعرفهای،یارانههاومعافیتهایمالیاتیمیشود
و پیشبینی میکنند .از دیگر سو ،مدافعان سیاست تجارت
راهبردی ،ب��ا ابراز تردید جدی در م��ورد واقعیبودن فرض
وجود بازار رقابت کامل برای کلیه محصوالت و عوامل تولید،
با ارائه شواهدی ادعا میکنند که در مورد غالب محصوالت
در صحن��ه اقتصاد بینالملل ،آنچه که وجود دارد بازارهای
انحصار کامل یا چندجانبه اس��ت .اما تحت چنین شرایطی
منافع متصور برای تولید و تجارت بر مبنای مزیت نس��بی
حاصل نمیش��ود .در واقع ،آنان مدعیاند بازی برد – بردی
ک��ه طرفداران تجارت آزاد وعده میدهند در عمل بازی برد
– باخت ،به نفع انحصارگران و به زیان صنایع نوپاست .از این
منظر ،رونق تولید ملی و ت��داوم آن را در مداخله و حمایت
گزینشی و برنامهریزیشده دولت از صنایع نوپای صادراتگرا
به منظور دستیابی به مزیتهای رقابتی میدانند.
خوشبختانه ،همانطور که از مرور مقاالت آن همایش
آش��کار اس��ت ،تنوع دیدگاههای صاحبنظران به گونهای
اس��ت که مدافعانی از ه��ر دو رویکرد رقیب در این زمینه
را پوش��ش میدهد .هم یافتههای پژوهشیای را منعکس
میس��ازد که با س��رلوح ه قراردادن سیاس��ت آزادسازی
تجاری ،نس��بت به آنکه در اجرای ش��عار س��ال ،1391
درونگرایی ،حمایتگرایی و مداخله گس��ترده دولتی به
عنوان سیاس��تمحوری برگزیده و منافع ناش��ی از رقابت
نادیده گرفته ش��ود و رش��د بلندمدت اقتصادی کشور در
معرض آسیب قرار گیرد ،هشدار میدهند و بر برونگرایی،
محدود س��اختن حیطه مداخالت دولت��ی به نقشهای
مکملی و ترک حمایتگرایی به عنوان یگانه مسیر نیل به
سطوح باالتر رشد بلندمدت اقتصادی تأکید میورزند؛ و هم
نقطهنظرات صاحبنظرانی را دربردارد که آزادسازی تجاری
را مبتنی بر فروض غیرواقعی دانسته و با دفاع از سیاست
راهبردی تجاری ،افزایش رشد بلندمدت اقتصادی کشور
را تنها در پرت��وی ارتقای ظرفیتهای تولیدی برونگرا با
حمایت گزینش��ی ،برنامهریزیشده و در افق زمانی معین
توسط یک دولت کارآمد و توسعهخواه امکانپذیر میدانند
و ادع��ای خ��ود را متکی بر واقعیات محی��ط اقتصادی –
سیاسی بینالملل و شواهد مربوط به موفقیت کشورهای
مقدم در دس��تیابی به توس��عهیافتگی و تجربیات معدود
کش��ورهایی میدانند که در س��الهای پس از جنگ دوم

در شماره گذشته «آیندهنگر» گزارش سخنرانی
اقتصاددان�ان در همایش ات�اق بازرگانی در مجموعه
رای�زن و راهکارهای پیش�نهادی آنها برای تقویت
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را خواندید.
مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در
مطل�ب زیر ب�ا نگاهی راهبردی بر اس�اس س�خنان
مطرح شده در این همایش به جمعبندی دیدگاههای
اقتصاددان و نظرات و راهکارهایی که در این همایش
مطرح کردند پرداخته است که در اینجا میخوانید.

جهانی به این گروه پیوس��تهاند .در چنین فضایی از تقابل
دیدگاهها ،برای نمای��ش تصویری منصفانه از جمعبندی
آرای متفاوتِ صاحبان آثار ارزشمندی که در این مجموعه
گردآمده اس��ت ،در ادامه از تشریح محورهای عمده غالباً
مشترک در روش بررس��ی ،نظرات و راهکارها آغاز نموده،
سپس به موارد اساسی اختالف دیدگاهها میپردازیم:
ریشهیابی تاریخی و نگرش بلندمدت :سطح پایین رشد
تولید داخلی ،مسئله دیروز و امروز کشورمان نیست .عوامل
ایجادکننده آن ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد و افزایش
آن در بلندمدت را نمیتوان در ظرف زمانی کوتاه و ،مهمتر از
آن ،با نگرش در چنین قالبی محقق ساخت .حتا سیاستهای
اقتصادی معطوف به مواجهه با چرخههای تجاری یا شرایط
بحرانی نیز باید در چارچوب مالحظات بلندنگر اتخاذ شود.
ضرورت اتکا بر مبانی علمی و تجربه جهانی با رعایت

مالحظات بومی :راهگشایی برای رونق تولید ملی بایستی
بر یافتههای علمی مبتنی باش��د و اساساً علممحوری در
تدوین برنامهها و سیاس��تها ،خود از دستارودهای اصلی
تجربه کشورهای موفق در توسعهیافتگی است .روش علمی،
از جمله ،تأکید میکند که در این مسیر باید دانستههای
موج��ود حاصل از بررس��ی تجربیات کش��ورهای موفق و
ناموف��ق را گردآوری نمود و از آن آموخ��ت .اما ،همزمان،
الزم اس��ت به این آموخته اصلی تجربی در این حوزه نیز
توجه نمود :دستیابی به س��طوح باالتر رشد اقتصادی و
افزایش ظرفیتهای تولید ملی ،راهکار واحد و مش��ترک
حاصل
یا به تعبیری جهانش��مول ندارد .تجربیات موفق،
ِ
ریشهیابی خردمندانه ،عمیق و دقیق شرایط خاص کشور و
تجویز راهکارها در چنین چارچوبی بوده است.
اهمی�ت نقش قواع�د (نهادها) :علیرغم ش��یوع تفاوت
رویکرده��ا در عرصه اقتص��اد ،واقعیت آن اس��ت که در دو
دهه اخیر ش��اهد نوعی همگرای��ی یا کاهش طول در طیف
دیدگاههای متفاوت در سیاستگذاری توسعه ملی در ادبیات
این حوزه هس��تیم .این همگرایی به گفتارها و نوشتارهای
صاحبنظران ایرانی نیز رسوخ یافته است .از جمله محورهایی
ک��ه مبانی فک��ری را به هم نزدیک نم��وده ،تأکید بر نقش
قواعد بازی (نهادها) در تعیین عملکرد بلندمدت اقتصادی -
اجتماعی است .همانطور که در مقاالتی که در این مجموعه
گردآوری ش��دهاند ،نیز به چشم میخورد ،نوعی اتفاق نظر
وجود دارد که را ِه رونق بلندمدت تولید ملی ،از اصالح قواعد
بازی (نهادها) میگذرد.
ضرورت اصالح و کارآمدسازی دولت برای ایفای نقشهای

محوله :نقش بالمنازع دولت در تعریف ،اجرا و تضمین اجرای
قواعد رس��می و نیز تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی
و اهمیت و تعیینکنندگی قواعد و سیاس��تها و چگونگی
اجرای آنها موجب میشود در ریشهیابی و شناسایی عوامل
پایینماندن رش��د بلندمدت تولید مل��ی ،ناکارآمدی دولت
گزین��های مهم و اصلی قلمداد ش��ود و ازاینرو ،تالش برای
اصالح و کارآمد سازی دولت سرلوحه نسخههای تجویزی با
نگرشهای متفاوت باشد.
ایف�ای کارآم�د نقشهای مکملی دولت :یک��ی از موارد
گرایی پیشگفته در ساحت اندیشه توسعه ،اتفاقنظر بر
هم ِ
اهمیت و ضرورت ایفای کارآمد نقشهای مکملی دولت برای
دستیابی به سطوح باالتر رشد بلندمدت تولید ملی است.
منظ��ور از نقشهای مکملی آن گروه از وظایفی اس��ت که
دولتها برای انجام آنها بوجود آمدهاند و ماهیتاً از عهده بخش
خصوص��ی برنمیآید .تأمین امنیت ،تعریف ،اجرا و تضمین
اجرای حقوق مالکیت ،برق��راری روابط صلحآمیز و عاری از
تنش با سایر کشورها و تدوین استانداردها بخش مهمی از این
وظایف است که انجام کارآمد آنها به کاهش هزینههای مبادله
میانجامد و زمینهساز شکوفایی اقتصادی میشود.
آغاز اختالف نظر؛ نقشهای دیگر برای دولت :میتوان
ادعا کرد منش��أ اصلی اختالف دیدگاهها در این حوزه ،که
ناگزیر به تجویزهای سیاس��تی متفاوت نیز میانجامد ،از
نحوه پاس��خگویی به این پرس��ش آغاز میشود که عالوه
بر نقشهای مکمل��ی ،دولتها وظایف دیگری نیز برعهده
دارند؟ پاسخ طرفداران آزادسازی تجاری به این پاسخ منفی
اس��ت .آنان ،در آنچه که به دولت مربوط میشود ،اجرای
کارآمد نقشهای مکملی را برای رشد بلندمدت تولید ملی
کاف��ی میبینند .نه تنها این ،بلکه با اتکا به فروض معینی،
تخطی از آن و گسترش نقشهای دولت و از جمله هرگونه
حمایتگرای��ی را مخ��ل نظم بازاری دانس��ته و تنزل رفاه
جامعه را پیآمد آن میدانند .در مقابل ،مدافعان سیاس��ت
پاسخ مثبت میدهند .آنها
تجارت راهبردی به این سؤال ِ
از عوامل عمده ارتقای مستمر رشد بلندمدت اقتصادی در
کشورهای توس��عهیافته را آن میدانند که دولت عالوه بر
ایفای کارآمد نقشهای مکملی ،از آن فراتر رفته و با حمایت
گزینشی ،برنامهریزیشده و با افق زمانی محدود از صنایع
نوپ��ای ملی در عرصه تجارت جهانی ،راه را برای بقا و نفوذ
آنها در بازارهای دیگر کشورها هموار نمودهاند .آنها با اتکا
به بخش��ی از مبانی نظری اقتصاد مرسوم و نیز یافتههای
نهادگرایی نوین بر مبنای تجربیات متقدمین توسعهیافتگی
و بهویژه کشورهایی که اخیرا ً گامهای استوار و موفقی را در
این مسیر برداشتهاند بر ضرورت مداخله برنامهریزیشده و
حمایتی دولت از تولید داخلی برونگرا برای مقابله با شرایط
نابرابر در غالب بازارهای جهانی محصوالت ،رفع نارساییها
و جبران شکس��تهای بازارهای محصوالت و عوامل تولید
تأکید میورزند.
از اینجا تفاوت آشکاری بین سیاستهای تجویزی این
دو رویکرد آغاز میشود .اختالفاتی که در نظرات و راهکارهای
ارائه ش��ده در این مجموعه مقاالت حول موضوعی واحد ،به
روشنی آشکار و قابل ردگیری است.

Tehran Chamber
of Commerce, Industries
Mines and Agriculture

No.14 September 2012

