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4

اقتصاد ایران روزهای سرنوشتس��ازی را س��پری
میکن��د .روزهایی که ارزش پول ملی کش��ور در بازار
آزاد ،کمتر از یک س��وم ارزش رس��می آن شده است.
روزهایی که مدیریت اقتصادی و دیگر قوای حکومتی،
ب��ه جای آنکه تمامی کوش��شهای خود را معطوف
به حل مشکالت نمایند ،درگیر اختالفات پایانناپذیر
خود شدهاند .روزهایی که حلقه فشارها بیش از پیش
تنگتر و کوچکتر میش��ود ،حلقهای که پیش از این
هم به اندازه کافی تنگ شده بود .روزهایی که شاخص
تورم ،رشد شتابانی به خود گرفته است ،و انتظار میرود
که رکورد این ش��اخص در دو دهه گذشته را بشکند،
در چنین ش��رایطی دو موضوع محوری و مهم یعنی
فشارها و سیاستهای اقتصادی باید بیش از پیش در
مرکز توجهات قرار گیرند ،دو موضوعی که به نحوی با
یکدیگر در ارتباط نزدیک هم هستند .در این یادداشت
اش��اره کوتاهی به سرنوشت سیاس��تهای اقتصادی
در  8س��ال گذشته و مهمترین ش��عار آن که عدالت
بود ،میش��ود تا ضم��ن درسآم��وزی از آن در آینده
مرتکب چنین خطاهایی نشویم .عدالت نه تنها شعار
راهبردی دولتهای نهم و دهم بود ،بلکه عدالت ،شعار
تاکتیکی دولت نیز محس��وب میگردید به طوری که
در هر موردی از لفظ و کلمه عدالت اس��تفاده میشد
و در بیشتر بیانیهها و حتا احکام صادره برای افراد ،بر
محوریت عدالت تاکید میگردید و در این چند س��ال
شاید هیچ کلمهای به اندازه عدالت تکرار نشده باشد.
هرچند هیچگاه دیده نشد که تعریفی روشن و علمی
و عملیاتی از این اصطالح ارایه ش��ود .اکنون که چند
ماه بیش��تر به پایان کار این دولت باقی نمانده است،
فرصت مناسبی است که از عملکرد آن در زمینه عدالت
و تحقق آن ارزیابی مختصری ارایه شود.

1

اشتغال

ایجاد اش��تغال و کاهش بیکاری یکی از مهمترین
شاخصها و فعالیتها برای برقراری عدالت اقتصادی

اس��ت .به ویژه آنکه طی دهه گذشته ،متولدین اوایل
انقالب ه��م وارد بازار کار ش��دهاند و نیازمند ش��غل
و زندگی هس��تند .ولی آنچه که در  7س��ال گذشته
دیده نمیشود اشتغال واقعی است .البته بر روی کاغذ
و ارقام و اعداد غیر معتبر ،تا بخواهیم شغل ایجاد شده؛
ولی واقعیت غیر از این اس��ت .سرشماری سال 1390
نشان داد که طی سالهای  1385تا  1390فقط تعداد
اندکی بر کل شاغالن کشور اضافه شده است ،که شاید
ساالنه کمتر از  60هزار شغل باشد ،در حالی که پیش
از این دولت ،در مقاطعی تا ساالنه  600هزار شغل هم
ایجاد میشد .به همین دلیل در سالهای اخیر شاخص
بیکاری نسبت به قبل افزایش داشته است ،هرچند با
کاهش نرخ فعالیت ،بخش مهمی از افزایش نرخ بیکاری
به صورت پنهان درآمده است .آنچه که موجب تاسف
است ،احتمال بروز سونامی بیکاری از فصل پاییز جاری
به بعد است .وضع ناخوشایند اشتغال ناشی از کاهش
سرمایهگذاری و نیز کاهش بهرهوری سرمایه و اتالف
سرمایهها در بنگاههای کوچک است.

2

تولید

3

ضریب جینی

تولید ناخالص داخلی در س��الهای اخیر عمدتا
متاث��ر از افزایش قیمت صادرات نفتی بوده اس��ت ،با
این حال نه تنها رش��د تولید آن چنانکه مورد انتظار
برنامهنویسان سند چشمانداز است یعنی  8درصد در
سال ،نبوده ،بلکه فاصله بسیاری با انتظارات معمولی نیز
داشته است ،و اگر توجه کنیم که بیشترین درآمدهای
ارزی ناش��ی از فروش نفت در تاریخ ما در این  7سال
اخیر نصیب دولت ایران ش��ده اس��ت ،به اهمیت این
شکاف بیشتر پی میبریم.
ضریب جینی که شاخص مهمی از نابرابری است
در س��الهای  1381تا  1384کاهنده بود ولی از سال
 1384به بعد مجددا ً روند افزایشی یافت ،ولی پس از

توزیع درآمدهای حاصل از هدفمندی طبیعی است که
این ضریب کمتر شده باشد ،هرچند این کاهش پایدار
نخواهد بود ،زیرا موقتی اس��ت و با افزایش نرخ تورم،
مجددا وضع ضریب جینی به حالت س��ابق برگشته و
حتا از آن هم بیشتر خواهد شد.

4

تورم

تورم مالیاتی غیر اخالقی است که از طبقات فقیر
و محروم جامعه گرفته میشود ،کسانی که درآمدی بجز
دس��تمزد و کار و کوش��ش خود ندارند ،با وجود تورم،
دریافت واقعی و ثابت آنان کاهش مییابد ،در حالی که
ثروتمن��دان و صاحبان امالک و ام��وال نه تنها از تورم
ضرری نمیبینند که سود هم میکنند زیرا ارزش اموال
آنها اگر بیشتر نشود ،کمتر نمیشود .آثار منفی تورم در
احساس بیعدالتی و نیز بسط زمینه برای بروز رفتارهای
غیر اخالقی و جرم ،آشکارتر از آن است که نیازمند به
بیان باشد .تورم در سالهای اخیر ،ناشی از رشد فزاینده
نقدینگی بود ،که ب��رای مدتی از طریق تزریق ارزهای
فراوان نفتی ،و به قیمت ابتال به بیماری هلندی مجال
بروز نیافت ،ولی از س��ال گذش��ته آثار خود را با شدت
بیس��ابقهای نشان داده اس��ت و از اوایل تابستان سال
جاری این اثر با ش��یب بیشتری نسبت به پیش رو به
افزایش است ،و با سه برابر شدن قیمت ارز ،تورم ناشی از
واردات بر صنعت و تولید و سپس کل جریان اقتصادی
جامعه ظاهر خواهد شد و آنچه که در پایان میماند،
دستهای خالی طبقات ضعیف و زحمتکش است که با
شعار عدالت موهوم ،به آینده خود امیدوار شده بودند.
نکته بسیار مهم دیگری که در نقش غیرعادالنه تورم
وجود دارد ،نفعی اس��ت که بدهکاران از تورم میبرند،
زیرا با وجود تورم ،ارزش حال وامها بسیار کم میشود
و از آنجا که وامگیرندگان اصلی صاحبان سرمایهاند،
از این رو تورم به نفع آنان و به ضرر پساندازکنندگان
یا مردم عادی است که سرمایههای کوچک خود را در
بانکها سپردهگذاری کردهاند.

5

ضریب انگل

6

برابری فرصتها

یکی از مهمترین ش��اخصهایی که در وضعیت
عدالت باید مورد توجه قرار گیرد ،ضریب انگل است ،که
نسبت هزینههای خوراکی خانوار به کل هزینههاست.
این نس��بت با بهبود وضع زندگی کم میش��ود ،زیرا
هزینههای خوراکی در کلیت خود معموال پرکش��ش
نیستند .به همین دلیل است که اندازه این شاخص که
در س��ال  1380برابر  27/9درصد بود ،در سال 1384
به رقم  23/7درصد کاهش یافت که نش��ان از بهبود
وضع معیش��تی مردم بود ،ولی این ش��اخص در سال
 ،1389مجددا با افزایش مواجه شد و به  24/9درصد
رسیده است ،و تردیدی نیس��ت که در سال  1390و
به ویژه  1391با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد و
احتماال به رقم سال  1380و یا بیشتر از آن هم برسد.
ای��ن واقعیت از طریق دیگری هم قابل دیدن اس��ت.
شاخص قیمتها در فروردین سال جاری ( )1391به
رقم  317رسید ( )1383=100ولی این شاخص برای
مواد خوراکی  390/4بود به عبارت دیگر در این فاصله
قیمت مواد غذایی که سهم بیشتری از هزینههای سبد
خانوار طبقات کمدرآمد را به خود اختصاص میدهد،
با جهش بیشتری نسبت به سایر اقالم مصرفی مواجه
شده که به معنای افزایش فشار بر طبقات کمدرآمدتر
جامعه است .فشار بر طبقات کمدرآمد از طریق دیگری
ه��م دی��ده میش��ود و آن کاهش س��هم هزینههای
فرهنگی و تفریحی در سالهای اخیر است .این کاهش
نش��اندهنده فشار بیشتر اقتصاد بر مردم برای هزینه
کردن در امور ضروریتر است.
تحلیل وضعیت سه حوزه مهم آموزش ،بهداشت
و تامین اجتماعی نش��ان خواه��د داد که دولت تا چه
حد توانسته در مسیر ایجاد برابری فرصتها به عنوان
ش��رط مهم برای برقراری عدالت گام بردارد .در زمینه
کمی ،رشد دولتهای گذشته کماکان
آموزش به لحاظ ّ
در این دولت هم ادامه داش��ته اس��ت ،و از این حیث
موجب افزایش برابری فرصت میشود ،ولی مشکل از
کمی نه تنها با رشد کیفی
آنجاست که اوال این رشد ّ
همراه نیست ،بلکه از نظر کیفیت نزول هم کرده است.

اگرچه برای این ادعا ،مستندات الزم را به علت فقدان
مطالعات نمیتوان ارای��ه کرد ،ولی وضعیتی که برای
مراکز آموزش عالی کشور فراهم شده خود گویای این
کاهش کیفیت است .مدرکگرایی سطحی که حتا تا
مقامات بلندپایه نیز رواج یافته گویای این واقعیت است.
دوم اینکه وابس��تگی آموزش عالی به منابع درآمدی
خانوار بیش از پیش ش��ده .از این رو برابری فرصتها
مس��تقل از تواناییهای فردی ،وابس��ته به درآمدهای
خانوار شده است .و این برخالف شعار عدالت است.
در زمین��ه بهداش��ت ،و هزینههای درم��ان و دارو
و کاهش فرانش��یز بیمهها ،قضایا روش��نتر است ،به
طوری که بس��یاری از گروههای محروم قادر به تامین
هزینههای بهداشت و درمان خود نیستند ،و با اتفاقات
چند ماهه اخیر که در زمینه سختتر شدن تامین ارز
ب��رای دارو رخ داده این وض��ع بیش از پیش بدتر هم
خواهد شد.
در زمین��ه تامین اجتماعی نیز کافی اس��ت که به
وضعیت ناخوشایند صندوق تامین اجتماعی و وضعیت
درآمدها و هزینههای آن پرداخته شود تا معلوم گردد
که قدرت این صن��دوق از نظر قوام اقتصادی افزایش
نیافته اس��ت ،قرینه مهم این وضع ،ناپایداری عجیب
مدیریت این س��ازمان اس��ت که طی  7سال اخیر6 ،
مدیر برای آن آمده و رفته که امکان هر نوع برنامهریزی
مطلوب را از آن سلب کرده است.
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پرداختهای نقدی

اصلیترین سیاست دولت در  7سال اخیر برای
تحقق عدالت اقتص��ادی ،ارایه پرداختهای نقدی و
مالی در قالب ارایه سهام عدالت و پرداخت درآمدهای
حاصل از هدفمن��دی یارانهها به م��ردم بود .عرضه
س��هام عدالت ،هیچ کمکی به بهبود س��اختار تولید
شرکتهایی که س��هام آنها عرضه شده است نکرد،
هرچند مقرری اندکی را برای بخشی از مردم کسب
ک��رد که به دلیل فقدان رابطه مردم با ش��رکتهای
این س��هام ،به مرور به فراموشی سپرده خواهد شد.
ولی پرداخت یارانههای نقدی تاثیری مهم در زندگی
مردم گذاشت ،به ویژه برای چند دهک پایین جامعه
از اهمیت زیادی برخوردار بود ،ولی مشکل اینجاست

که با اجرای ناقص این طرح ،وضعیت به گونهای شد
که مجلس مانع از اجرای فاز بعدی آن ش��ده است ،و
در نتیجه با تورم موجود ،چند ماهی بیش��تر نخواهد
گذشت تا تاثیرات مثبت ناشی از مبالغ اکتسابی از این
طرح به وسیله تورم خنثی شود .ضمن اینکه قیمت
بنزین و سایر حاملهای انرژی نیز به قیمت ارزهای عدالتاقتصادی،
خارجی ،به وضعیت سابق برگشته و انتظار میرود که شعاری است که
آثار ناش��ی از این اقدام در تعدیل مصرف س��وخت و اگرچه در تبلیغات
انرژی نیز خنثی شود.
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فساد
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فرصتهای عادالنه سیاسی و اجتماعی

فساد اقتصادی یکی از بدترین تاثیرات را بر عدالت
اقتصادی دارد .هرچه فساد بیشتر باشد ،به معنای دور
شدن از عدالت اقتصادی نیز هست .واقعیت انکارناپذیر
این اس��ت که فس��اد اداری و اقتصادی در س��الهای
گذش��ته به نحو چشمگیری افزایش یافته است و این
روند برخالف شعاری بود که دولت در ابتدای کار خود
ابراز داشت و درصدد بود که نام مفسدان اقتصادی را از
کشوی میز خود درآورد ،ولی هیچ نامی درآورده نشد ،و
به جای آن نامهای جدیدی که در این سالها مرتکب
فساد شدهاند ،راهی دادگاهها شدند.

بیش از همیشه
گفته میشود ،ولی
در عمل بیش از
همیشهمتروک
شده است و به
عبارتدقیقتر،
عدالت به اغما،
رفته است

عدالت اقتصادی مس��تلزم وجود برابری و عدالت
در فرصتهاست ،و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و
آزادی بیان و انتشار مطبوعات و کتاب نیز جزیی از این
فرصتهای عادالنه هستند ،که بدون آنها ،امکان ندارد
عدالت اقتصادی محقق ش��ود .از س��وی دیگر عدالت
اقتصادی مستلزم وجود دستگاههای کارآمد نظارتی از
سوی گروههای غیردولتی است .این کار عموما از طریق
مطبوعات انجام میشود .آزادی دسترسی به اطالعات
نیز پیشش��رط عدالت اقتصادی پایدار است .با توجه
به اینکه این موارد نیز در س��الهای اخیر در مس��یر
معکوس��ی از آنچه که بود قرار داشته ،میتوان نتیجه
گرفت که عدالت اقتصادی ،شعاری است که اگرچه در
تبلیغات بیش از همیشه گفته میشود ،ولی در عمل
بیش از همیشه متروک شده است و به عبارت دقیقتر،
عدالت به اغما ،رفته است.
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نویسندگان ایرانی

یادداشتها

توسعه ایرانی
الگوی
غیرایرانی
الگوی توسعه در ایران را
چگونه میتوان انتخاب کرد؟

احمد میدری
استاداقتصاد

نگر
آینده
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تعیین ویژگیهای نظام بازار و شناسایی الگوهای مختلف
بعد از فروپاشی شوروی و اروپای شرقی مطرح شد .کشورهای
ف��وق قصد داش��تند از اقتصاد دولتی به س��مت اقتصاد بازار
حرکت کنند .عموم مشاوران که اعضای نهادهای بینالمللی
بودند ،نظام بازار با الگوی نوع امریکایی را به عنوان شکل بهتر
نظام بازار به این کش��ورها معرفی میکردند .اما نظر گروهی
از اقتصاددان��ان از جمل��ه جیمز توبین بر این ب��ود که نظام
بازار امریکایی مناسب کشورهای اروپای شرقی نیست و این
کشورها را با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد کرد .شاید بهتر
باشد آنها به سمت الگوهای ژاپنی و آلمانی نظام بازار حرکت
کنن��د .در ایران نیز بعد از پایان جنگ تحمیلی کش��ور قصد
داش��ت که از اقتصاد به اصطالح دولت��ی صرف نظر از میزان
واقعیت آن به اقتصاد بازار حرکت کند .اما همه بحث این بود
که اقتصاد دولتی بد و اقتصاد بازار خوب است .در مورد اشکال
بازار اصال بحث نشد .بر پایه شرایط آن دوران و تصورات خامی
که از برنامه تعدیل ساختاری وجود داشت ،برخی اقتصاددانان
نظام اقتصاد ب��ازار امریکایی را توصیه میکنند .بعد از بحران
 1997در ش��رق آس��یا و بحران  2008در امریکا ،گروهی از
اقتصاددانان تاکید کردند که ش��کل نظام سرمایهداری حتی
برای کشورهای پیشرفته مشکلساز بوده است .کشوری مانند
امریکا هم باید تجدیدنظر کند و شکل نظام سرمایهداریاش
را به اشکال اروپای قارهای تغییر دهد .مشهورترین کسی که
اخیرا این بحث را مطرح کرده ،فوکویاما است .او بالفاصله پس
از فروپاشی بلوک شرق سابق ،نظام سرمایهداری امریکایی را
آخرین شکل تمدن بشری میدانست .ولی بعد از بحران 2008
امریکا ،تجدیدنظر و بیان کرد که این شکل از نظام سرمایهداری
باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
از پیامهای جنبش والاستریت آن است که شکل تامین
اجتماعی و سرمایهداری مالی که در امریکا وجود دارد موجب
بس��یاری از مشکالت است .سرمایهداری مالی در کشورهایی
مانند امریکا ،انگلستان و برخی از کش��ورهای اروپایی آزادی
بیح��د و حصری بر خالف نظامهای آلمانی و ژاپنی پذیرفته
است .لذا سرمایهداری مالی در این کشورها باید در چارچوب
نظارتهای بیش��تری قرار بگیرد و جنبش والاستریت نیز به
گونهای خواستار تجدیدنظر در سیستم سرمایهداری امریکایی
اس��ت .تا زمانی که اعتقاد بر این اس��ت که ما یک ش��کل از
نظام سرمایهداری داریم که حد اعالی آن نظام بازار با الگوی
امریکایی است ،فقط یک راه داریم که همه اشکالش از پیش
تعیین ش��ده است .لذا طراحی کردن ش��کلی از اقتصاد بازار
متناسب با فرهنگ ،سیاست و پیشینههای اقتصادی جامعه
و اقتصاد بومی معنا ندارد .پذیرفتن تکثر اشکال نظامهای بازار
موجب میشود که بتوان شکلهای متفاوتی از نظامهای کنونی
برای کشورهای در حال گذر مانند ایران طراحی کرد .بنابراین
شناخت گونههای بازار ضرورت دارد .نظام بازار چه شکلهایی
دارد و چ��ه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ این س��وال از جنگ
جهانی دوم تا حاال مطرح بوده اس��ت .گروهی از متخصصان
علوم اجتماعی ،اقتصاد و سیاس��ت به تفاوتهای نظام بازار و
سرمایهداری توجه کردند و معیارهای تفکیک در طول زمان
تغییر یافته است .چند مورد از معیارهایی که نظامهای بازار و
سرمایهداری را از همدیگر تفکیک میکنند عبارتند از:
نقش دولت در تامین نیازهای اساسی کشورها :از نظر حضور
دولت برای تامین نیازهای اساسی مانند آموزش ،بهداشت،
درمان و مسکن به  3گروه تقسیم میشوند .در کشوری مانند
امریکا دولت تنها از معلولین و اقشار شدیدا آسیبپذیر حمایت
میکند و چندان وظیفهای در زمینه آموزش رایگان ،بهداشت
رایگان و تامین اجتماعی گسترده ندارد .در کشوری مانند آلمان
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دولت رفاه پذیرفته شده است و دولت حداقل نیازهای اساسی
را در بخشهای آموزش ،بهداش��ت ،درمان و مس��کن تقبل
میکند .لذا تامین نیازهای اساس��ی به صورت رایگان صورت
میگیرد و سیستم بازنشستگی به صورت گسترده وجود دارد.
در کشوری مانند سوئد دولت ضمن تامین حداقل نیازها ،ایجاد
برابری و افزایش سطح رفاه بیش از حداقل نیازهای اساسی را
نیز متقبل میشود .برای مثال بیمههای بیکاری در این کشور
بسیار گسترده است.
تفاوت نظامهای مالی :نظ��ام مالی به بازار اوراق بهادار و
بانک تقس��یم میشود .کشورها از نظر تامین نظام مالی
به دو دسته نظام بازار لیبرال و نظام بازار هماهنگشده تقسیم
میشوند :کشورهایی مانند امریکا ،انگلستان ،کانادا ،نیوزلند و
ایرلند در نظام بازار لیبرال و کشورهای آلمان ،فرانسه ،بلژیک،
نروژ ،ایتالیا ،اتریش ،دانمارک ،فنالند ،هلند ،س��وئیس ،سوئد،
ایسلند و ژاپن در الگوی نظام بازار هماهنگشده قرار میگیرند.
تفاوتهای نظام مالی لیبرال و هماهنگش��ده عبارت اس��ت
از :س��هاممحور بودن نظام مالی لیب��رال ،کامال رقابتی بودن
نظام مالی در کش��ورهای لیبرال و شبهانحصاری بودن آن در
نظامهای هماهنگشده ،و از راه دور بودن رابطه نظام مالی با
واحدهای تولیدی در نظام لیبرال.
جایگاه تش��کلهای صنفی :در نظام اقتصاد امریکایی،
انحصار در هیچوجه از اقتصاد مفید دانسته نمیشود و
باید جلوی انحصارات گرفته شود .تشکلهای اقتصادی نظیر
اتحادیهه��ای کارگری ،اتاقهای بازرگانی به ش��کلی طراحی
شدهاند که از فراگیری و قدرت چانهزنی دستهجمعی برخوردار
نباشند .اما در نظام بازار هماهنگشده ،تشکلها چه در سطح
ملی و چه در سطح بنگاه از قدرت تصمیمگیری برخوردارند.
به عنوان مثال در شورای پول کشور ،اتحادیه بانکداران حضور
رس��می دارد .قانون تعیین کرده که شورای کارکنان بنگاهها
باید در هیئت نظارت حضور داش��ته باش��ند .هیئت نظارت
رکنی اس��ت که هیئت مدیره را کنترل میکند .طبق قانون،
خیلی از تصمیمات مدیران مانند تعیین دستمزدها و شرایط
اخ��راج کارکنان بدون اجازه ش��ورای کارکنان و اتحادیههای
کارگری امکانپذیر نیست .بنابراین در نظام بازار لیبرال اقتصاد
کامال رقابتی در جامعه مدنی و تش��کلها اس��ت اما در نظام
هماهنگشده شاهد انحصارات ،قدرت رسمی و تصمیمگیری
در سطح کالن و سطح بنگاه هستیم.
روابط صنعتی و مس��ئله حمایت از نیروی کار :در نظام
لیبرال امریکای��ی ،مدیر حق اخراج کارکن��ان را دارد و
حمایتهای ش��غلی و کاری از کارکنان ص��ورت نمیگیرد.
در صورتی که در نظام هماهنگش��ده حمایتهای جدی از
کارگران صورت میگیرد و تحت شرایط خیلی خاصی کارفرما
میتواند کارگر را اخراج کند OECD .شاخصی برای تعیین
میزان حمایت از کارکنان س��اخته است .مقدار این شاخص
برای کش��ور آمریکا  0/8اس��ت اما برای فرانس��ه و سوئد 2/5
است .حمایتهای کارگری و عدم انعطافپذیری در بازار کار
در کشورهای اروپای قارهای  3برابر کشورهای انگالساکسون
است.
گس��تردگی س��ازوکار بازار :در نظام بازار لیبرال دولت
نقش مح��دودی در هدای��ت اقتص��اد دارد و دولت در
سیاستگذاری صنعتی زیاد مداخله نمیکند .اما در کشورهای
نظام بازار هماهنگش��ده نقش دولت بسیار گستردهتر است.
دولت ژاپن در سیس��تم اعتباری نقشهای برجستهای دارد.
بانک توسعه ژاپن یا بانک اعتبارات بلندمدت که از ارکان مهم
در توس��عه صنعتی ژاپن است ،متعلق به دولت بوده و تحت
نظارت دولت منابع را تخصیص میدهد .در دو گروه نظام بازار
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چرا تاجر
همان دالل نیست؟
هنوز در جامعه ما ،روش داللی
در عرضه کاال و خدمات
غالب بر روش علمی تجارت است

نگر
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نکته اول :در گذشته یکی از مزیتهای اقتصاد رقابتی
در ارزانفروشی بود و فعالیت تجاری تولیدکنندگان
کاال نیز بر این اس��اس به چارهاندیش��ی خاصی نیاز
نداش��ت .امروزه اما شرایط بازار بسیار تغییر کرده و
همین تغییرات سبب شده تا بحث تجارت ،از بحث
تولید جدا شود .به این ترتیب و درست به همان اندازه
توفیق مجدپور
که «تولید» ،نیاز به روشهای مدیریتی و مبتنی بر
عضوهیئت
یک تفکر مهندسی شده دارد« ،تجارت» هم محتاج
نمایندگان
و نیازمند به روش مدیریتی خاص و تفکر مهندسی
اتاق تهران
شده است .اینها است که باعث شدهاند تا این الزام را
پیش روی خود قرار دهیم که بگوییم تجارت ،خود
به مثابه یک دانش فنی است.
امروزه برد با کسانی است که نیازهای مشتریان
را درک میکنند و پ��س از مطالعه بازارهای عرضه
کاال ،اق��دام به تامین کاالهای مورد نیاز مش��تریان
میکنند .اما رس��یدن به این نقطه از دانش تجاری،
نیازمند ایجاد س��ازوکارهای علمی و حرفهای است.
دیگر نمیتوان بدون دانش و علم تجارت ،دست به
اقدام تجاری زد.
اما در ای��ران ،به جای حرکت کردن به س��مت
یک تجارت منطقی و علمی هنوز به ش��یوه داللی
و واس��طهگری و با روشهای حقالعملکاری اقدام
میش��ود که از جمل��ه طرحها و روشهای بس��یار
قدیمی است که تاریخ مصرف آن نیز گذشته است.
طبیعی است که اگر بخواهیم در تجارت و دادوستد
کماکان به همان روشها عمل کنیم ،نتیجهای جز
زیان رساندن به بازار اقتصادی تولیدکنندگان کاال و
در نهایت مشتریان عاید نخواهد شد.
بیاییم و قدری دقیقتر به موضوع توجه کنیم .ما
هنوز در جامعه ،با واژههایی چون داللی و واسطهگری
س��روکار داریم و گویا هنوز ،با معان��ی «تجارت» و
«بازرگانی» آشنا نشدهایم .هنوز در جامعه ما ،روش
داللی در عرضه کاال و خدمات غالب بر روش علمی
تجارت اس��ت .برای روشنتر شدن بحث میتوان به
نمونههایی اشاره کرد که از آن جمله عبارتند از؛
الف) در روش داللی ،تمام فکر دالل و واسطهگر
این اس��ت که س��ود خ��ود را در ارزان خریدن کاال
جستوجو کند .روش این دسته از معاملهگران آن
است که تا هر اندازه که امکان دارد ،یک نوع کاال را
ارزان بخرند ولی مطابق با نرخ بازار به فروش رسانند و
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لیبرال و هماهنگشده ،حضور دولت در موسسات تحقیقاتی،
ارتباط دادن صنایع با همدیگر ،سیاستگذاری در بخشهای
صنعت و کشاورزی کامال متفاوت است.
س��ازوکار هماهنگی تضاد منافع در دو نظام :در زنجیره
ارزش ه��ر صنعتی ،تضاد منافع میتواند وجود داش��ته
باش��د .تضاد منافع گاهی توسط قیمتها و گاهی با تجمیع
مالکیت هماهنگ میشود .در نظام بازار لیبرال ،قیمتها در
ب��ازار رقابتی مهمترین عامل هماهنگی اس��ت .در نظام بازار
هماهنگشده در کنار قیمتهای رقابتی ،پیوندهای مالکیتی و
وضعیت شبهانحصار از عوامل هماهنگی در سیستم است .بانک
مالکیت شرکتها را به عهده دارد و شرکتها هم مالکیتهای
مش��ترک بین همدیگر دارند .به دلیل نظام مالی شبهانحصار
در اقتصادهای نظام هماهنگش��ده ،وضعیتهای سهامداری
متقابل و وجود ش��رکتهای بزرگ ،بسیار گستردهتر از نظام
لیبرال است .همکاری بین ش��رکتها ،واحدهای تحقیقاتی
مش��ترک و نظام آموزش فنی و حرفهای مش��ترک در نظام
لیبرال بس��یار کمتر از نظام هماهنگ شده است .طوری که
تحقیقات مشترک در آمریکا  8درصد تحقیقات کل و در آلمان
این نسبت بیش از  70درصد را تشکیل میدهد .آلمان و ژاپن
الگوی س��رمایهداری متحد را تشکیل دادند .در این کشورها،
شرکتها هم به صورت افقی (زنجیره تولید) و هم به صورت
عمودی اشتراکات زیادی دارند.
رویک��رد روابط درونی و بیرونی بنگاهها :این رویکرد که
در اواخر دهه  1980شکل گرفت بیان میکند که باید
تفاوت نظام س��رمایهداری را از طریق تف��اوت روابط درونی و
بیرون��ی بنگاهه��ا توضی��ح داد .در رویکرد ش��رکتمحور به
ج��ای تفاوت نقش دولت در اقتص��اد ،نظامهای مالی و نقش
تشکلهای صنفی ،شرکت به عنوان محور قرار گرفته میشود و
سایر جنبهها در آن سنجیده میشود .به عبارتی ارتباط شرکت
با نظام مالی ،سایر شرکتها و نظام آموزشی تحقیقاتی بررسی
میشود .رویکرد شرکتمحور بیان میکند که نظام بازار باید
بهگونهای طراحی شود که واحدهای تولیدی کشور بتوانند با
سایر کشورها رقابت کنند .نباید روابط کار ،روابط مالی و روابط
صنعتی طوری تعریف ش��ود که انسانها خیلی احساس رفاه
بکنند اما واحدهای تولیدی از طریق واردات کاال ،از بین بروند و
یا کاالهای تولیدی نتوانند در خارج رقابت کنند .اقتصاد باید در
نظام جهانی حیات داشته باشد .بنابراین باید از رویکرد شرکتی
استفاده کنیم و چارچوب نظام اقتصادی را بهگونهای طراحی
کنیم که شرکتها بتوانند با سایر کشورها رقابت کنند.
خیل��ی از اجزای نظام بازار با ه��م پیوند دارند و نمیتوان
برخ��ی از اجزا را قبول و برخ��ی را رد کرد .برای نمونه وقتی
پذیرفته ش��د که نظ��ام بانکی ،نظام بانک��ی از نوع امریکایی
باشد ،خیلی از روابط شکل میگیرد .در حالت رکود ،بانکها
به ش��رکتها وام نمیدهند .در بازار سهام ،سهامداران سهام
شرکت زیانده را میفروشند .بنابراین مدیر شرکت با مشکل
کمبود منابع مالی و خروج س��هامداران روبهرو میشود .مدیر
ناچار است هزینههایش را به سرعت کاهش دهد .لذا مقیاس
تولید کم میشود و کارگران اخراج میشوند .بنابراین حتما باید
روابط کار منعطف باشد ،مدیر باید قدرت تاماالختیار داشته و
تصمیمگیر نهایی است .اما کدام یک از اشکال نظام بازار برای
ایران مناسبتر است؟
برای پاسخ به این س��وال باید نظامها را به طور دقیقتر
بشناسیم .ما هنوز نمیدانیم ارکان روابط چه چیزهایی است؟
ما نمیدانیم که کدام یک از اجزای نظامها قابل تفکیک است.
برای نمونه کشور کانادا در نظامهای لیبرال جای میگیرد .در
اثر یک بحران مالی در سال  1987در این کشور ،مسئولین

نظام بانکی از نظام بازار امریکایی فاصله گرفتند و نظارتهای
بانک مرکزی بر بانکداری بسیار افزایش یافت .این عامل باعث
شد که در سال  2008اثرپذیری جدی از آن بحران نداشته
باش��ند .با توجه به اینکه کانادا در جرگه کش��ورهای بازار
لیبرال اس��ت اما در نظام مالی تغییراتی میدهد .یک کشور
تا چه حدی میتواند در نظام بازار مالی تغییراتی ایجاد نماید
چنانچه به گونهای که س��ایر اجزای نظام اقتصادی مختل
نش��ود؟ علیرغم آنکه انگلستان از الگوی نظام بازار لیبرال
پیروی میکند اما دولت رفاه نقش خیلی زیادی در این کشور
دارد .الگوی دولت رفاهی انگلستان اصال شبیه امریکا نیست.
آیا باید همه اجزای نظام را مانند امریکا یا آلمان ایجاد کرد؟
یا آنکه میتوانیم بعضی از اجزا را قبول داش��ته و بعضی را
رد کنیم؟ کدامیک از ارتباطات غیرقابل تفکیکاند؟ شناخت
هر یک از موارد فوق زمانبر اس��ت .فقط شناخت نظامهای
مالی نیازمند کار متخصصان مالی یک کشور است تا بتوانند
نظامهای امریکایی و آلمانی را از همدیگر تفکیک کنند .در
انتخاب نظام اقتصادی باید به پیش��ینههای فرهنگی نیز با
دقت و عمیق توجه کرد .نظام اقتصاد آلمان و ژاپن بر اساس
روحیه ناسیونالیستی ،مشارکتپذیری صاحبان کسبوکار و
اتحادیهه��ای کارگری به وجود آمدند .به این معنا که وقتی
دولت ژاپن به صنایع و بانکها و دولت آلمان به بانکها قدرت
انحصاری داد ،هم بانکها و هم صنایع میتوانند مصرفکننده
را نابود کنند و از قدرت انحصاری علیه مش��تریان استفاده
کنند .ولی این کار در این کشورها انجام نمیشود .آیا در ایران
روحیه ملی وجود دارد ک��ه مصرفکنندگان در اثر انحصار
قربانی نشوند؟ تجربه میگوید؛ نه ما این روحیه را نداریم .اگر
دولت ایران بخواهد نظام انحصاری را در بانکها بوجود بیاورد،
امکان آنکه نظ��ام اداری ایران تحت تصرف نظام اقتصادی
قرار گیرد و مشکالت توسعه ایران را دو چندان نماید بیشتر
است .همچنین میزان مشارکت صاحبان کسبوکار از مردم
بیسواد ما در تشکلها کمتر اس��ت .در اتاق ایران (پارلمان
بخش خصوصی) فقط  2000نفر رای میدهند .وقتی میزان
مشارکت در این سطح است ما چگونه میتوانیم اتحادیهها را
تقویت کنیم و از آنها انتظار داشته باشیم که هماهنگکننده
اقتصاد باشند .آیا پیشزمینههای فرهنگی ما میتواند نظام
آلمانی و ژاپنی را ایجاد کند؟
اقتضای توسعه در ایران چیست؟ شاید روحیه و فرهنگ
مردم ایران با فرهنگ نظام لیبرال سازگارتر باشد .اما آنها به طور
همزمان با جدیت خواهان رفاه هم هستند و خواستههای در
حد الگوی سوئدی دارند .مردم ایران در بحث مشارکت شبیه
سوئدیها فکر نمیکنند .آیا میشود از انسانهایی که به دنبال
نفع ش��خصیاند انتظار جدی رعایت منافع جمعی داشت؟ با
توجه به نزدیکی فرهنگ ایرانیان به برخی ویژگیهای الگوی
امریکایی ،آیا ایران از طریق الگوی اقتصاد امریکایی میتواند
به توس��عه اقتصادی دست یابد و ش��کافهای اقتصادیش را
حل کند؟ با قاطعیت پاس��خ این است که نه نمیتواند .وقتی
اقتضای توسعه را در ایران نگاه میکنیم الگوی امریکایی جواب
نمیدهد و زمانی که به فرهنگ و پیشزمینههای سیاسی و
اداری نگاه میکنیم الگوی آلمانی و ژاپنی جواب نمیدهد .چه
نظام اقتصادی مناس��ب ایران است؟ این سوال ،پاسخ آسانی
ندارد .بنابراین دانشگاهها باید در این زمینه بیشتر کار کنند .این
مسئله نیازمند بحث اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
است تا نقاط قوت و ضعف نظامها در ابعاد فوق بررسی شود.
مزیت اصلی این روش توجه به وضعیت امروز ایران است .باید
متناسب با ش��رایط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی،
الگوی بومی ایران را طراحی نمود.
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نویسندگان ایرانی

یادداشتها

شمار قابل
توجهرفتارهای
واسطهگری از هر
جنسی و برخاسته
از هر مکان و
بازاری که باشد،
متاسفانهتجارت
منطقی و حرفهای
را تحتتاثیر قرار
میدهد .ضمن
آنکه این نوع از
رفتاراقتصادی،
باعثآفتدیدگی
فعالیتهایتولیدی
داخلی شده و
انگیزههایتوسعهگرا
در امر تولیدات ملی
را با «بنبست تردید»
مواجه میسازد

نگر
آینده
شماره پانزدهم  /مهر و آبان 91

8

در این میان سود باب میل خود را به دست آورند.
ب) در روش داللی ،تمام فکر دالل و واس��طهگر
این است که کاال را ارزان تهیه کند ولو آنکه کاالی
بیکیفیتی باشد .به عبارتی در فلسفه داللی،هیچکس
به کیفیت توجه نمیکند.
ج) در روش دالل��ی ،احتکار از طرف فروش��نده
و ذخیرهس��ازی از س��وی خری��داران ب��ه خصوص
در ش��رایط بحران ،ح��رف اول را میزند .در چنین
وضعیتی حتی دولتها هم ذخیرهس��ازی میکنند.
البته دولتها ،ذخیرهسازی را نه برای سودآوری بلکه
به لحاظ کنترل نرخهای تورمی انجام میدهند لیکن
غرض این است که همه به پیمودن راه واسطهگری
مجبورمیشوند.
در روش تجارت حرفهای و علمی اما اتفاقات داد و
ستدی بهگونه دیگری انجام میشود:
 -1در روش تجارت علمی ،تاجر ،سود خود را در
تامین نیازهای منطقی و درست مشتریان میبیند.
تاجر س��عی میکند تا نیازهای مشتریان را درک و
آن نیازها را تامین کند .در چنین شرایطی ،تاجر به
ج��ای احتکار کاال ،به دنبال ایجاد ارتباط ثمربخش
ب��ا بازارهای تولید میرود و با انواعی از ش��بکههای
تهیه کاال وارد مذاکره میشود تا کاالهای مورد نیاز
مشتریان را تهیه کند.
 -2در روش تجارت علمی ،تاجر ،تاکید بر کیفیت
کاال دارد و حاضر نمیشود تا برند و سطح اعتبار خود
را در مع��رض افول قرار دهد .او برای کار خود از یک
اعتبار خانوادگی هزینه میکند و حاضر نمیشود تا
در وضعیت موقت بازار ،موقعیت پایدار و اعتبار خود
را آسیب برساند.
 -3از آنج��ا ک��ه خریداران ،مطمئ��ن به وجود
تاجران اصیل هس��تند ،دلیلی نمیبینند که دست
به ذخیرهسازی کاال بزنند .صرفکنندگان به خوبی
میدانند که تاجران اصیل و حرفهای و علمگرا ،دست
به احت��کار کاال نمیزنند ،پس نیازی نمیبینند که
خود دست به ذخیرهسازی کاالها بزنند.
نتیجه اینکه بیاییم و تجارت علمی و حرفهای را
جانشین داللی و واسطهگری کنیم.
نکت�ه دوم :امروزه و به خوبی ش��اهد هس��تیم که
حج��م معامالت بنگاههای تج��اری و حمل و نقل،
به س��بب وضعیت نامتعادل اقتصادی ،همچنین بر
اثر ورود کااله��ای بیکیفیت و یا با کیفیت پایین،
بیش��تر شده است .نمونه این وضعیت را میتوان در
اجناسی چون کفش ،پوشاک ،مواد خوراکی ،ساعت،
لوازم خانگی و لوازمالتحری��ر دید .این حجم کاال از
سویی باعث رونق در شکلگیری تقاضاهای جدید
ش��ده و به همین دلیل رونق خاصی نیز در صنعت
حمل و نقل به وجود آورده اس��ت و از س��وی دیگر
ت��وازن منطقهای حمل و نقل را برهم زده و س��بب
ش��ده تا بخشهای قابل توجهی از م��ردم خواهان
راهاندازی کسبوکارهایی شوند که در مسیر خرید،
تجارت ،حملو نقل و عرضه این کاالهای ارزانقیمت
قرار دارند.
تغییر در سبک مصرف کاال و هدایت تقاضاهای
داخلی به س��مت مصرف کاالهای ارزان و باکیفیت
پایین ،ماهیتاً میتواند به دو عامل اساس��ی ارتباط
داش��ته باش��د .اول گران��ی و دوم وج��ود دالالن و

واسطهگران سوداگر که به شدت مایل هستند تا در
چنین وضعیتی ،از بازار فروش کاالهای ارزان س��ود
خود را به هر طریق ممکن و به س��رعت به دس��ت
آورند.
بنابراین اگرچه در کش��ور ما ،شرایط ،با وضعیت
کشورهای همس��ایه متفاوت است اما در عین حال
هش��دار نس��بت به وضعیت موجود ،ی��ک ضرورت
حرفهای اس��ت و الزم اس��ت فعاالن رس��می حوزه
تجارت و حمل و نقل نسبت به آن مطلع باشند .برای
مثال عمدهی بازارچههای مرزی در غرب کشور ،در
جنوب شرقی و در شمال شرقی ،راهگذرهای اصلی
ورود این کاالها به کشور هستند.
فعاالن ش��اغل در این بخش ،صاحب یک رشته
فعالیت مشخص نیستند و ایبسا ،فعاالن تجاری با
پیشینه و سابقه مثبت در تجارت خاص ،بازارچههای
مرزی را هم ،دچار آشوب و چالش سازند و آنان را نیز
که در این مسیر صاحب اندوخته تجربی شدهاند ،از
چرخه فعالیت صحیح دور کنند.
مصداق بارز کشش این بازار ،مسافرت خانوادهها
به س��مت غرب و جنوب ش��رقی کشور برای خرید
کاالهای مصرفی ،لوازم منزل و لباسهای استوک و
انباری و کاالهای باکیفیت پایین اس��ت .به هر حال
و بن��ا به اصل حمایت از مصرفکننده ملی و حفظ
روش مصرف بهینه و جلوگیری از آفت اُفت سلیقه و
از سوی دیگر مراقبت از تولید ملی ،شایسته است تا
متولیان ناظر بر این رشته از امور ،تدبیری برخاسته از
تعهدات اخالقی خویش برای دفاع از سالمت مبادله،
روش مصرف و حمایت از تولیدکننده ملی را جاری و
ساری سازند .در این میان شاید برخی را گمان بر این
باش��د که ورود چنین کاالها دارای اثر رقابتی بوده و
تولیدکننده ملی را در معرض رقابت قرار میدهد.
به طور طبیعی و با تکیه بر امر رقابت ،این وضعیت
فرصتی ایدهآل برای تقویت اس��تانداردهای تولید و
حمایت از ارتقا سطح کیفی تولیدات ملی است ،اما
این اتفاق در وضعیت و ش��رایطی منتهی به نتیجه
مورد انتظار میشود که کاالی مورد نظر ،خود دارای
جایگاهی با ترجیحهای نس��بی و مقایسهای بسیار
باالتری نسبت به محصوالت مشابه داخلی (ساخت
داخل) باشد.
نتیجه آنکه :شمار قابل توجه رفتارهای واسطهگری
از هر جنس��ی و برخاس��ته از هر مکان و بازاری که
باش��د ،متاس��فانه تج��ارت منطقی و حرف��های را
تحتتاثیر قرار میدهد .ضمن آنکه این نوع از رفتار
اقتصادی ،باعث آفتدیدگ��ی فعالیتهای تولیدی
داخلی شده و انگیزههای توسعهگرا در امر تولیدات
ملی را با «بنبست تردید» مواجه میسازد .در چنین
وضعیتی تولیدکننده ملی ،مایوس از فعالیت خود،
ترجیح میدهد که او نی��ز به جای پرداختن به امر
تولید ،داللی و واس��طهگری را پیشه سازد و به این
ترتیب ،بر پایه گردش سرمایه نقدی خود فقط در پی
سود بیجنجال خویش باشد و نه غم فعالیت تولیدی
داشته باشد و نه غم بیکار شدن کارگران تاسیسات
صنعتی خود را .کوتاه س��خن اینکه تولید فعلی ما،
جدای از ابعاد ویژهای که گریبانگیر اوست از زاویه
داللی و واس��طهگری آشکار و پنهان نیز در معرض
تهدید است .فکری و تدبیری باید اندیشیده شود.

ساختن آینده و
خانهتکانی افکار عمومی
درباره چرایی تشکیل کمیسیون
تازه تاسیس «اخالق کسبوکار»
در اتاق ایران
تصحیح ن��گاه افکار عمومی
ب��ه مقوالتی مه��م همچون
س��رمایهگذاری و ث��روت
آفرینی از جمله مسائلی است
که در شرایط کنونی بیش از
هر زمان دیگ��ری به آن نیاز
فاطمه دانشور اس��ت .احتیاج به بازس��ازی
عضوهیات باورهای عموم��ی در جامعه
نمایندگاناتاق همواره احس��اس میش��ود
تهران ام��ا در بازه زمانی کنونی این
نیازمندی از درجه اهمیت و
ضرورت بیشتری برخوردار است .بایستگی و الزامی که
خوداتکایی اقتصادی به علت شرایط خاص ما با سایر
کش��ورها پیدا کرده و نیز ضرورت استفاده از فرصتی

تقویت کار
یا تضعیف کار
شاخص اخالق کار در ایران
چه چیزی را نشان میدهد؟
نشانههای ضعف اخالق کار
در کشور ما مشهود است.
پایینبودنمیانگینساعات
مفید کار روزان��ه ،گریز از
مح��ل کار ،بیانگیزگی و
دلزدگی نس��بت ب��ه کار،
رضا معصومیراد ات�لاف وق��ت در مح��ل
رییسکمیته کار ،س��رگردانی اف��راد در
اخالق کار در مرکز مراجعات به س��ازمانها و
تحقیقاتاستراتژیک ادارات دولتی و خصوصی،
ضعف روحی��ه کارآفرینی
و خالقیت ،وابس��تگی به دولت در سرمایهگذاری،
آمار نگرانکننده مفاسد اقتصادی از یکسو و وجود
نوعی تلقی نادرست نسبت به ثروت ،کار و سرمایه در
فرهنگ عمومی جامعه از سوی دیگر ،مانعی بر سر
راه فعالیتهای مولد اقتصادی ،تولید ثروت و قدرت،

نگر
آینده

رش��د تولید ملی و شکوفایی اقتصاد کشور به حساب
میایند .ویژگیهایی چون سختکوش��ی ،ارج نهادن
ب��ه کار و تالش ،روحیه همکاری و مش��ارکت در کار،
تعلق و تهعد به کار و وظایف شغلی ،مسؤولیتپذیری،
صرفهجوی��ی در بهرهگیری از منابع ،خالقیت و ابتکار
عمل داشتن ،خودگردانی و تسلط به کار ،نظم و دقت
در کار ،وقتشناس��ی و خوشقول بودن ،درستکاری
و پرهیز از تقلب و فریب و مفاس��د اقتصادی از جمله
مهمترین مؤلفههای اخالق کار به ش��مار میآیند که
در شاخصس��ازی اخ�لاق کار بدانها توجه ش��ده و
در تحقیقات انجام ش��ده ،مورد سنجش قرار گرفتند.
تحقیق��ات انجام ش��ده در کمیته اخ�لاق کار مرکز
تحقیقات استراتژیک نشان میدهد که:
شاخص اخالق کار :در ایران اخالق کار از اندازه متوسط
شاخص باالتر بوده است و متمایل به نمره  4از مقیاس
 1تا  5اس��ت .این امر نشان میدهد که وضعیت کشور
در ش��اخص ترکیبی اخالق کار از سطح متوسط باالتر
اس��ت .در تحقیق ما میانگین اخالق کار مردان  3.67و
میانگین اخالق کار زنان  3.53به دس��ت آمد که نشان
میدهد کارکنان مرد به موازین اخالقی کار پایبندترند.
البته در مجموع اخالق کار در هر دو گروه نسبتا از سطح
متوسط باالتر است.
نگرش به ثروت :در بین اما نگرش به ثروت و س��رمایه
نامطلوب بوده و میزان آمادگی و تمایل به تولید ثروت،
س��وداندوزی و کس��ب ثروت در مرتبه آخر ق��رار دارد.
همچنین تفاوت معنیداری بین اخالق کار مردان و زنان

مشاهده شده است و متوسط نمره شاخص اخالق کار
مردان بیشتر از زنان است .این وضعیت را شاید بتوان
به دلیل توجه و دغدغه زنان در کش��ور نسبت به امور
خانهداری عالوه بر وظایف شغلی قابل تفسیر دانست.
سن و اخالق کار :بین سن و اخالق کار رابطه مستقیم
مش��اهده شده است ،همچنین بین سابقه کار و اخالق
کار رابطه مستقیم مش��اهده شده است .یعنی هر چه
س��ن و س��ابقه کار باالتر میرود ،می��زان پایبندی به
موازین اخالقی در کار و فعالیتهای اقتصادی نیز بیشتر
میشود.
اس�تخدام و اخالق کار :در کنار این نتیجه مش��اهده
شده که :بین نوع استخدام کارکنان (قراردادی ،پیمانی
و رس��می) با اخالق کارشان تفاوت معنیدار مشاهده
شده است .به طوری که اخالق کار قرادادیها بیشتر از
پیمانی و پیمانی بیشتر از رسمی بوده است.
تحصیالت و اخالق کار :همچنین بین سطح تحصیالت
و اخالق کار رابطه معنیدار معکوس مشاهده شده است.
بدین معنا که میزان متوسط شاخص اخالق کار در بین
افراد با تحصیالت باالتر ،کمتر از میزان متوسط شاخص
اخالق کار در بین افراد با تحصیالت پایینتر است.
دول�ت و اخلاق کار :در تبیین نتایج مطالعات اخالق
کار ،ساختار دولتی شغل و فعالیت اقتصادی سهم قابل
توجهی دارد .به گونهای که با کاهش میزان تصدیگری
دول��ت در بخشهای مختلف اقتصادی ،س��هم بخش
خصوص��ی و در نتیجه میزان کارآفرینی و خالقیت در
جامعه بهبود خواهد یافت و به موازات تغییر موضع دولت

از متصدی به ناظر ،شاهد بهبود شاخصهای اخالق کار
در کشور خواهیم بود.
بر اس��اس این آمار و مطالع��ات انجام گرفته عوامل
تضعیفکننده اخالق کار را میتوان به دو دسته عوامل
درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم کرد و راهکارهای
زیر را که در مطالعات متعدد بر آنها تاکید شده ،برای
تقویت اخالق کار ارائه کرد:
 -1تدوین و اجرای سیاس��تهای تقویت اخالق کار در
جامعه
 -2اس��تخراج و ترویج آموزههای دینی مش��وق کار و
تالش توسط علما و مراجع و تبلیغ در سطح جامعه
 -3تش��ویق کار و کارآفرین��ی در جامع��ه و مقابل��ه با
نگرشهایضدکارآفرینی
 -4الگوس��ازی و معرفی کارآفرینان از طریق رسانهها
برای جامعه
 -5توجه به نقش خانواده و متون آموزشی
 -6تقویت نظام شایستهساالر و رفع تبعیضهای ناروا
در گزینش ،اس��تخدام ،ترفیع و ارتقای شغلی ،آموزش
و تحصیالت و تاکید بر ش��اخص اخ�لاق کار در نظام
ارزشیابی کارکنان و مدیران
 -7تقویت و بهبود محیطهای کاری و توجه به الزامات
کار شایسته
 -8تقویت نظام اداری و مدیریتی
 -9اصالح قوانین محدودکننده کارآفرینی و اجرای دقیق
قوانین مربوط به کار و برخورد با مجرمان و متخلفان
 -10جلوگیری از هر گونه رانت و مفاسد اقتصادی.

آموزههای
مارکسیستی
که در مقاطعی
همچون دهه30
و اواخر دهه50
با شدت فراوانی
در جامعه ،محافل
دانشگاهی و حتی
سطوح قدرت
آشکارا و پنهان
تبلیغمیشدند،
ذهنیتافکار
عمومی ایرانیان را
نسبت به مقوالتی
مانندسرمایه،
ثروت ،بنگاه
اقتصادی و حتی
عدالتاقتصادی
دستخوشانحراف
و اعوجاج کرد
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که نامگذاری س��ال  91به نام س��ال حمایت از کار و
سرمایه ایرانی آن هم از سوی عالیترین مقام قانونی
کشور برایمان فراهم آورده است ،دو عاملی است که
اهمیت بازسازی افکار عمومی در مقوله سرمایهگذاری
را دو چندان کرده است.
ب��ه دیگ��ر س��خن ،اکنون ک��ه به جه��ت ایجاد
محدودیته��ای تج��اری و همچنی��ن فراهم بودن
بس��ترهای تبلیغ��ی و تبیینی ،حضور و مش��ارکت
سرمایهگذاران ،فعاالن و کارآفرینان بخش غیردولتی
در اقتصاد از امکان و سهولت بیشتری برخوردار شده،
ب��ه هیچوجه نباید این فرصت طالیی و ناب را از کف
داد .بای��د به اعتب��ار الزام و اقبال ش��رایط ،مفاهیم و
انگارههای نادرستی را که طی سالیان طوالنی ،تعمدا یا
سهوا در مورد مقوالت ارزشمندی مانند ثروتآفرینی،
س��رمایهداری و ...به اذه��ان عمومی جامعه تلقین و
باورانده شده ،زدوده شود .اندک تاملی در تاریخ چند
دهه اخیر ایران به روش��نی نشان میدهد که برخی
جریانهای سیاس��ی و حزبی در مقاطع��ی از تاریخ،
تالش کردهاند ایدهها و تفکر مسلط خود در مقوالت
مختلف را به جامعه ایرانی بقبوالنند.
با نگاهی جزییتر و با واکاوی بنمایه برخی باورها
و نگرشه��ا خصوصا در ح��وزه انگارههای اقتصادی،
میت��وان رد و اثر برخی آموزهه��ا و آرای اقتصادی را
شناس��ایی کرد که محصول حض��ور فعاالنه برخی
دیدگاههای چپگرایانه و مارکسیستی در برهههایی
از تاری��خ ایران اس��ت .این آموزهها ک��ه در مقاطعی
همچون دهه  30و اواخر دهه  50با ش��دت و حدت
فراوانی در بطن جامعه ،محافل دانشگاهی و حتی در

سطوح قدرت نیز آش��کارا و پنهان تبلیغ میشدند،
ذهنیت افکار عمومی ایرانیان را نس��بت به مقوالتی
مانند س��رمایه ،ثروت ،بنگاه اقتصادی و حتی عدالت
اقتصادی دستخوش انحراف و اعوجاج کرد تا بدان جا
که هنوز هم در الیههای زیرین افکار عمومی رسوبات
تهنشین شده این عقاید منسوخ اقتصادی را میتوان
ردیابی کرد.
ابالغ سیاستهای اصل  44قانون اساسی در اواسط
دهه  80از سوی عالیترین مقام کشور این امید را دل
دلس��وزان و آگاهان ایجاد ک��رد که با بهرهمندی از این
فرصت قانونی و حمایتهای معنوی ،میتوان به جنگ
این انگارهها رفت و به مردم قبوالند که نه تنها ثروت و
تولید ثروت امری مذموم نیس��ت بلکه در آیین پیشرو
اس�لام ،تالش برای ایج��اد ثروت در جامع��ه ،افزایش
سطح برخورداریهای عمومی از نعمات االهی ،و تکریم
ثروتمندان و سرمایهداران متعهد و ملتزم به رفاه جامعه
اموری ممدوح ،تکریمشده و حتی سفارششده هستند.
به همین اعتبار طی حدود  8سالی که از ابالغ این
سیاستها گذشته است و با حمایتهای همهجانبهای
که از سوی رهبر معظم انقالب در قالب نامگذاریهای
هوشمندانه سالهای اخیر با عناوین اقتصادی صورت
گرفته ،جامعه کارآفرین و سرمایهدار کشور توانسته تا
حدودی از زیر بار سنگین نگاههای بدبینانه و عناوین
متهمانه رها شود .ادامه موفقیتآمیز این روند بیتردید
عالوه بر هماهنگی و برنامهریزی بخشهای مختلف
حاکمیت ،خصوصا در حوزه فرهنگی به تالش مدبرانه
خود فع��االن بخش خصوصی نیاز دارد تا س��رانجام
چهره نادرس��ت موجود از ثروتآفرینان و کارآفرینان

تصحیح ش��ود و نقش مثبت و س��ازنده این افراد در
جامعه بارز شود.
آگاه��ی از مق��والت و موضوعات��ی همچ��ون
مس��ئولیتهای اجتماع��ی و اخالقی س��ازمانها و
ش��رکتها از جمله مواردی اس��ت که با بهرهگیری
از آن میت��وان گامه��ای مؤثری در راس��تای ایفای
مس��ئولیتهای اجتماعی توس��ط بخش خصوصی
برداشت .بیتردید انجام این قبیل وظائف که در دنیای
امروز نیز امری نهادینه شده و موفق به حساب میآید،
در جایگزینی چهرهای درس��ت ،متعهد و دلس��وز از
سرمایهداران به جای چهره نامناسب فعلی نزد افکار
عمومی ،کمک شایانی میکند .در همین راستا اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن و کش��اورزی ایران در دور
جدید فعالیت خود ،اقدام به تاسیس کمیسیونی با نام
اخالق کسبوکار کرده که س��عی دارد در قالب آن،
آموزشهای الزم را ب��رای اعضای اتاق در این زمینه
تدارک ببیند.
ع�لاوه بر این کمیس��یون اخالق کس��بوکار بر
آن اس��ت تا با دستیابی به تعریف بومی و متناسب
ب��ا ش��رایط فرهنگی و اقتصادی کش��ور ،اس��نادی
کارشناس��ی و مدون در حوزه اخالق کس��بوکار و
مسئولیتهای اجتماعی سازمانها و شرکتها تدوین
کند تا به نهادینهسازی موضوعات مهم اقتصادی در
جامعه ایران کمک کند .در همین زمینه اس��تفاده از
تجربیات بنگاههای اقتصادی موفق و مستندس��ازی
تجربیات آنان نیز از جمله برنامههای کمیسیون اخالق
کسبوکار است که در قالب برگزاری نشستهایی با
حضور نمایندان این بنگاهها دنبال خواهد شد.
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سومین انقالب صنعتی در راه است
چرا برنامههای دیروزین اقتصاد اصال به درد فردا نمیخورند

نگر
آینده

اواخر قرن نوزدهم میالدی ،تقریبا نیمی از جمعیت
امریکا در بخش کشاورزی کار میکردند .اما وقتی وارد
قرن بیس��ت و یکم میالدی ش��دیم این رقم به زیر دو
درصد رس��ید .دس��تاندرکاران تولید کاالها (از کار در
معدن تا س��خت و س��از و تولید) که قبال یک س��وم از
جمعیت امریکا را به خود اختصاص میدادند حاال به یک
دیوید راتکوف پنجم کل جمعیت هم نمیرسند .از سوی دیگر تعداد
سردبیر ارشد در امریکاییهای��ی که حاال در بخش خدمات کار میکنند
مجلهفارنپالسی دو برابر ش��ده و از  31درصد در سال  1900میالدی به
تقریبا هشتاد درصد در آغاز قرن بیست و یکم میالدی
رسیده است .از سال  1900میالدی تاکنون ،تعداد مزارع
در امریکا شصت و سه درصد کاهش یافته است.
با این آمار و ارقام میش��ود دید ک��ه اقتصاد امریکا
در  150س��ال گذش��ته تغییرات زیادی را تجربه کرده
اس��ت .این اقتصاد از حالت کشاورزی به حالت صنعتی
و از حالت روس��تایی به شهری و حومهای تحول یافته
و جمعیت کارگران تخصصی آن -که در گذشته بیشتر
مردان بودند -حاال ش��امل زنان هم میشود .در گذشته
خیلیها به هنگام ورود به این اقتصاد ،دیپلم هم نداشتند
اما حاال وضع تحصیالت شاغالن بسیار متفاوت است .در
گذشته بیشتر شرکتهای امریکایی در داخل کشور پول
در میآوردن��د اما حاال با وضعیتی جهانی و چندملیتی
مواجههستیم.
داستان این تطبیق و تحول از نظر خیلیها خوشایند
اس��ت .نتیجه آن از جه��ات زیادی -مثل رش��د تولید
ناخالص داخلی و بهبود اس��تانداردهای زندگی -بسیار
صنعتی صِ رف
مثبت بوده اس��ت .این فقط یک انقالب
ِ
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نبوده اس��ت؛ بلکه مجموعهای از تحوالت و خیزشها را
ش��امل میشده که حرکت از تولید به سمت خدمات را
رقم زده و البته جهانیسازی و فناوریهای جدید هم به
وضوح در آن نقش داشتهاند.
اما یک نکته مهم در این میان مطرح اس��ت .چنین
تحولی قطعا روی دستاندرکاران این امور تاثیرگذار بوده
است و آنها مجبور به تطبیق پیدا کردن با شرایط شدهاند.
مثال اینکه سیاس��تهای حمایت از داخل که شاید در
قرن نوزدهم به کار میآمد ،در اوایل قرن بیس��تم دیگر
کارایی نداش��ت .یا اینکه برای قضاوت درباره س�لامت
اقتصاد به اطالعات و معیارهای جدیدی نیاز بود .یا اینکه
تدوین قوانین و مقررات جدیدی برای حمایت از جامعه
و شهروندانش ضروری به نظر میرسید .در عین حال در
چنین شرایطی نهادهای ملی اقتصادی مثل خزانهداری
و کمیس��یون اوراق بهادار و بورس باید گس��ترش پیدا
میکردند و با گروههای مش��ابه در س��ایر کشورها وارد
همکاری میشدند تا ثبات ،سیالیت و واکنش به بحران
در بازار تضمین شود.
حاال به نظر میرسد که یک تغییر بزرگ دیگر در راه
اس��ت-اما تفاوتی بزرگ با گذشته دارد :دستاندرکاران
هنوز خودشان را برای این تغییر آماده نکرده اند.
در روزگار گذش��ته ،اقتصاد امریکا همراه با عملکرد
کارگران این کشور رش��د میکرد و به ایجاد شغلهای
جدید و افزایش ثروت جامعه منتهی میشد .اما به تدریج
چنین رابطهای از بین رفت .تولید ناخالص داخلی افزایش
یافت و تولید هم رو به رش��د بود ،اما ب��ه وجود آوردن
موقعیتهای شغلی جدید رو به افول گذاشت .در همین

میان ،درآمد متوسط مردم کاهش یافت اما ثروتمندها
دائما پولدارتر و پولدارتر شدند.
اینفقطمشکلامریکانبودهاست.اقتصادهاینوظهور
حتا چین -با پدیده مشابهی مواجه هستند .دو متخصصکسبوکارهای دیجیتال در دانشگاه ام آیتی -با نامهای
«اریک برینیولفسن» و «اندرو مکافی» -این شکاف را به
دقت در کتاب خود با عنوان «مسابقه با ماشین» بررسی
کردهاند .این کتاب درواقع راجع به پدیدهای اس��ت که
میتوان اسمش را «انقالب سوم صنعتی» گذاشت .آنها
توضیح میدهند که افزایش ش��دید تولید -که ناشی از
همراهی فناوری اطالعات با تکنیکهای پیشرفته تولید
بوده -دارد تاثیر مخ��رب و پیشبینیناپذیری بر ایجاد
موقعیتهای شغلی میگذارد.
اص��ل ماج��را این اس��ت ک��ه در چنین ش��رایطی
موقعیتهای شغلی کمتری برای طبقه متوسط ایجاد
میشود و این در حالی است که بسیاری از سرمایهداران
همچنان س��ود خود را میبرند و وضعیت بیثباتی پیدا
نمیکنند .برینیولفسن و مکافی استدالل میکنند که
تاثیر مخ��رب این وضع بر ش��غلهای اداری و دفتری،
مش��ابه همان تاثیری است که پیش��رفت تکنولوژیک
بر شغلهای س��نتی طبقه متوسط گذاشت .به عبارت
دیگر ،ش��اید وضع به صورتی پیش برود که حسابدارها
و وکال هم به همان مش��کالتی دچار شوند که کارگران
خطوط تولید دهههاس��ت که با آنها دست و پنجه نرم
میکنند .این تغییرات طبعا مثل بس��یاری از تحوالت
دیگر در بازارهای جهانی به تجدید نظرهایی از س��وی
سیاستگزاران نیاز دارد.

بیم و امیدهای امریکایی
تاثیر انتخابات امریکا
بر اقتصاد این کشور و جهان چیست؟

هزینهها

اوبام��ا در دوران ریاس��تجمهوریاش به ش��دت
هزینهها را باال برده اس��ت .این چیزی اس��ت که میت
رامن��ی رقیب جمهوریخواه اوباما دائما برای حمله به
او به آن متوسل میشود .اوباما به احتمال قوی بسیاری
از برنامهه��ای موقتی خود را ادامه خواهد داد (آنگونه
که میلتون فریدمن میگف��ت« ،هیچ چیزی به اندازه
برنامههای موقتی دولتی نمیتوانند دائمی باش��ند!».
حق با او بود ).و ظاهرا ادامه این برنامهها به منزله تداوم
افزایش هزینههای دولتی نیز خواهد بود( .مثال در بخش
آموزش و زیرساختها) .هر چند که او در بخش دفاعی
به دنبال پایین آوردن هزینههاست.
درمقاب��ل ،نامزد جمهوریخواه��ان مدعی محدود
ک��ردن کلی هزینههای فدرال اس��ت .این هزینهها در
ِ
حال حاضر  24درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود
اختصاص دادهاند و رامنی معتقد است که این هزینهها
باید کاهش یابند و به  20درصد برسند .او در عین حال
معتقد است که هزینه های بخش دفاعی باید در همان
حد چهار درصد از تولید ناخالص داخلی باقی بمانند.

مالیاتها

سیاستهای مالیاتی باراک اوباما خیلی واضح است.
او به دنبال افزایش نرخ مالیات بر دستمزدها ،درآمدهای
ناش��ی از س��رمایهگذاری و امالک ،سود سهام و نیز به
صورت مش��خص ،افزایش مالیات بر کس��بوکارهای
کوچک و نیز افرادی اس��ت که درآمد باالیی دارند .اما
رقیب جمهوریخ��واه -میت رامنی -دائما باراک اوباما
رامتم میکند به اینکه هی��چگاه برنامه اصالح جامع
مالیات بر درآمدهای ش��خصی یا شرکتی را ارائه نداده
است.
رامنی خودش مدعی است که نرخ مالیات بر درآمد
شرکتها در امریکا را کاهش خواهد داد و آن را به 25
درصد خواهد رس��اند .از سوی دیگر ،او معتقد است که
تعیین مالیات برای شرکتهای چندملیتی امریکایی باید
در چارچوبی داخلی -و نه بینالمللی -مورد توجه قرار
بگی��رد .رامنی همچنین وعده داده که نرخ مالیاتهای
شخصی را به میزان  20درصد کاهش دهد و این درآمد
از دست رفته را نیز از طریق محدود کردن کسر مالیاتها

مایکل باسکین
استاد اقتصاد در
دانشگاهاستنفورد

دموکراتها
استداللمیکنند
کهکاهشهزینهها
باعث کوچک شدن
اقتصادامریکا
خواهد شد و این
مطلوب نیست .اما
جمهوریخواهان
میگوینداگر
مراحلبرنامه
کاهشهزینه
در دورهای چند
ساله و همزمان
با احیای اقتصاد
صورت بگیرد
صرفهجویی در
هزینههابیشتر
هم خواهد شد

نگر
آینده
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واقعیت این است که از یکسو ،موتورهای قابل اعتماد
رشد اقتصادی در دنیا به حال توقف افتادهاند و از دیگر
سو ،س��رعت موتورهای جدید رشد -یعنی اقتصادهای
بزرگ در حال ظهور -به شدت کاهش پیدا کرده است.
یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول اخیرا پیشبینی
کرده که اروپا تا پنج س��ال آینده در حالت رکود خواهد
بود و رش��د اقتصادی در اقتصاده��ای نوظهور دنیا هم
ممکن است در همین فاصله زمانی کند شود و به شصت
یا هفتاد درصد از سطح فعلیاش برسد .اکنون چهار سال
از بحران ناشی از ورشکستگی برادران لیمان میگذرد و
ما هنوز نمیدانیم که چه خطراتی متوجه اقتصاد جهانی
است .اوضاع البته بدتر هم خواهد شد :بازارها دارند دائما
آسیبپذیرتر میشوند و ظهور تجارت بر پایه اطالعات
غیرقابل مدیریت هم فقط باعث تشدید این روند شده
اس��ت .این وضعی��ت در عین حال امتی��از اضافهای به
نفع افراد و گروههایی اس��ت که راههای سریعتری برای
پردازش اطالعات و تحلیل آنها در اختیار دارند.
بنابراین ،اقتصاد فردا آنقدرها هم نمیتواند به اقتصاد
گذشته شباهت داشته باش��د .حاال سوال این است که
چنین تحول بزرگی در اقتصاد دنیا چرا اصال در مبارزات
انتخابات ریاستجمهوری میان باراک اوباما و میت رامنی
مطرح نش��د؟ چرا در بحث در خصوص بدهیهای اروپا
مورد توجه قرار نگرفت؟
شاید بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری امریکا
و برخی تح��والت در اروپا ،باالخره موضوع گذار به این
مرحله جدید اقتصادی هم مطرح ش��ود .از همین االن
هم میتوان حدس زد که مشکل اصلی احتمالی چیست:
اس��تفاده از راهکارهای قدیمی ب��رای حل چالشهای
جدید .بنابراین احتماال بهترین راه برای آماده شدن این
است که کال بازگشت به راهکارها و جایگاههای گذشته
را به فراموشی بسپاریم .در عین حال از یاد نبریم که باید
از آینده استقبال کنیم نه اینکه از آن فرار کنیم .اقتصاد
را نمیتوان با تکیه بر نوستالژی پیش برد.

در حالی که انتخابات ریاستجمهوری امریکا نزدیک
و نزدیکت��ر میش��ود و باراک اوبام��ا کاندیدای حزب
دموکرات اندکی از رقیب جمهوریخواهش میت رامنی
جلو میافتد ،ح��رف و حدیثها درباره برنامههای این
دو کاندیدا بیشتر میشود .نظرسنجیها نمیتوانند به
صورت قطعی وضعیت و عملکرد آینده ریاستجمهوری
و همینطور وضعیت و عملکرد آینده سنای امریکا را
پیشبینی کنند؛ زی��را که احتماال مجلس نمایندگان
این کشور همچنان در اختیار جمهوریخواهان خواهد
بود و طبعا اختالفات هم س��ر جای خود باقی خواهند
ماند .ام��ا به هر حال تفاوت میان مواضع دو کاندیدای
ریاس��تجمهوری امریکا آنقدر زیاد اس��ت که تاثیر
مس��تقیم انتخاب هر ی��ک از آنها را بر سیاس��تهای
اقتص��ادی امریکا و نیز اقتصاد جهانی نش��ان میدهد.
این در حالی است که اجرای واقعی برنامههای آنها هم
کامال به رویکردهای آینده کنگره امریکا بستگی دارد.
مهمترین تفاوتها بین مواضع باراک اوباما و میت رامنی
را میتوان اینطور خالصه کرد:

مسئله اینجاست که دموکراتها با اکثر برنامههای
کاهش هزینه مخالفند ،البته بخش هزینههای دفاعی
در این زمینه استثنا است .آنها چنین استدالل میکنند
که کاهش هزینهها باعث کوچک شدن اقتصاد امریکا
خواهد ش��د و این مطلوب نیس��ت .اگر برنامه کاهش
هزینهها خیلی ش��دید و ناگهانی اجرا شود و همزمان
اقتصاد هم دچار ضعف شده باشد ،این پیشبینی آنها
ممکن است به حقیقت بپیوندد .اما جمهوریخواهان
هم ادعاها و اس��تداللهای خودش��ان را در این مورد
دارند .آنها میگویند اگر پیشنهادات رامنی اجرایی شود
یعنی مراحل برنامه کاهش هزینه در دورهای چند سالهو همزمان با احیای اقتصاد صورت بگیرد -صرفهجویی
در هزینهها بیشتر هم خواهد شد .آنها به عنوان مثال
و الگو این موارد را مطرح میکنند :نس��بت هزینههای
ف��درال به تولید ناخالص داخل��ی در امریکا در فاصله
اواسط دهه  1980میالدی تا اواخر دهه  1990میالدی
به میزان پن��ج درصد کاهش پیدا کرد و میتوان امید
داش��ت که با برنامههای جدید ،این وضعیت در آینده
هم تحقق پیدا کند.
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به خصوص در سطوح باال -جبران کند و با این ترتیب،میزان تولید ناخالص داخلی را باال ببرد .سیاس��تگزاران
حزب جمهوریخواه امریکا میخواهند این نکته را القا
کنند ک��ه برنامه مالی رامنی میزان کس��ری بودجه را
کاهش میدهد؛ آن هم در حدی که نس��بت قروض به
تولید ناخالص داخلی هم کاهش بیابد .ظاهرا او طرفدار
متممی بر قانون اساسی است که تعادل بودجهای در آن
مورد توجه باشد و در عین حال امیدوار است که بودجه
را ظرف هشت سال به حال تعادل برساند.
آنها همچنین مدعیاند که سیاس��تهای اوباما در
جهتی پیش میرود که احتماال کسری بودجه بیشتری
را ب��ه دنبال خواهد داش��ت .بر اس��اس برنامههای او،
افزایش هزینهها بیشتر از افزایش مالیاتهاست و این
بدین معنی است که در آینده ،افزایش مالیات بیشتری
الزم است.

خدمات اجتماعی

هر کسی که
در انتخابات
ریاستجمهوری
امریکاپیروز
شود ،آشکارا با
یک پرتگاه مالی
در انتهای سال
 2012میالدی
مواجه خواهد بود.
دفتر امور بودجه
در کنگره امریکا
پیشبینیکرده
است که در صورت
عدم تغییر برخی
از سیاستهای
مالی و اقتصادی
فعلی،اقتصاد
امریکا در سال
 2013میالدی
با رکود مواجه
خواهد شد
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بحث اصالح خدمات درمانی و تامین اجتماعی یکی
از نکاتی بوده که در سالهای اخیر سر و صدا و جنجال
زیادی برانگیخته است .اردوی جمهوریخواهان همیشه
در این مورد حمالتی را علیه اردوی دموکراتها صورت
داده اس��ت و این در حالی اس��ت که جو بایدن معاون
رییسجمهور امریکا تاکید کرده که «هیچ تغییری» قرار
نیست در برنامه بیمه اجتماعی صورت بگیرد.
جمهوریخواهان سعی کردهاند از این موضع حزب
دموکرات نهایت استفاده را به نفع خودشان ببرند .رامنی
مدعی اس��ت که به تدریج سن بازنشستگی را افزایش
خواه��د داد و آن را در بحث الگوی خدمات درمانی به
کار خواهد گرفت و از سوی دیگر در بحث کمکهای
درمان��ی (بیمه س�لامتی برای طبق��ه کمدرآمد) هم
تغییراتی را اعمال خواهد کرد .البته اردوگاه دموکراتها
به ش��دت موضع رامنی در مورد خدمات درمانی را زیر
س��وال برده و در مقابل ،اردوگاه جمهوریخواهان هم
اوبام��ا را به خاطر عدم ارائ��ه برنامهای در این خصوص
مورد انتقاد قرار داده است.
انتصابها

ه��ر رییسجمه��وری در امریکا افراد زی��ادی را به
پستهایی دولتی میگمارد که سیاستهایشان هم
در داخ��ل و هم در خارج از این کش��ور میتواند تاثیر
زیادی بگذارد .از جمله این پستها خزانهداری امریکا
اس��ت .رامنی میگوید نمیخواهد بن برنانکه را دوباره
ب��ه عنوان رییس خزانهداری منصوب کند و به صورت
غیررسمی گزینههایی دیگر برای تصاحب پست معرفی
شدهاند :اقتصاددانهایی مثل گلن هابارد ،گرگ منکیو،
جان تیلور و مارتین فلدستاین.
گذش��ته از همه این حرفها و اختالف مواضع ،هر
کس��ی که در انتخابات ریاستجمهوری امریکا پیروز
شود ،آشکارا با یک پرتگاه مالی در انتهای سال 2012
میالدی مواجه خواهد بود .دفتر امور بودجه در کنگره
امریکا پیشبینی کرده است که در صورت عدم تغییر
برخی از سیاس��تهای مالی و اقتصادی فعلی ،اقتصاد
امریکا در س��ال  2013میالدی با رکود مواجه خواهد
شد .اختالف نظر شدید دموکراتها و جمهوریخواهان
در باب مسائلی مانند مالیاتها و هزینهها هم احتماال در
آینده با همین شدت ادامه خواهد یافت و این وضعیت
را دامن خواهد زد .این سرنوشت اردوگاههای دموکرات
و جمهوریخواه در امریکاست.

تسلیحات تخریب شهری

درباره اشتباهات مشترک امریکا و چین
در شهرسازی و تاثیرات آنها بر آینده اقتصاد و انرژی در جهان
حجم ساختوساز و تغییرات
ش��هری در چین ب��رای هر
ناظری ش��گفتآور است .در
پنج سال گذشته ،چین سی
و دو ه��زار کیلومت��ر آزادراه
ساخته و پروژه ساخت دوازده
پیترکالتورپه* بزرگراه مل��ی را نیز به پایان
معماروبرنامهریز رس��انده و اینها سیزده سال
شهری،مستقردر زودتر از پیشبینیهای قبلی
سانفرانسیسکو به ثمر نشستهاند .اعداد و ارقام
نش��ان میدهند که سرعت
تکمیل این پروژهها چهار برابر سرعت ساخت سیستم
بزرگراههای میان ایالتی درامریکا بوده اس��ت .در یک
دهه گذشته ،فقط در شانگهای بیش از  2400کیلومتر
بزرگراه س��اخته شده است؛ یعنی معادل سه تا محله
منهتن! پیشبینی میش��ود که جمعیت شهرنشین
چین تا سال  2020میالدی به میزان  350میلیون نفر
افزایش یابد .اگر بخواهیم مقایسه کنیم معنیاش این
است که چین ظرف یک دهه ،جمعیتی برابر جمعیت
کل امریکا را به ش��هرهایش اضافه خواهد کرد .چین
پیشتر امریکا را هم پشت سر گذاشته و خود در جایگاه
بزرگترین بازار خودروی جهان نشسته است و تا سال
 2025میالدی هم نیاز دارد که جا دههای بسیار زیادی
برای تداوم حرکت این خودروها بسازد.
ماجرای دلباختگی چین به خودرو حاال دیگر به
ماجرایی پرش��ور تبدیل شده است؛ طوری که همین
ماه آوریل گذشته تقریبا یک میلیون نفر به نمایشگاه
بینالمللی اتومبیل پکن آمدن��د تا آخرین مدلهای
آئودی ،بیام و ،و تویوتا را ببینند .اما چین در معرض
خطر تکرار همان اشتباهاتی است که امریکا در گذشته
در ش��هرهایش مرتکب شد .همین اشتباهات بود که
امریکاییها را به واردات نفت از کشورها و منطقههایی
بیثبات وابسته کرد .در عین حال امریکاییها مجبور
شدند هزینه زندگی کردن بر اساس الگوهای ناسالم را
به جان بخرند و البته هنوز هم برای بیرون آمدن از آن
دستوپا میزنند.
حاال اما چین در مرحله مهمی از تصمیمگیریهای
ش��هری قرار گرفته اس��ت .تصمیمات��ی که چین در

سالهای پیش رو خواهد گرفت ،از چند جهت اهمیت
زیادی دارد :از یک س��و بر سکونتپذیری و مدیریت
مصرف انرژی در شهرها تاثیر میگذارد و از سوی دیگر
بر وضعیت کلی س��یاره زمین موثر است .اما مسئله
اینجاست که بخش زیادی از برنامههای ساختوساز
شهری در چین بر مبنای ایدههای قدیمی برنامهریزی
غربی شکل گرفتهاند .یکی از این ایدههای اساسی ،قرار
دادن خودرو -و نه انس��ان -در مرکز زندگی ش��هری
است .هزینه اجرای چنین ایدهای به شکل هدر رفتن
نیروهای مختلف ،پایین آمدن کیفیت زندگی ،آلودگی
شدید و تراکم در شهرها خودش را نشان داده است.
دغدغ��ه اصلی مدیران ش��هرهای چی��ن هم مثل
ش��هرهای امریکا در دهههای  1950و  1960میالدی
این اس��ت که به هر ش��کلی جوابگوی رشد انفجاری
خودروهای ش��هری باش��ند .این کار عمال با ساختن
بزرگراهه��ا ،جادههای کمربندی و پارکینگها در حال
انجام است .اما واقعیت این اس��ت که در دوران بعد از
جنگ جهانی دوم ،همین افزایش ظهور شدید خودروها
و رشد سیستم بزرگراههای ملی بود که بیش از هر عامل
دیگری به شهرهای امریکا ضربه زد .نیروهای متخصصی
که در شهر زندگی میکردند مجبور شدند به ویالهای
عالیشان در حومه شهرها پناه ببرند و ویرانههایی از فقر
و عملکرد نامناس��ب را به جا بگذارند .آنطور که جین
جیکوبز شهرشناس معروف آمریکایی گفته است« ،نه
کار تلویزیون بود و نه مواد مخدر .این اتومبیلها بودند
که جوامع آمریکایی را نابود کردند».
در چند دهه گذش��ته که ن��رخ بزهکاری و جرایم
ش��هری در امریکا به شدت باال رفته و حومهها هم به
اندازه محالت قدیمی شهرها دچار ازدحام شدهاند ،تازه
دارد تغییراتی رخ میدهد و ظاهرا امریکاییها دوباره به
احیای شهرهایشان توجه نشان دادهاند .ممکن است
تازه به دوران رس��یدههای امریکایی اصطالح شهری
ش��دن را به وجود رستورانها و کافهها ،فروشگاههای
زنجی��رهای و راهه��ای دوچرخهرو معن��ی کنند .اما
در چین ،شهرس��ازی و شهرنش��ینی کامال معنایی
دیگر دارد :آس��مان خاکستری ،ردیف پشت ردیف از
بلوکهای آپارتمانی و ترافیک خفهکننده.
قضیه این است که با توجه به تراکم شدید جمعیت

نگر
آینده

منبع :فارن پالسی

وقتی میگوییم یک
قدرت اقتصادی
جهانیباید
روی حمل و نقل
عمومی،پیادهروی
و دوچرخهسواری
در شهرهایش
سرمایهگذاریکند
خیلیهامیخندند
و فکر میکنند
حرف بیربطی زده
شده است .تا وقتی
که این خندهها
ادامه داشته
باشد ،شهرها حتا
در بزرگترین
قدرتهای
اقتصادیدنیا
هم سر و سامان
نخواهندگرفت
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در چین ،ماجرای شهرس��ازی و شهرنش��ینی در این
کشور خیلی دشوارتر از امریکا میشود و تبعات آن هم
بیشتر .همین االن هم ترافیک در پکن بیداد میکند
و به رغم س��رعت نسبی راهس��ازیها گاهی گرههای
ترافیکی وحشتناکی ایجاد میشود( .اصوال این تفکر
که ساختوسا ِز بیشتر میتواند معضل ترافیک را حل
کند ،درست مثل این است که به وزن کم کردن بر اثر
بس��تن کمربند اعتقاد داشته باشید!) .وضع در برخی
ِ
شهرهای چین آنقدر خراب است که مقامات در پکن،
گوانگجو و شانگهای مجبور شدهاند مجوز عبور و مرور
وسایل نقلیه را به شکل محدود صادر کنند .نمونه بارز
این اوضاع هم قفل ترافیکی معروفی در خارج از پکن
ب��ود که تا  95کیلومتر و به مدت یازده روز ادامه پیدا
کرد .اصوال نباید یک نکته را فراموش کنیم :اینکه واقعا
دلیل داشته که از قدیم هیچ شهری بر مبنای خودروها
شکل نگرفته است .چنین ایدهای اصال کارایی ندارد.
بعد دیگری از قضیه این اس��ت که ش��کل رش��د
ش��هری چین میتواند بر سرنوش��ت بخش زیادی از
محیط زیست کشور تاثیر بگذارد و قطعا هم این تاثیر
مثبت نخواهد بود .در حالی که پکن به ساختوس��از
بزرگراهها و پارکینگهای بیشتر ادامه میدهد ،شرایط
ش��هر برای پیادهروی ،دوچرخهسواری و حمل و نقل
عمومی دارد به ش��دت رو به افول میگذارد .از س��ال
 1986می�لادی تاکنون ،اس��تفاده از خودرو در پکن
شش برابر شده است در حالی که استفاده از دوچرخه
در همین مدت شصت درصد کاهش نشان داده و در
سال  2010میالدی تنها هفده درصد از رفت و آمدها
با استفاده از دوچرخه انجام میگرفت .ازدحام ،بد شدن
هوا و اثرات گازهای گلخانهای در این مدت خیلی زیاد
بوده اس��ت :پکن یکی از آلودهترین کالنش��هرهای
دنیاس��ت .اقداماتی هم که برای کاه��ش آلودگی در
این ش��هر انجام ش��ده معموال نتایج بلندمدتی در بر
نداش��تهاند .مثال برنامهریزیها برای کاهش آلودگی
هوا در زمان برگزاری المپیک س��ال  2008میالدی
ب��ا صرف هزینهای برابر  17میلی��ارد دالر همراه بود.
اعمال محدودیتهای شدید ترافیکی و تعطیل کردن
کارخانهها از جمله این اقدامات بود .حتی پنجاه هزار
نفر هم به کار گرفته شده بودند تا موادی شیمیایی به
ابرها شلیک کنند تا باران ببارد!
از سوی دیگر این نکته را نباید از نظر دور داشت که
در نقاط مختلف چین ،روند مرگ و میر و جراحتی که
متوجه رانندگان ،عابران پیاده و دوچرخهسواران میشود
به شدت در حال افزایش است .بر اساس آمار ارائه شده
از سوی مقامات شهرداریها ،در فاصله سالهای 1992
تا  2004میالدی نرخ مرگ و میر دوچرخهس��واران در
شانگهای افزایشی  99درصدی نشان داد .بر اساس اعالم
رسانههای دولتی چین ،هر روزه سیصد نفر در تصادف
ماش��ین در چین جان خود را از دست میدهند و این
باالترین رقم در س��طح جهان است .همین تصادفات
مهمترین عامل مرگ افراد زیر  45س��ال در چین هم
هستند .دلیل این مشکالت هم بر کسی پوشیده نیست:
برنامهریزیهای شهری بد و نامناسب.
بسیاری از مقامات چینی -از جمله بلندپایهترین
آنها -میدانند که برای برونرفت از این وضعیت باید
مسئله اتومبیلها را حل کنند .آنها درک میکنند که
کشورش��ان دارد علیه روند طبیعت حرکت میکند و

همین ریشه مشکالت در برنامهریزی شهری در چین
بوده اس��ت .از همین جهت ،سرانجام اصول طراحی
شهر به تدریج مورد توجه آنها قرار گرفته است :ایجاد
و توس��عه محالت و فضاهایی که پی��ادهروی در آنها
امکانپذیر باش��د ،وجود وسایل حمل و نقل کالن و
باکیفیت ،ایجاد مناطق چندکاره و شبکههای خیابانها
و راهها و قطع وابستگی مطلق به خودروهای شخصی
از جمله این اصول هستند.
اما چه شد که شهرهای چین به اینجا رسیدند؟
ش��اید س��بک امریکایی و نوپای عالقه به خودرو بود
که تاثیر ش��دیدی بر شهرس��ازی در چین گذاشت.
این در حالی بود که الهام و ایده اصلی این س��بک را
یک معمار سویس��ی به نام شارل ادوارد ژانره (معروف
ب��ه لوکوربوزیه) مطرح کرده بود .او چنین تصویری از
ش��هر ارائه میداد :برجهایی مدرن و منزوی که بر سر
خیابانهای زیرین سایه افکنده باشند .این تصویر به
نشانهای فراموشنشدنی در عرصه برنامهریزی شهری
تبدیل شد و تا مرگ او در سال  1965میالدی نیز این
تصویر مطلوب باقی مانده بود.
از نظر این معمار سویسی ،شهرهای توسعهیافتهای
که هم عصر او س��اخته ش��ده بودند دارای خانههایی
ردیفی و همس��طح با خیابان بودن��د و از این جهت،
غیرانس��انی ،آشفته و مصیبتزده به چشم میآمدند.
(لوکوربوزیه نیویورک را شهری فاجعهبار میدانست و
معتقد بود که فضای ش��هری نیویورک را باید از بین
برد و به جایش��ان آسمانخراش عظیم کارتسین را
گذاش��ت) .از او نقل شده که «فضا و نور و نظم همان
چیزهایی هستند که انسان بهشان نیاز دارد؛ درست
همانطور که به نان یا جای خواب نیاز دارد».
جین جیکوبز شهرش��ناس امریکایی اما میگوید
ک��ه تصور لوکوربوزیه از ش��هر چیزی ش��بیه به یک
«اس��باببازی جالب مکانیکی» است که بنیانش هم
روی نکتههایی دروغین قرار گرفته است .اما به هر حال،
ایدههای لوکوربوزیه برای نسلی از برنامهریزهای شهری
که میخواستند شهرهای امریکا را دوباره طراحی کنند
بس��یار جذاب بود و آنها مقاومتی در برابر این ایدهها
از خود نش��ان نمیدادند زیرا به نظرش��ان شهرهای
امریکایی بر اثر ظهور اتومبیل به ش��دت تغییر کرده
بودند و باید تدبیری برایشان اندیشیده میشد .اینطور
که از وجنات شهرهای چین برمی آید ،برنامهریزها و
سیاستگزاران چینی هم دقیقا همین راه را در پیش
گرفتهاند .اما آنچه که لوکوربوزیه در مانیفست خود
به س��ال  1935میالدی و با عنوان «شهر درخشان»
مطرح کرده بود در واقع چیزی نبود جز سالح تخریب
شهری .مهندسان ترافیک در شهرهای چین هم حاال
دارند همین راه را طی میکنند.

توصیف نحوه شکلگیری این ایدهها در چین چنین
است :مناطق بزرگ و تککارهای شبیه به پادگان در
چارچوب ش��بکهای از خیابانهای پهن و ش��اهراهی
طراحی ش��دهاند که تا حد زیادی از محلهای کار و
مراکز خرید دور هستند .هدف این بوده که خودروها
راحتتر در این مناطق حرکت کنند و فکر کردن به
م��ردم فقط در مرحله بعدی م��ورد توجه قرار گرفته
اس��ت .نتیجه کنایی این وضع ،ش��کلگیری فضایی
بیگانهکننده بوده که پیادهروی و دوچرخهسواری در
آن سخت به نظر میرسد .ازدحام خیابانها در چنین
چارچوبی زیاد میشود و هزینههای اجتماعی و زیست
محیطی زیادی هم به بار میآورد .این وضعیت از لحاظ
فرهنگی نیز یک تراژدی بزرگ برای شهرهای چین به
ش��مار میرود زیرا در این شهرها محالت سنتی که
دوس��تان و خانوادهها میتوانستند در چارچوبش به
آسانی دور هم جمع شوند و چایی بنوشند و گپ بزنند
کامال با توسعه ناهنجار از بین رفته است.
ای��ن وضعیت تراکم و ازدحام ب��ه تدریج بدتر هم
خواهد ش��د .بر اساس پیشبینیها تقریبا  64درصد
از کل جمعیت چین تا س��ال  2025میالدی ساکن
مناطق شهری خواهند شد( .این رقم در سال 2010
میالدی ح��دود  48درصد بود) .در همین حال تا آن
زمان  221شهر در چین جمعیتی بیش از یک میلیون
نفر خواهند داش��ت .آیا چین میتواند این وضعیت را
تاب بیاورد؟ بر اس��اس آمار آژانس بینالمللی انرژی،
حم��ل و نق��ل در حال حاضر حدود چه��ل درصد از
تقاضای نفت چین را شامل میشود و تا سال 2035
میالدی نیز این رقم به  65درصد خواهد رسید .چین
در عین حال بزرگترین بازار خودرو در جهان است و
ناوگان حمل و نقل این کشور هم تا سالهای آینده به
شدت گسترش خواهد یافت .تا سال  2030میالدی
مصرف نفت هم احتماال س��ه برابر خواهد شد و طبعا
تامین منابع الزم در این راس��تا برای چین چالش��ی
بزرگ خواهد بود.
طبیعی است که این آمار و ارقام کمی هولناک به
نظر برسند .مقامات چینی هم میدانند با چه چالشی
مواجه هس��تند و به همین جهت است که متعهد به
انجام تغییرات اساس��ی در این راه ش��دهاند :ساخت
سیس��تمهای حمل و نقل بزرگ ،عرضه سوختهای
جایگزینمثلاتانول،ونیزمعرفیخودروهایالکتریکی.
البته هنوز هم تدابیر زیادی هست که شهرهای چین
میتوانند برای به دس��ت گرفتن کنترل اوضاع از آنها
استفاده کنند .مثل اجرای برنامه ورود به طرح ترافیک
و دریافت هزینه سنگین از این بابت .برنامههای مشابه
که به صورت مرتب در لندن و س��نگاپور اجرا شدهاند
نتایج درخشانی به همراه داش��تهاند .با این وجود ،تا
وقتی که تمرکز مدیریت ش��هری بر خودروها باش��د
و ن��ه بر مردم ،اصالح موث��ری صورت نخواهد گرفت.
وقتی میگوییم یک قدرت اقتصادی جهانی باید روی
حمل و نقل عمومی ،پیادهروی و دوچرخهسواری در
شهرهایش سرمایهگذاری کند خیلیها میخندند و
فکر میکنند حرف بیربطی زده شده است .تا وقتی
که این خندهها ادامه داش��ته باش��د ،شهرها حتا در
بزرگترین قدرتهای اقتصادی دنیا هم سر و سامان
نخواهندگرفت.
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مهدی تقوی
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« 28عدالت» در توزیع ثروت و نه فقر
مجیدرضاحریری

 20اقتصاد دستوری در تعارض با عدالت است
غالمرضا کردزنگنه ،احمد ترکنژاد ،محمود حسینی و مهدی پازوکی

سهم ما از عـدالت
پروندهای دربارهی
راهبردهای عدالت اقتصادی

وقتی از عدالت سخن میگوییم ،از چه سخن میگوییم؟
چند گزاره درباره تحقق عدالت اقتصادی

1

اولویت تولید یا توزیع

دو نگرش متف��اوت درباره اولویت دادن به تولید
یا توزیع در موض��وع عدالت رو در روی یکدیگر قرار
داش��تهاند .ولی واقعیت این است که تکیه صرف به
تولید منجر به بهبودی کلی جامعه نمیشود .حداقل
در برخی از مراحل رش��د و توسعه اقتصادی چنین
نخواهد شد .به همین دلیل گروهی از اقتصاددانان به
جای تولید سرانه ،از مفهوم دیگری که حاصل ضرب
تولید سرانه در ضریب جینی منهای یک است استفاده
کردهان��د .به عبارت دیگر اگر س��رانه تولید ناخالص
داخلی یک کش��ور ده هزار دالر و ضریب جینی آن
 35درصد باشد ،شاخص سرانه تولید ،منهای اثرات
نابراب��ری ،براب��ر  10000×)1-0/350(=6500دالر
خواهد ش��د ،در حالی ک��ه اگر ضریب جینی مثال
 48درصد باش��د ،این شاخص برای همان جامعه
به  5200دالر کاهش پیدا میکند .پس اگر هدف
اصلی رش��د عادالنه اقتصادی باشد ،باید به هر دو
مولفه رشد تولید و نیز کاهش نابرابری اهتمام
ورزی��د ،هرچند با ثاب��ت ماندن ضریب
جین��ی ی��ا ش��اخص نابرابری،
رش��د اقتصادی فینفسه
مطلوب اس��ت و

2

برابری فرصتها

رسیدن پایدار به آرمان عدالت ،از طریق توزیع
پول و ثروت امکانپذیر نیست .شاید چنین کاری
در مراحلی و به ص��ورت موقتی نابرابری
را کاهش دهد ،ولی تداوم چنین
چیزی مطل��وب و ممکن
نیس��ت .این رفتار

نگر
آینده

پرونده ویژه این شماره آیندهنگر درباره موضوع
«عدالت» در عرصه اقتصاد است .موضوعی که بخش
مهمی از اتفاقات قرن بیستم با هدف رسیدن به این
مفه��وم رخ داد و جان دهه��ا میلیون نفر و زندگی
صدها میلیون نفر تحت تاثیر تحوالت مربوط به آن
قرار گرفت.
نکته جالب ماجرا آنجا بود که پس از گذش��ت
چن��د دهه فعالیت مس��تمر برای تحق��ق عدالت،
معلوم ش��د که تمامی این کوششها بیثمر بوده
و در بس��یاری از موارد نه تنها پیشرفتی محسوس
در برقراری عدال��ت را ایجاد نکرده که موجب فقر
و نابسامانی بیشتر هم شده است ،و تنها چیزی که
از این کوش��شهای رادیکال باقی مانده ،خاطرهای
ناخوشایند از رژیمهای سیاسی سرکوبگر ،انسانهای
نابود ش��ده (هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ
فیزیکی) و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی فاسد
و ناکارآم��د اس��ت .اگرچه این کوش��شها به ثمر
نرس��ید ،ولی عطش انسان برای رسیدن به عدالت
سیریناپذیر است ،زیرا زندگی بدون عدالت چندان
معنا و ارزش��ی ندارد ،فقط مش��کل اینجاست که
برداشت ما از عدالت چیست؟ و چگونه میخواهیم
آن را تحقق بخشیم؟ عدالت اقتصادی چه ویژگیها
و چه ش��اخصها و چه تعریفی دارد؟ و دیگر اینکه
چه اصولی را برای رس��یدن به عدالت باید رعایت
کرد؟ هرگونه بیتوجهی به مس��ئله عدالت ،نتیجه
معکوس خواهد داش��ت و موجب طرح بیشتر آن
در اذهان عمومی میگردد ،و جنبش والاس��تریت
نیز واکنشی از سوی طبقات فرودست جامعه علیه

طبقات فرادس��ت جامعه به دلیل بیتوجهی آنان
به این مقوله اس��ت .در این پرونده کوشیدهایم که
حتیالمقدور بخشی از نکات مرتبط با مفهوم عدالت
را طرح کنیم ،و پیش آن در این یادداشت به تعدادی
از سرخطهای مهم این مسئله اشاره خواهد شد.

موجب بهبود وضع همه میش��ود .بنابراین در هر
بحثی که درباره عدالت اقتصادی میش��ود ،باید از
دوگانهسازی میان عدالت و رشد پرهیز کرد ،و تاکید
را بر رشد اقتصادی گذاشت و در عین حال کاهش
ولو نسبی شاخص نابرابری را ضروری دانست ،ولی
افزای��ش نابرابری ،نه تنها اثرات رش��د اقتصادی را
برای جامعه خنثی میکند ،بلکه ممکن اس��ت در
مراحلی و به دلیل ایجاد بیثباتی موجب پس��رفت
رشد اقتصادی نیز بشود همانطور که رژیم گذشته
دچار این مسئله شد .بنابراین بهترین سیاست برای
عدالت اقتصادی ،سیاستی است که رشد را افزایش و
نابرابری را کاهش دهد حداقل آن را ثابت نگهدارد.
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باید فقط شامل افراد پیر ،ازکارافتاده ،معلول و ...امثال
آنها شود که توان کار کردن و استفاده از فرصتها
را ندارند .بنابراین اساس عدالت به تامین فرصتهای
برابر اس��ت و اگر این کار انجام شد ،عدالت در حد
مورد نظر محقق شده است ،زیرا مفروض است که
انسانها به صورت عادی میزان استعدادشان بیش از
هر ویژگی دیگر به توزیع یکسان نزدیک است.

3

عدالت به مثابه ضرورت

یک��ی از نکاتی که باید دقت کرد این اس��ت
که «عدالت» یک تفنن و ش��عاری سیاسی که بود
و نبودش یکسان باشد ،نیست .عدالت یک ضرورت
اقتصادی است .همانگونه که حدی از آزادی ،برای
رشد و توسعه اقتصادی جامعه ضروری است ،حدی
از عدالت نیز برای توس��عه و ثبات جامعه ضروری
اس��ت .در غیاب عدالت ،بهرهوری نیروی کار ،رشد
پایداری را تجربه نخواهد ک��رد .در نبودن عدالت،
بیثباتی سیاسی و اجتماعی ،اقتصاد را تهدید کرده
و آن را با مخاطره مواجه میکند .یک شاخص
مهم برای عدالت ،س��هم نیروی کار
از ارزش اف��زوده اقتصادی

اس��ت ،هرچ��ه
این س��هم بیشتر باشد،
تاحدی به منزل��ه توزیع عادالنهتر
اقتصادی نیز هست .چنین وضعی به معنای
ورود نی��روی کار خ�لاق ،آموزشدیده و باتجربهتر
است و فقدان عدالت به این معنا ،به معنای ترجیح
نیروی کار س��اده و بیتجربه بر نیروی کار خالق و
کارآمد اس��ت و این وضع به رشد اقتصادی پایدار
منجرنمیشود.
تجربه تاریخی نیز نش��ان داده اس��ت که بدون
تعدیل نس��بی در وضعیت توزیع درآمدها رش��د و
ثبات اقتصادی دچار مخاطره خواهد ش��د .بحران
 1929نمونه روشن آن است .بحرانی که در نهایت
با اجرای نظریات کینزی به اتمام رس��ید ،و برنامه
«نیودیل» روزولت که مبتنی بر بازتوزیع بهتری از
درآمدها بود ،توانست بر این بحران فایق آید.

4
نگر
آینده
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16

آموزش ،بهداشت و تامین اجتماعی

برای تحقق برابری فرصتها ،بیشترین تاکید
دولتها باید بر تامین و ارایه آموزش ،بهداشت و تامین
اجتماعی در کنار تامین دیگر زیرساختهای عمومی
اقتصاد باش��د .بدون ارایه خدمات آموزشی مناسب
برای همه اقشار جامعه و نیز بدون تامین حداقلی از
بهداشت عمومی و فردی و تامین اجتماعی ،تحقق
برابری فرصت امکانپذیر نیست .ارایه این خدمات به
ویژه آموزش ،به منزله سرمایهگذاری برای رسیدن
به پرارزشترین معدن است .سرمایهگذاری در این
حوزهها دارای ارزش افزوده فراوانی هستند ،ولی از

آنج��ا که بخش مهمی از این ارزش افزوده نصیب
کل جامعه میشود ،ضروری است که سرمایهگذاری
اصلی آن نیز از طریق دولت انجام شود.

5

تورم ،موریانه عدالت

اگر سهم نیروی انسانی در ارزش افزوده به عنوان
یک شاخص مهم عدالت اجتماعی پذیرفته شود ،در
این صورت بسیار روشن خواهد بود که افزایش تورم،
در نقش موریانهای است که بنای عدالت اجتماعی
را سست و پوک میکند .زیرا تورم به نفع صاحبان
امالک و اموال است ،و سهم آنان را در ارزش افزوده
بیشتر و س��هم نیروی کار را کمتر میکند .تجربه
اقتصادی ایران نیز نشاندهنده این واقعیت روشن
اس��ت .ب��رای نمونه ضریب جین��ی توزیع
درآمدی شهری در ایران در سال

 ،1351ح��دود
 43درصد ب��ود که در
س��الهای بعد که با رش��د تورم
مواجه ش��دیم ،به  50درصد رسید .سهم
 20درصد گروههای باال از کل درآمد کش��ور نیز از
 51درصد به  57درصد رسید ،که نشاندهنده تاثیر
منفی تورم بر توزیع عادالنه اقتصادی است .این اتفاق
در س��الهای  1373و  1374که تورم زیاد بود نیز
رخ داد و ضریب جینی افزایش یافت .اکنون هم که
با تورم نس��بتا باال مواجه هستیم ،به ناچار نابرابری
اقتصادی افزایش خواهد یافت .بنابراین هر سیاستی
که درصدد بهبود وضع عدالت اجتماعی و اقتصادی
است ،چارهای ندارد که تورم را تا حد ممکن کنترل
کند ،هرچند این مسئله شرط الزم و نه کافی برای
تحقق عدالت است.

6

درآمدهای نفتی؛ سم عدالت اقتصادی

اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش س��هم این
درآمدها در بودجه جاری دولت ،به دالیل متعددی
موجب افزایش نابرابری میشود ،برخالف اخذ مالیات
که از مهمترین عوامل تعدیلکننده در نابرابری است،
درآمد نفتی تاثیر منفی بر عدالت دارد.
دلی��ل این امر نیز تا حدی روش��ن اس��ت ،زیرا
این درآمد از طریق س��ازوکارهای مبتنی بر رانت و
ارادتساالری ،میان افراد نزدیک به دولتها تقسیم
میشود ،و چون درآمدهای مذکور محصول تولید
نیروی کار و صنعت مس��تقل داخلی نیست ،کفه
کس��بکنندگان ای��ن رانت را به ضرر ت��وده مردم
سنگین کرده و موجب نابرابری بیشتر میشود.
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تقدم بازار بر خصوصیسازی

مس��ئله محوری که در اقتصادهای بس��ته و
متمرکز دولتی مطرح میش��ود این است که برای
افزای��ش کارآیی و بهرهوری اقتصادی باید به نحوی

اقدام کرد که وظایف تصدیگری دولت از آن گرفته،
و دولتها فق��ط عهدهدار امور حاکمیتی ش��وند و
در بخشهایی به فعالیت اقتص��ادی بپردازند که از
حی��ث منافع عمومی بهصرفه اس��ت ،ولی از حیث
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،س��وددهی الزم را
ن��دارد .همچنین با کوچک ک��ردن دولتهای فربه
و چابک ش��دن آن ،رخوت و سس��تی و نیز فش��ار
گس��ترده بر اقتصاد و جامعه را ریشهکن کرد .در
ای��ن میان برخ��ی از نیروها تأکید را بر
خصوصیس��ازی میگذارند،

در حال��ی ک��ه تجربه
کشورهای سوسیالیستی بلوک
ش��رق و س��ایر تجربیات موجود نش��ان
میدهد که خصوصیسازی مس��ئله اصلی و اولیه
ای��ن اقتصادها نیس��ت و در ص��ورت انجام ،موجب
نابرابریهای ش��دید اقتصادی و حتا ش��کلگیری
باندهای مافیایی قدرت خواهد شد .وضعیت روسیه
فعلی گویای این ادعاس��ت .آنچه ک��ه اینگونه از
جوامع به آن نیازمند هس��تند ،دور ش��دن از نظام
متمرکز دولتی به س��وی نظام بازار و شفافس��ازی
تصمیمات ،اطالعات و سیاستهاست .آنچه که در
درجه اول ضروری است ،حرکت به سوی نظام بازار
به معنای کلی و عام آن است و خصوصیسازی نیز
فقط در فضای آزادسازی شده ،معنا و مفهوم خواهد
داش��ت .این قاعده در مورد ایران نیز صدق میکند،
آنچه که در سالهای گذشته موجب اخالل بیشتر
در فضای اقتصاد کش��ور شد ،دور شدن از نظام بازار
و ش��فافیت اطالعات و تصمیمات است .در چنین
فضایی ،هرگونه خصوصیس��ازی ،جز توزیع رانت و
افزایش نابرابری معنای دیگری ندارد.
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تالزم عدالت و آزادی

عدالت اقتصادی ،یک بخش از واقعیت عدالت در
معنای عام آن است .اگر عدالت در حوزه سیاست ،در
امور قضایی و نیز عدالت اجتماعی (عدالت جنسیتی،
قومی و )...وجود نداش��ته باشد ،نمیتوانیم در حوزه
اقتصاد نیز عدالت را به صورت جزیرهای منفک از سایر
حوزهه��ای جامعه برقرار کنیم .یکی از دالیل ناپایدار
بودن برابری اقتصادی که در نظامهای سوسیالیستی
دیده شد؛ فقدان نابرابری شدید در عرصه سیاست و
نبود آزادیهای اساسی شهروندی بود .اگر در گذشته
کس��انی بودند که عدالت اقتص��ادی را مقدمه آزادی
سیاسی و اجتماعی میدانستند ،ولی تجربه نشان داد
که اگر آزادی مقدم بر عدالت نباشد ،حداقل این است
که این دو باید متعادل با هم تامین شوند و نمیتوان
تحقق آزادی را به بعد از تحقق موهوم عدالت اقتصادی
موکول کرد ،و معلوم نیست که اگر عدالت ارزشی تا
این حد واالست ،چرا نمیتوان از طریق تامین آزادی
عمومی به آن رسید؟
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فساد و عدالت

وجود فساد از یکسو
به معن��ای نبودن عدالت قضایی و حاکمیت
قانون اس��ت ،و به همین دلیل��ی نفیکننده عدالت
اقتصادی نیز هست .ولی تاثیر منفی فساد فقط در
عینیت جامعه نیس��ت ،بلک��ه در ذهنیت مردم نیز
تاثیرات ویرانگری دارد و با وجود فساد احساس مردم
از وجود عدالت ،بسیار ناخرسندکننده خواهد شد.
احساس بیعدالتی
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در هر جامعهای میان شاخصهای عینی برابری
و نابرابری اقتصادی ،با ش��اخص ذهنی و احس��اس
مردم از وجود نابرابری ،تا حدی ش��کاف وجود دارد.
برای نمونه ممکن اس��ت دو جامعه به لحاظ ضریب
جینی مس��اوی باشند ،ولی مردم جامعه اول خیلی
ناراضیتر از وضعیت عدالت اقتصادی خود بوده و حتا
ممکن است در این مورد اقدام عملی و اعتراض کنند،
در حالی که در جامعه دوم احس��اس رضایت حاکم
باش��د ،اینکه چرا چنین احساسی پیش میآید ،به
عوامل متعددی مربوط میشود که فعال مورد بحث
نیس��ت ،ولی اجماال میتوان گفت که فساد و تورم
از عوامل تش��دیدکننده این احساس ناخرسندی از
وضعیت عدالت است .و در نهایت هم مسئله احساس
از نابرابری مهمتر از اصل نابرابری است.

خالصه

عدالت اقتصادی ،بدون عدالت اجتماعی و مردمی امکانپذیر نیست
همه مردم در مشارکت آزادانه
میتوانند کشوری توسعهیافته را به ارمغان بیاورند

نقش مردم و
دولت در مدل
اقتصادی و مدل
رفاه همگانی نیز
قابل تامل است.
واقعیت این است
که دولتمحوری
در هر دو زمینه
یعنی تولید ثروت
و باز توزیع ثروت
باید محدود باشد
چراکه این مسئله
نظارت و همکاری
وسیع مردمی را
میطلبد

نگر
آینده

بع��د از تجرب��ه فروپاش��ی
اقتصادی مبتنی بر فئودالیسم
کش��اورزی یعن��ی از اوای��ل
ق��رن  17می�لادی و پ��س
از انتش��ار کت��اب مع��روف
«ث��روت ملل» نوش��ته آدام
جمشیدعدالتیان اس��میت و مبتن��ی ب��ر آن
عضو هیئت
شکلگیری سیستم اقتصادی
نمایندگان
سرمایهداری ،رفتهرفته بحث
تهران
اتاق
عدالت اقتصادی ی��ا اقتصاد
عدالتمحور نیز مطرح ش��د
و اقتصاددانان��ی مثل ریکاردو ،مارک��س و ،...با انتقاد
از سیس��تم اقتصادی س��رمایهداری به مقوله اقتصاد
عدالتمح��ور پرداختن��د .در همین راس��تا مبارزات
کارگران و اقشار آسیبپذیر جامعه نیز تعدیالت زیادی
را در ساختار اقتصاد سرمایهداری به وجود آورد .با وقوع
انقالب  17اکتبر ش��وروی و شکلگیری بلوک شرق
بحث و عدالت اقتصادی و اقتصاد عدالتمحور بیشتر
از قبل مطرح شد.
نکته اصلی اینجاس��ت که به اعتقاد اقتصاددانان
خوشبین ،سیستم س��رمایهداری بازارمحور در درون
خود واجد گونهای عدالت اقتصادی بر مبنای رقابت و
شایستهگرایی است .در چنین سیستمی افراد فعالتر
به نس��بتی که در جامعه موثر واقع میشوند از ثروت
تولید شده بهره خواهند گرفت .در مقابل اقتصاددانان
منتقدایننظام،معتقدهستندکهسیستمسرمایهداری
مبتنی بر بازار آزاد و رقابت ،در درون خود واجد تضاد
منافع بین سرمایهگذار و کارکنان است.
اما کدام دیدگاه صحیح اس��ت؟ هن��وز نمیتوان
پاسخی مشخص و قطعی به این پرسش داد .در چهار
قرن گذشته شاهد بودهایم که سیستم اقتصادی کامال
مبتنی بر بازار ،نتوانس��ته فاصله طبقاتی را کم کند و
تعداد زیادی از افراد جامعه در مرز یا زیر مرز فقر زندگی
میکنند .لذا در بسیاری از کشورهای جهان ،در کنار
سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد ،ساختارهای
تامی��ن اجتماعی و اقتصادی نیز ش��کل

گرفته است .هدف از ش��کلگیری این سیستمهای
اجتماعی و نهادها ،سندیکاها ،تامین حداقل نیازهای
اجتماعی همچون مس��کن ،غذا ،بهداشت ،آموزش و
پوشاک برای آحاد یک جامعه است .دولت با دریافت
مالیات و عوارض و از طریق انتقال وجوه سعی بر این
دارد که استفاده از امکانات را برای همه شهروندان مهیا
کند.
امروزه در کش��ورهای جه��ان مدلهای اقتصادی-
اجتماعی مختلفی در حال اجرا است که در این میان
میتوان به مدل اقتصادی عدالت محور کشورهایی مانند
سوئد (اقتصاد رفاه) چین ،ونزوئال ،ایران و ...اشاره کرد.
به طورکلی اما با مرور تجربه کشورها به نظر میرسد
که رشد پایدار اقتصادی از طریق اقتصاد عدالتمحور،
موفق نبوده است .در مقابل اما در اقتصاد مبتنی بر بازار
آزاد و بخش خصوصی فعال ،رشد اقتصادی باالتری را
شاهد هستیم .همگان نیز معتقد هستند که عدالت
اقتصادی از طریق این مدل اقتصادی مبتنی بر تامین
اجتماعی فراهم نمیش��ود و بای��د مدل موفقی برای
تولید ثروت ،سیس��تم اجتماعی و بازتوزیع ثروت نیز
شکل بگیرد.
نق��ش مردم و دولت در مدل اقتصادی و مدل رفاه
همگانی نیز قابل تامل اس��ت.واقعیت این اس��ت که
دولتمحوری در هر دو زمینه یعنی تولید ثروت و باز
توزیع ثروت باید محدود باشد چراکه این مسئله نظارت
و همکاری وسیع مردمی را میطلبد .بدون شک عدالت
اقتصادی ،بدون عدالت اجتماعی و مردمی امکانپذیر
نیست .همه مردم در مشارکت آزادانه میتوانند
کشوری توسعهیافته و عاری از فقر را به
ارمغان بیاورند.
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عدالت اقتصادی نه تنها یک ارزش انسانی و اخالقی
است ،بلکه یک ضرورت اقتصادی و سیاسی نیز هست،
ولی حد و حدود آن را عوامل متعددی از سطح توسعه
اجتماع��ی و اقتصادی تعیین میکند ،که بیش��ترین
کارآیی اقتصادی را شامل شود .عدالت اقتصادی پایدار
را نمیتوان بدون رشد اقتصادی تعریف کرد ،ولی همه
آن نیز در رش��د اقتصادی خالصه نمیشود .مهمترین
عنصری که در تعریف عدالت باید جستوجو کرد ،برابری
در فرصت است که با عرضه مناسب آموزش و بهداشت
و تامین اجتماعی از سوی دولت ،باید این فرصت برای
همه فراهم شود .نظام بازتوزیع از طریق مالیات به عدالت
کمک میکند ولی انتقال منابع عمومی نفت و توزیع
سهام عدالت کمک به عدالت اقتصادی پایدار نمیکند.
عدالت اقتص��ادی پایدار با نظام ش��فافیت اطالعات و
تصمیمات سیاسی و نظام بازار همخوانی بیشتری دارد
تا با نظامهای متمرکز و برنامهریزی ش��دهای که خود
را جانشین نظام بازار تعریف میکنند .عدالت اقتصادی
زیرمجموعهای از کلیت عدالت اجتماعی است که شامل
عدالت قضایی ،سیاسی و اجتماعی نیز میباشد ،و بدون
وجود عدالتهای اخیر ،انتظار تحقق عدالت اقتصادی
پایدار نیز خیالی بیش نیست.

عدالت اقتصادی
یا اقتصاد عدالتمحور؟
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توجوی عدالت
در جس 

پرونده ویژه

محمدطبیبیان
استاداقتصاد

مشکل مفهوم
عدالت این است
که در ابتدا یک
مفهوم ارزشی و
ذهنی است .طبعا
درک از آن بر
اساس ارزشهای
فردی و اجتماعی
میتواندمتفاوت
باشد و به همین
دلیل نیز ارائه یک
تعریف عینی و
قابل سنجش از
عدالت برای قرنها
با مشکل روبهرو
بوده است

نگر
آینده
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ارزش یا قرارداد اجتماعی
آنچه مکاتب فکری از مفهوم عدالت لحاظ میکنند

به نظر میرسد در مورد مفهوم عدالت که مورد عالقه
و توجه بسیاری است اتفاق نظری نیز موجود نیست .این
کلمه برای افراد مختلف و در شرایط متفاوت مفهومی
متفاوت در بر دارد .اما بار احساسی آن برای همه مثبت
به شمار میرود و به نظر میرسد برای هر فرد ،دستکم
تا آنجا که به روابط دیگران با او مربوط میشود عدالت
کنشی دلخواه و برای همه مطلوب است.
واژه عدالت تا کنون در جوامع مختلف جهان مورد
سو استفاده بسیاری نیز قرار گرفته است .به خصوص
در کاربردهای سیاسی آن ،برای جلب توجه و حمایت
سیاس��ی مردم به کار رفته است .در تاریخ موارد بسیار
ظلمهای شقاوتآمیز بر اساس وعده و وعید گسترش
عدالت پایهگذاری و اعمال شده است .موارد بسیاری از
ایجاد رژیمهای سوسیالیستی یا انقالبی در قرن بیستم
در اروپا ،آس��یا ،آفریقا و امری��کای التین بر مبانی این
نوع حرکتها و انقالبهای با وعده رفع ظلم و نیل به
عدالت قابل ذکر اس��ت که نتایج آن به فجایع بزرگی
در حق مردم عدالتجو انجامید .نام انوش��یروان عادل
را شنیدهایم .او در واقع ظالم ریاکار و حیلتسازی بود
بیبدیل اما در تاریخ ما نام او تاکنون نیز به عنوان عادل
به ثبت رسیده است .در زمان قباد ،پدر انوشیروان نیز
قحطی و فقر و گرسنگی بر کشور مسلط بود و اشراف
و موب��دان انبارهای غل��ه و آذوقه فراون احتکار کرده و
به تناس��ب جایگاه تعداد زی��ادی از زن��ان و دختران
طبقات فرودس��ت را به عنوان «چاکر زن» و کنیز در
حرمسراهای خود به زور و جور جمعآوری کرده بودند.
مزدک هم که خود موبد بود ابتدا با اجازه قباد به مردم
گفت که انبارهای غالت را باز کنند و دس��تور داد زنان
حرمسراها نیز آزاد شوند تا به خانوادههای خود بپیوندد.
اما بعد از قباد جانشین او انوشیروان ،مزدک و هر کسی
که از هواداران او را یافت به قتل رس��انید .دلیل کسب
عن��وان عادل برای او این بود ک��ه جنبش مزدک را با
خش��ونت و خباثت تمام سرکوب کرد و طرفداران او را
بیرحمانه کشت و موبدان زرتشتی و اشرافی که اموال
آنها توسط مزدک بین مردم تقسیم شده بود را دوباره بر
مال و جان و ناموس مردم مسلط کرد و به وسیله آنها
لقب «عادل» گرفت .به دلیل تسلط پادشاهان بر تاریخ
ایران این عنوان مورد چالش نیز قرار نگرفت و بیش از
هزار س��ال به دنبال نام او یدک کش��یده شد .به دلیل
همین عدم تق��ارن در مورد اینکه مردم از عدالت چه
میخواهند و چه دریافت میکنند ضرورت مییابد که
مفهوم این کلمه مورد موشکافی قرار گیرد.

مشکل این مفهوم این است که در ابتدا یک مفهوم
ارزش��ی و ذهنی اس��ت .طبع��ا درک از آن بر اس��اس
ارزشهای فردی و اجتماعی میتواند متفاوت باشد و به
همین دلیل نیز ارائه یک تعریف عینی و قابل سنجش
از عدالت برای قرنها با مشکل روبهرو بوده است .برای
مثال به بحث عدالت در شعر مولوی توجه کنید:
عدل قسام است و قسمت کردنی است
این عجب که جبر نی و ظلم نیست
جبر بودی کی پشیمانی بدی
ظلم بودی کی نگهبانی بدی
یا جای دیگر میگوید:
عدل چه بود آب ده اشجار را
ظلم چه بود آب دادن خار را
عدل وضع نعمتی در موضعش
نه بهر بیخی که باشد آبکش
ظلم چه بود وضع در ناموضعی
که نباشد جز بال را ُمنبِعی
گرچ��ه ای��ن واژه در بس��یاری از اش��عار ،گفتهها
داستانها و نصایح و موعضهها به کار رفته لیکن کمتر
مورد موشکافی و کنکاش قرار گرفته است.
ب��رای رفع این ابهام عدال��ت را از دو منظر فردی و
اجتماعی میتوان مورد توجه قرار داد و بررسی کرد.
از منظر فردی ،همه انتظار دارند که دیگران با آنها بر
اس��اس ضابطه عدالت دلخواه خود رفتار کنند .از طرف
دیگر این مفهوم نوعی عدم تقارن را نیز دربردارد .به این
معنی که افراد معموال همان استاندارد رفتار و برخوردی
را ک��ه از دیگران انتظار دارند خود آماده اجرای آن برای
سایرین نیستند و خود را ک ً
ال یا بعضا معاف میدانند .مثال
کارمند رشوه بگیری که به خود حق میدهد از مراجع
طلب رش��وه نموده و ی��ا کار او را دچار گرفتاری کند و
صح��ت این رفتار را در مورد خود توجیه میکند (مثل
اینکه میگوید همه همین کار را میکنند پس چرا من
نکنم ،یا اینکه دستمزد من کفاف هزینهها را نمیدهد)
اگ��ر در مراجعه خود به یک اداره ب��ا کارمندی که از او
طلب رش��وه میکند مواجه شد این کار او را غیرعادالنه
تلقی میکند .یا فردی که به خود حق میدهد زباله خود
را در مقابل منزل دیگران بریزد از اینکه سایرین زباله در
مقابل در خانه او بریزند بر آشفته میشود...
این عدم تقارن در رفتار را بس��یار و در موارد مکرر
شاهد بودهایم .عدالت در سطح فردی بر مبنای انصاف
تعریف میش��ود .به این معنی که هر کس خود را در
ش��راط دیگران قرار دهد و ببین��د آیا رفتاری که خود

انج��ام میده��د ،اگر
دیگری در م��ورد او انجام
م��یداد مورد پس��ند و قبول او
بود یا نه .اگر خود رفتار مش��ابه را از
طرف دیگران زش��ت تلقی میکند همان
رفتار را در م��ورد دیگران اعمال نکند .عالقه به
برخورد منصفانه با خود نه تنها بین انسانها بلکه بین
س��ایر موجودات نیز مشاهده میش��ود .برای مثال در
آزمایشهای علوم رفتاری چند شامپانزه را در قفسههای
جداگانه قرار میدهند و در ش��رایطی به بعضی از آنها
خیار و به بعضی دیگر انگور میدهند (که بیشتر مورد
عالقه آنها است) ،مشاهده میشود پس از تکرار این کار
شامپانزه هائی که به آنها خیار داده میشود از قبول آن
خودداری کرده و آن را به بیرون قفس پرتاب میکنند
که نوعی اعتراض به رفتار غیرمنصفانه با خود میدانند.
ع��دم تقارن رفتاری در مورد اینگونه پس��تانداران نیز
قابل مش��اهده است .به این معنی که اگر همه انگورها
به یکی داده شود سهم بیشتری را خود مصرف میکند
و تهمانده را برای دیگران باقی میگذارد.
نوع رفتار منصفانه در مورد انسانها نیز که قاعدتا از
استاندارد ادراک باالتر بایستی برخوردار باشند به صورت
خودکار عمل نمیکند و نیازمند تربیت و ش��خصیت
اس��ت و هر فرد به جز اینکه ب��ه درجهای از تربیت و
تقوای ش��خصی و استحکام ش��خصیتی رسیده باشد
آمادگی اینگونه قضاوت ،س��نجش و عمل را ندارد .به
همین دلیل نیز رعایت انصاف به معنی برخورد متقارن
افراد با یکدیگر بر اس��اس قواعد همه ش��مول نیازمند
س��ازمان اجتماعی خاص خود است که بخشی از آن
را تحت عنوان حکومت قانون خالصه میکنیم .بنابراین
حکومت قانون بخش مهمی از یک جامعه به سامان و
منصفانه را تش��کیل میدهد .در این مورد نیز ضروری
اس��ت به مفهوم قانون توجه نمود .هر حکم یا مصوبه
یادستور حکومتی را نمیتوان قانون تلقی کرد .قانون در
مفهوم مدرن آن بایستی در جهت حفظ و پایدار کردن
حقوق و آزادیهای مشابه برای همه تنظیم شود.
از منظر عدالت اجتماعی بایس��تی توجه کنیم که
طرفداران عدالت طیف وسیعی از افکار را در برمیگیرند
از افرادی که در پارادایم سوسیالیستی صحبت میکنند
تا پارادایم اقتصاد آزاد .هر یک به نوعی عدالت را تعریف
کردهاند .مثال کمونیستها از دید تئوری ارزش نیروی
کار بح��ث میکنند و معتقدند ب��ه این دلیل که همه
ارزش را نی��روی کار ایجاد میکند و صاحب س��رمایه،

نیروی کار را استثمار میکند و ارزش مازاد را تصاحب
میکند این ارزش م��ازاد باید به نیروی کار برگردانده
ش��ود تاعدالت برقرار گردد .اما در دنیای امروز س��هم
سرمایه از درآمد جامعه در کشورهای پیشرفته خیلی
کم ش��ده و به حدود  25درصد رس��یده است و حدود
 75درصد از درآمدهای ملی عاید نیروی کار میش��ود
پس اگر سهم سرمایه ناچیز باشد دیگر استدالل ظلم و
استثمار مطرح نیست.
از طرف دیگر نئومارکسیس��تها موضوع را از دریچه
دیگ��ری نگاه میکنند و دع��وای قدیمی بین نیروی کار
و س��رمایه را مطرح نمیکنند به این دلیل که در جوامع
پیشرفته بیش��ترین نابرابری مربوط به توزیع ثروت بین
صاحبان کار اس��ت و س��رمایهداران شخصی دیگر مانند
قرن نوزدهم مهم نیس��تند و عمده سرمایهدارها بیشتر
نهادهای��ی مانند بیمهه��ا و صندوقهای بازنشس��تگی
هس��تند .تفاوتهای درآمد بیش��تر مربوط به صاحبان
کار و صاحبان س��رمایه انسانی است (تفاوت بین مدیری
که س��االنه پنجاه یا صد میلیون دالر حقوق میگیرد و
کارگری که بیس��ت هزار دالر حقوق دریافت میکند) و
مباحث مارکسیستی موضوعیت خود را از دست دادهاند.
سرمایهداری به شکل قرن نوزدهم دیگر مطرح نیست .از
دیدگاه سوسیالیستهای اروپایی نیز برای گسترش عدالت
برنامههای مالیاتی و تامین اجتماعی مورد توجه است.
در مکاتب علوم اجتماعی نیز تفسیرهای مختلفی
از عدال��ت وجود دارد .برای مث��ال در یک نظریه بارز،
عدالت را از طریق بررسی شبکههای اجتماعی مطالعه
میکنند و معتقدند دیوارکشیهای اجتماعی در مورد
افراد با توجه به سطح دخالت در تصمیمگیری ،شغل،
درآمد ،رنگ پوست و اعمال نظرهای گروهی ...مصادیق
ضدعدالت هس��تند .مثال گزینشهای مربوط به امور
اس��تخدامی و اداری و یا ایجاد فرصتهای رانتی برای
عدهای خاص و دسترسی عدهای به مشاغل و مناصب
بر اس��اس پیوندهای خانوادگی و باندی و مانند آن را
مصادیق بیعدالت��ی میدانند .ای��ن نظریه مبتنی بر
شبکهها اجتماعی نظریه بسیار در خور توجهی است.
در اندیشه اجتماعی مدرن یکی از مفاهیم عدالت که
رواج بیشتری یافته اندیشه جان راولز است .تفکر او نیز
بر اساس ایده مساوات استوار است .به این معنی که اگر
انسانها جدا از موقعیت و امتیازها و یا عدم امتیازهای
خود میخواس��تند بر اساس قرارداد اجتماعی ترتیبی
را انتخ��اب کنند مس��اوات را انتخ��اب میکردند.
بنابرای��ن عدالت ایجاب میکند که مس��اوات
بین مردم بر قرار ش��ود .به جز مواردی که
مس��اوات به زیان کمتر بهرهمندهای
جامعه ق��رار میگیرد .به عنوان مثال
میتوان مس��اوات را در دسترسی به
امکانات آموزشی به مشاغل سیاسی
و فرصته��ای دیگ��ر رعایت کرد
لیکن در زمینه دستمزد نمیتوان
به کارگر کوش��ا و تنبل دس��تمزد
مساوی پرداخت کرد .اینگونه عدم
تساوی نیز با ضابطهای قابل سنجش
است و آن نیز رعایت بهروزی کمتر
بهرهمندشوندگان جامعه است .بحث
این مطلب و سایر نظریههای عدالت
البته بسیار طوالنی است.

پیشنیازهای عدالت
عدالت اجتماعی پیششرط عدالت اقتصادی است
وقت��ی از اقتص��اد صحبت میش��ود ،مجموع��های از
تئوریها ،نظریهه��ا ،دیدگاههای عالم��ان اقتصادی،
سیاستهایاقتصادی،کاربردهاینظریههایاقتصادی،
توسعه اقتصادی و برنامهریزی در ذهن متبادر میشود
ک��ه انصافا هرک��دام از آنها در نوع خود مس��تظهر به
ادبیات غنی و مفصلی هس��تند و به سهم خویش در
پیشبرد فضای اندیشه و عرصه عمل اقتصادی توفیقاتی
داشتهاند.
مهم این است که در صحبت از اقتصاد کدامیک از
موارد مذکور در این مقوله را در نظر میگیرم؟ در پاسخ
میت��وان همه این انواع را برگزید .اما در ربط عدالت و
اقتصاد قاعدتا این سیاستهای اقتصادی هستند که به
خصوص در عرصه فعالیتهای دولتی ارتباط وثیقی با
عدالت دارند.
از عدال��ت چه مفاهیم��ی را در نظر داریم؟ بدیهی
است از انواع عدالت میتوان سخن گفت .خاستگاه هر
یک از آنها را هم میتوان مورد بررس��ی و کنکاش قرار
داد ام��ا در جایگاه عملکرد دولتها از آنجا که عمدتا
فرض منطبق بر «قانونی» عمل کردن دولتها پذیرفته
میشود و یا اینگونه انتظار میرود که دولتها مبتنی بر
قوانین عمل میکنند میتوان مستظهر به اصول قانون
اساسی از نوعی از عدالت که به اجتماعی شهرهتر است
تا اقتصادی صحبت کرد و دولت را از طریق س��ازوکار
اقتصادی و به عبارت دقیقتر –سیاستهای اقتصادی-

موظ��ف به تامین و ت��دارک فضایی ک��رد که عدالت
اجتماعی تبلور کارکرد آن فضا باشد .منظور ما از عدالت
اجتماعی بهوجود آوردن فرصتهای یکسان در داشتن
نیازهای اساسی برای آحاد مردم است .بنابراین تامین
غذا ،پوش��اک ،آموزش و بهداشت و درمان ،اشتغال و
زمینهسازی برای داشتن مسکن مناسب که از مصادیق
نیازهای اساس��ی محسوب میشوند در صورت تامین
میتوانند ترجمان تحقق عدالت اجتماعی باشند.
بخش دوم ،عدالت اقتص��ادی به عدالت اجتماعی
وابسته است .بدین نحو که عدالت اجتماعی مقدمهای
برای تحق��ق عدالت اقتصادی اس��ت .م��ا در عدالت
اقتصادی امکان بهرهور ش��دن انسانها از فعالیتهای
اقتص��ادی خودش��ان را متناس��ب با به��رهوری آنها
جستوجو میکنیم و البته این امر وقتی ظهور و تبلور
عینی مییابد که آنها از فرصتهای یکسان اجتماعی
برخوردار ش��ده باش��ند .لذا ش��رط الزم برای عدالت
اقتصادی عدالت اجتماعی اس��ت و ش��رط کافی آن
رعایت تناس��ب بین کار ،تالش و اندیشه با دریافتی و
دستمزد و درآمد است.
بخش س��وم ،آنچه آمد معیاری در اختیار ما قرار
میدهد تا به وس��یله آن کارکرد دولتها را در اقتصاد
از آن جهت که مرتبط با عدالت است سنجش کنیم.
دولت��ی میتواند مدعی عدالت اقتصادی ش��ود که در
سیاستگذاریهایش ش��رایط اجتماعی را به گونهای
متاثر نماید که امکان فرصتهای یکسان برای همگان
فراهم ش��ود و حتا در گذر زم��ان به واقعیت بپیوندد.
زی��را راه عدالت اقتصادی صرفا از این طریق میگذرد.
بر این اساس ممکن اس��ت دولتها اقدامات بسیاری
را در ط��ول دوره تصدی خود س��اماندهی و مدیریت
کرده باشند ،لیکن مسئله اصلی آن است که آیا مطابق
معیاری که مطرح کردیم آن مقوالت در زمره عدالت
اجتماعی میگنجد؟ اگر چنین باشد بدیهی است که
سیاس��تهای اقتصادی دولتها با عدالت همسو بوده
اس��ت و در غیر این صورت حت��ی اگر یک مثنوی از
عدالت صحبت شده باشد هیچ ردپایی از آن مورد تایید
واقع نمیشود.
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عکس :امید ایرانمهر

اقتصاد دستوری در تعارض با عدالت است
عدالت اقتصادی در میزگرد آیندهنگر با حضور
غالمرضا کردزنگنه ،احمد ترکنژاد ،محمود حسینی و مهدی پازوکی
عظیم محمودآبادی :عدالت اقتصادی موضوعی است که همه بر سر آن اتفاق
نظر دارند اگرچه برداشتها و راهکارها برای رسیدن به آن میتواند متفاوت
و حتا متضاد باشد .موضوع پرونده این شماره آیندهنگر «عدالت اقتصادی»
است که آن را درمیزگردی با حضور غالمرضا حیدری کردزنگنه رییس سابق
سازمان خصوصیسازی کشور ،احمد ترکنژاد استاد دانشگاه و عضو سابق
هیئت نمایندگان اتاق تهران ،سیدمحمود حسینی استاد دانشگاه و رئیس
در ابت�دا خواهش میکنم برای مش�خص ش�دن
چارچوب بحث تعریفی از عدالت اقتصادی داشته
باشیم و اینکه اساسا چه شاخصها و پارامترهایی
برای س�نجش عدالت اقتصادی و می�زان توزیع
عادالنه ثروت در یک جامعه وجود دارد؟
کرد زنگنه :عدالت اقتصادی و رش��د اقتصادی یکی از
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مهمترین مباحثی اس��ت که اکثر مکاتب اقتصادی به
دنب��ال آن هس��تند .در واقع این جوام��ع خواهان آن
هستند که از سویی عدالت اقتصادی داشته و از سوی
دیگر از رشد اقتصادی مناسبی نیز برخوردار باشند اما
ابزارها ،مکانیسمها و گرایشهای هر کدام از این مکاتب
متفاوت است .مثال نظامهای حکومتی لیبرال« ،رشد»
را اولوی��ت اقتصادی خود قرار دادهاند و معتقدند که از
طریق رش��د اقتصادی به عدالت اقتصادی و اجتماعی
نیز خواهند رسید .در واقع بیشتر نظامهای اقتصاد آزاد
معتقدند که از طریق سیس��تم مالیاتی و مالیاتهای
تصاعدی خواهند توانست با کس��ب درآمد از مالیات

دفتر پژوهشهای اتاق تهران و همچنین مهدی پازوکی اس�تاد دانشگاه و
کارش�ناس اقتصادی به بحث گذاشتیم .در ابتدای این میزگرد میهمانان بر
سر تعریف عدالت اقتصادی و روشهای اجرایی آن به بحث پرداختند و به
تدریج وارد مسائل و مصادیق اقتصاد ایران شدند .مسائلی که از مصادرههای
اول انقالب تا هدفمندی یارانهها و توزیع نقدینگی و نوسانات بازار ارز را در
بر میگیرد.

ثروتمندان از طری��ق بودجه ،آن را در مناطق ضعیف
و محروم و همچنین دهکهای پایین درآمدی تزریق
کنند و این بخش اقتصادی از جامعه را به این وسیله
ارتقا دهن��د .به بیان دیگر این کار در واقع گذاش��تن
چهارپایهای نیم متری به زیر آدمهای کوتاهقد است که
بتوانند خود را در جهت رسیدن به آدمهای بلندقد رشد
دهند تا از این طریق بتوان فاصله طبقاتی را کاهش داد.
اما از سوی دیگر سوسیالیستها معتقد هستند که به
وسیله مالکیت عمومی و دولتی کردن بیشتر میتوانند
به هدف عدالت اقتصادی برس��ند .طرفداران این مدل
اقتصادی معتقدند که اگر ابزار مالکیت ،سرمایهها ،تولید
و توزیع متمرکز به دست دولت باشد ،در نهایت از طریق
تدوینوتعیینسیاستهایبرنامهایمتمرکزمیتوانند
عدالت اقتصادی را محقق کنند .اینجا ما اگر بخواهیم
به تجربه قرن بیس��تم در جهان نگاهی داشته باشیم
میبینی��م که در طرفی ژاپن و ک��ره و در طرف دیگر
شوروی سابق ،چین و کشورهایی مانند کوبا هستند.

مهم این است که فروپاشی شوروی در دهه نود نشان
داد که سوسیالیس��م – دستکم در نوع مارکسیسم
لنینیس��م آن که اتحاد جماهیر شوروی سابق دنبال
میکرد -نتوانس��ت به هدف عدالت اقتصادی برسد و
در عمل فاصله طبقاتی در کشورهایی که تحت تاثیر
شوروی سابق بودند بیش��تر شد .نکته مورد بحث در
خصوص عدالت اقتصادی این است که عدالت اقتصادی
اصوال در نتایج هس��ت یا در فرصتها؟ یعنی دولتها
باید عدالت اقتصادی را در نتایج برای مردم تامین کنند
یا اینکه پیش از رسیدن به مرحله نتایج ،فرصتهای
برابر و یکسان برای مردم یک کشور ایجاد کنند .عدالت
در نتایج به همان بحث مالیاتها میرسد که با فعال
کردن بخ��ش خصوصی ،راهاندازی اب��زار تولید ،رونق
کس��ب و کار ،حمایت از بخش خصوصی و توانمندی
آن میتواند به تولید ثروت منجر شود و از ثروت تولید
شده مالیات گرفته ش��ود تا در نهایت به توزیع ثروت
منجر شود .در واقع منطق طرفداران این مدل اقتصادی

در واقع منظور شما مرحوم ایروانی صاحب کفش
ملی و مرحوم برخوردار و الجوردی است.
پازوکی :بل��ه .مرحوم ایروانی ،برخ��وردار و الجوردی.

نگر
آینده

ش��ما میتوانید سرگذش��ت این اف��راد را در کتاب 3
جلدی «موقعی��ت تجار و صاحبان صنای��ع در ایران
عص��ر پهلوی» مالحظه کنی��د .اتفاقا ما میبینیم که
وقتی این کارآفرینان به موفقیتهایی دست یافتند در
شهرهای خودشان به کارهای رفاهی برای مردم دست
زدهاند چنانچه خوابگاه امیرآباد توسط شخصی به نام
رسولیها که یک سرمایهدار یزدی بود ساخته شد.
حسینی :اجازه بدهید که من قبل از هر چیز نکاتی را
تذکر دهم که فکر میکنم قاعده بحث ما در اینجا است.
ما اگر بخواهیم به لحاظ نظری بحث کنیم باید مسائلی
که مطرح میکنیم و پاسخهایی که ارائه میدهیم هم
نظری باش��ند .نکته دیگر اینکه یک زمان ما در مورد
ایدهآلها و کش��ورهای ای��دهآل صحبت میکنیم که
مطمئنا معیارهای آنها به صورت کلی با واقعیتهای
جامعه ما بسیار متفاوت است .ما نمیتوانیم کشورهای
اروپایی و اسکاندیناوی را که دارای مدل اقتصادی بسیار
پیشرفتهای هستند معیار قرار دهیم و بعد بگوییم که
مثال مکانیسم اقتصاد بازار آزاد در ایران کارایی دارد یا
نه .وقتی میگوییم «عدالت» یک شاخص است معنای
این س��خن مفروض ذهنی بودن آن است ،یعنی این
امکان که بخواهیم فرصتهای برابر ایجاد کنیم وجود
ندارد و در صورتی که امکان آن هم وجود داشته باشد
مکانیسم بازار برای تحقق عدالت در فرصتها احتماال
راهکار مناسبی نیست .یعنی نمیشود فرض را بر ایجاد
عدالت در فرصتها گذاش��ت و بع��د هم بگوییم که
میخواهیم در یک کشور جهان سومی با مکانیسم بازار
عدالت در فرصتها را برای رسیدن به عدالت اقتصادی
محقق کنیم .این فرض به طور کلی از ابتدا غلط است.
پازوکی :بحث ما این اس��ت که شرایط قبل از مسابقه

ترکنژاد :عدالت،
اساسا چیزی
تزریق کردنی
نیستبلکهمعلولی
از مجموعه
کارکردهای
سیستمهایکالن
در سطح سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی است که
به نتیجه میرسد
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این است که باید از تولید و ثروت قوی به توزیع عادالنه
ثروت رسید .به عبارت دیگر آنها میگویند اگر قرار باشد
دیگی خالی که چیزی در آن نیست را تقسیم کنیم،
در واقع فقر را میان مردم یک جامعه تقسیم کردهایم.
طب��ق این نظر اولویت اقتصادی با قوی ش��دن تولید
است تا در نتیجه آن ،رشد اقتصادی حاصل شود .مدل
عدالتسازی در فرصتها نیز از این نظر قابل اهمیت
است که مثال در کشور خودمان در حال حاضر شکافی
که میان مناطق مختلف کش��ور میبینیم باعث شده
که فرصتهای اقتصادی به صورت یکسان در اختیار
همگان قرار نداشته باشد.
ترکنژاد :من در ادامه فرمایشات آقای دکتر کردزنگنه
ابتدا میخواهم نکاتی را به عنوان گزارههای کوتاه اشاره
کنم تا بعد وارد تحلیل اصل بحث ش��وم .توجه داشته
باش��یم که عدالت ،نقطه مقابل ظلم و تبعیض است.
واقعیت این است که اگر جامعه به گونهای باشه که ما
بتوانیم در آن توزیع برابر فرصتها را ایجاد کنیم و بستر
خلق قابلیتها را به وجود بیاوریم میتوانیم بگوییم که به
سمت عدالت اقتصادی در حرکت هستیم .توجه داشته
باش��یم که عدالت ،اساسا چیزی تزریق کردنی نیست
بلکه معلولی از مجموعه کارکردهای سیستمهای کالن
در سطح سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است
که به نتیجه میرسد.
پازوکی :آقای دکتر کردزنگنه به نکته بس��یار مهمی
اش��اره کردن��د و بحث عدال��ت در فرصتها را مطرح
کردند .من به عنوان کسی که سالها در سازمان برنامه
و بودجه مش��غول به مطالعه و فعالی��ت بودهام اعتقاد
عمیق کارشناس��ی دارم که ما برای رسیدن به عدالت
اقتصادی و همچنین رش��د اقتصادی چارهای نداریم
جز اینکه ش��رایط را در مس��ابقه برای همگان برابر و
مس��اوی کنیم .واقعیت این است که در اقتصاد کشور
ما دولت که باید نقش داور را ایفا کند متاس��فانه وارد
بازی میش��ود و زمانی که این اتفاق میافتد دولت به
هر حال مجبور اس��ت که به نفع طرفی که نزدیک به
آن است اعمال نظر کند و این یعنی شرایط مسابقه از
وضعیت برابر و یکس��ان خارج میشود .اقتصاد آزاد و
اطالعات شفاف وظیفه کالسیک دولتها است .نقش
دولت اتفاقا در این مس��ئله بسیار مهم است .هرچند
ک��ه من طرفدار اقتصاد بازار هس��تم اما در عین حال
معتقدم اگر دولت و نهادهای آن نباش��ند و یا وظیفه
خودشان را آنچنان که باید انجام ندهند اقتصاد بازار
نمیتواند به ثبات برس��د .به نظر من در شرایط فعلی
کشورهای اسکاندیناوی چنانچه شاخصهای جهانی
هم نشان میدهد کشورهایی هستند که در ردههای
ب��االی اقتصادی ق��رار دارند .اتفاقا مکانیس��م بازار در
اقتصاد این کشورها مانند ساعت در حال جریان است.
در مجموع باید عرض کنم برای تحق عدالت اقتصادی،
دولتها باید دو کار اساسی انجام دهند که عبارتند از؛
 -1طراحی سیس��تم مالیاتی کارآمد -2 .طراحی یک
سیستم تامین اجتماعی کارا تا از محل درآمد مالیاتی
افرادی که زیر خط فقر هس��تند نیازهایشان تامین
شود .این همان چیزی است که ما در کشورهایی مانند
سوئد و دانمارک مشاهده میکنیم و از زمانی که فرد
ب��ه دنیا میآید تا زمان مرگش از امکانات بیمه تامین
اجتماعی برخوردار اس��ت .در واقع در چنین کشوری
در صورت��ی که فرد از یک میزانی درآمدش باالتر رود

باید مالیات بپ��ردازد و در صورتی هم که درآمدش از
یک میزانی پایینتر باشد مالیات معکوس شامل حالش
خواهد ش��د .همینجا الزم میدانم بگویم که من به
شدت با ایجاد سیستم تعاونی در کشور مخالف هستم
و آن را ب��ه زیان اقتصاد ایران میدانم .یعنی از تعاونی
مسکن تا تعاونی مصرف و اعتبار همه و همه به نوعی
ایجاد رانت و فس��اد میکند .زمانی که تعاونی مسکن
وجود داشت من در تحقیقاتی که داشتم دیدم بالغ بر
 50درصد کسانی که از طریق تعاونیها صاحب مسکن
شده بودند ،از قبل دارای یک واحد مسکونی بودهاند .در
واقع این سیستم توانست ایجاد رانت کند که برخیها
از آن متنعم ش��دند .جالب است که من بعدها در یک
مصاحب��های از یکی از مقامات قوه قضائیه خواندم که
به تعداد تعاونیها در قوه قضائی��ه پرونده وجود دارد.
بنابراین اگر ما بتوانیم شرایط مسابقه یا به تعبیر آقای
دکتر زنگنه عدالت در فرصتها را برابر کنیم ،میتوانیم
امیدوار باشیم که در جهت عدالت اقتصادی قرار داریم.
نکتهای که اینجا الزم میدانم اش��ارهای به آن داشته
باشم اینکه متاسفانه ما وقوع اتفاقاتی را در خاطره خود
داریم که در تعارض کامل با بحث عدالت اقتصادی بود
و شرایط تولید و اقتصاد ما را با مشکالت جدی مواجه
کرد که از آن جمله میتوان به س��الهای اول انقالب
اش��اره کرد که باعث ش��د زندگی  3تن از بزرگترین
کارآفرینان کشورمان نابود شود و. ...

باید برابر باش��د .اما اگر کسی توانایی بیشتری داشت
طبیعی است که برنده باشد و به سود بیشتری دست
یابد.
حس�ینی :اما اش��کال این اس��ت که اجازه نمیدهند
ش��رایط به تعبیر شما قبل از مسابقه برابر شود .بعد از
انقالب این بحث بود که دور باطل فقر را چطور میتوان
در کشور متوقف کرد؟ همه میدانستیم که با مصادره
و س��رمایهگذاری اموال و امالک مصادره ش��ده امکان
اینکه دور فقر بر هم زده شود وجود ندارد .اما سئوال
این بود که سرمایهداران به دلیل اینکه ثروت دارند ،در
موقعیت برتری قرار گرفتهاند .از آنجایی که آنها ثروت
دارند میتوانند تخص��ص پیدا کنند پس هم ثروت و
هم تخصص در اختصاص این طیف قرار میگیرد و باز
به دلیل برخوردار بودن از ثروت و تخصص ،میتوانند
به پس��تهای سازمانی نیز دست یابند .وقتی جریانی
در کش��ور حاکم شود که هم پستهای سیاسی ،هم
مدیریتی داشته باشد و هم از تخصص و ثروت بهرهمند
باشد در نتیجه امکان رشدی برای اقشار فقیر جامعه
وجود نخواهد داشت .این نکته درستی است که آدمها
در اس��تعدادها دارای قابلیتهایی ش��بیه به یکدیگر
هستند اما برای اینکه بخش وسیعی از آنها از امکانات
برخوردار نیستند نمیتوانند در جامعه رشد کنند .توجه
به همین مسئله بود که باعث شد سیاست سهمیهبندی
دانشگاهها اعمال شود و از این طریق در واقع گروههای
مختلف جامعه را به طبقات مختلف تقسیم کردیم تا
به این وس��یله بتوانیم از حقوق گروههایی که به دلیل
برخوردار نبودن از امکانات نمیتوانند در این مس��ابقه
نابرابر شرکت کنند محافظت کنیم .بعد هم گفته شد
تنه��ا راهی که برای بر ه��م زدن دور باطل فقر وجود
دارد متخصص شدن طبقات فقیر جامعه است که نکته
درس��تی هم بود .برای همین است که االن میبینیم
در هر روس��تا و دهات ،هزاران نفر مهندس ،پزش��ک،
دندانپزش��ک و متخصص در س��ایر رشتهها شدهاند.
در واقع ما توانستیم با ایجاد این تبعیض ،فرصت برابر
بسازیم.
کرد زنگنه :البته هیچکدام از این متخصصینی که مورد
اشاره شما قرار دارند به منطقه خودشان باز نگشتند.
حسینی :برنگردند .این یک بحث دیگری است اما مهم
این اس��ت که ما از این طریق توانستیم دور باطل فقر
را بر هم بزنیم .نکته دیگر س��رمایهگذاری در روستاها
بود که طبق مکانیس��م بازار آزاد به هیچوجه این کار
چن��دان منطقی و اقتص��ادی نبود .ما با راهس��ازی و
جادهکشی و توسعه ارتباطات جادهای توانستیم رفت
و آمدها به شهرها را گسترش دهیم که این مسئله در
توسعه فکری و فرهنگی روستاها تاثیر بسزایی داشت.
همچنین این مسئله به تقویت وحدت ملی انجامید که
مانع از هم پاش��یدگی کشور میشود .پیامد دیگر آن
هم انتقال برق و برخورداری روس��تاها از تلویزیون بود
که این مس��ئله تنها راهکار نجات روستاهای ما از فقر
فرهنگی بود .اما با این وجود میدانیم که این اقدامات
به لحاظ مکانیسم بازار ،اصال اقداماتی اقتصادی نبودند.
غرض من از این صحبتها این بود که اگر قرار باش��د
براب��ری در فرصتها را ایجاد کنیم ،ممکن اس��ت در
برخی نظامهای اقتصادی ،خود به خود مکانیسم بازار
در آنها جواب ندهد .اینطور نیست که با مکانیسم بازار
بتوانیم همه مش��کالت اقتصادی را در همه نظامها بر
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طرف کنیم .بنابراین اقدامات اقتصادی در اوایل انقالب
از چنین تحلیلی برخوردار بود که اگر مکانیسم بازار آزاد
اجرایی میشد به هیچکدام از این اهداف نمیرسیدیم.
فراموش نکنیم که  85درصد دانش��گاه تهران تنها به
ش��هرهای بزرگ کشور یعنی تهران ،اصفهان ،تبریز و
مشهد اختصاص داشت .اما بعد از انقالب بیش از 80
درصد این دانشگاه را افراد دهاتها ،شهرستانهای دور
افتاده و کوچک تش��کیل دادند .اینها بسترهایی است
که در مکانیس��م بازار آزاد ممکن اس��ت جواب ندهد.
نکته دیگری هم که الزم اس��ت در طول بحث به آن

توجه داشته باشیم این است که نظریه باید با نظریه،
مدل با مدل و واقعیتها نیز با واقعیتها نقد ش��وند و
اینطور نیس��ت که ما بتوانیم نظریه مکانیسم بازار را
در نقد عملکرد و واقعیتهای نظریه رقیب آن به کار
بگیریم .اگر بخواهیم به واقعیتها نگاه کنیم میبینیم
کش��ورهایی مانند بن��گالدش و بعضی کش��ورهای
آفریقایی هم هستند که اقتصادشان مبتنی بر مکانیسم
بازار است و در یک کالم اقتصادشان آزاد است اما با این
وجود توسعه و رشد پیدا نمیکنند.

پازوکی :یکی
از بهترین
برنامههایی که بعد
از پیروزی انقالب
اسالمی اجرایی آقای کرد زنگنه نظر ش�ما نسبت به این سخنان
شد برنامه سوم چیست؟ به هر حال اگر معتقد به ضرورت عدالت
و برابری در فرصتها هس�تیم نقطه ش�روع آن
توسعه بود .در
را باید کج�ا قرار دهیم؟ گروه�ی که هم صاحب
برنامه سوم ،برای تخصص باشد ،هم ثروت و هم به مناصب مدیریتی
اولینبار دولت و سیاسی دسترسی پیدا کند خود به خود فرصت
برای اینکه بتواند از اقشار محروم جامعه سلب میشود .توضیح شما
در این خصوص چیست؟
عدم تعادل در
کردزنگنه :برخی عدالت را در نتایج میدانند و برخی
اقتصاد را کنترل دیگر در فرصتها .عدالت در نتایج نهایتا میتواند خود
کند حساب ذخیره به فرصتس��ازی منجر ش��ود .توجه داشته باشیم که
ارزی ایجاد کرد قرن بیس��تم برای دنیا حکم یک آزمایشگاه را داشت.

نگر
آینده
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ما در قرن بیس��تم شاهد ظهور مارکسیسم لنینیسم
و سوسیالیس��م شوروی بودهایم که کشورهایی مانند
چین از آن الگوبرداری کردهاند و از طرف دیگر اقتصاد
آدام اسمیتی و اقتصاد آزاد را داشتهایم که کشورهایی
مانن��د ژاپ��ن و کره جنوبی آن را به کار بس��تند .االن
کارنامه آنها در مقابل چشم ما قرار دارد تا ببینیم وضع
کدامیک از این دو طرف بهتر ش��ده است .آیا ژاپنیها
دارای وضع اقتصادی مناسبتری هستند یا کشورهای
اتحاد جماهیر شوروی سابق .حتا چین هم تا زمانی که
دروازهها را باز نکرده بود ،چین نشد. ...

حسینی :اینطور نیست آقای کردزنگنه .شما به روسیه
نگاه کنید .این کشور در زمان قاجار با ایران میجنگید.
یعنی ای��ران در حدی ب��وده که دو مرتبه با روس��یه
جنگیده اس��ت .همه شاخصهای اقتصادی هم نشان
میدهد که روسیه زمانی که اقتصاد سوسیالیستی را
اجرایی کرد از رشد بهتری نسبت به غرب برخوردار شد
و هیچ شاخصی نیست که نشان دهد رشد پایینتری
نسبت به غرب داشته باشد .نارسایی اصلی شوروی به
نظام سیاسی مستبد و ضد مذهب آن بر میگردد نه
مدیریت و تخصیص برنامهریزی شده منابع ،اگرچه در
این حوزه هم با افراط روبهرو هستیم.
کردزنگنه :روسیه در واقع همه کشورهای عضو اتحاد
جماهیر ش��وروی س��ابق را چپاول کرد .اما ش��ما به
شرایط فعلی کشورهایی مانند آذربایجان ،قزاقستان،
تاجیکس��تان ،ترکمنستان و کش��ورهای دیگر توجه
نکنید بلکه به خاطر بیاورید زمانی که ش��وروی از هم
پاشید ،این کشورها کارشان به جایی رسید که از برخی
شهرهای کوچک کشور ما هم دارای وضعیت بدتری
بودند .یعنی ارتباط اقتصادی این کشورها طوری تنظیم
ش��ده بود که محور همه فعالیتهای آنها روسیه بود.
همین االن بچههایی که به تاجیکستان میروند و دکترا
میگیرند هنوز باید مدرکشان به تایید روسیه برسد.
حس�ینی :قرار شد که روی شاخصها بحث کنیم .آیا
شاخصهای روسیه در پنج برنامه اول از شاخصهای
توسعه اقتصادی غرب کمتر بود؟
کردزنگنه :یعنی شما روسیه را با ژاپن مقایسه میکنید؟
آیا تکنولوژی ژاپن واقعا قابل مقایسه با تکنولوژی روسیه
است؟ روسیه در برخی شاخصها مانند هوافضا ،انرژی
اتمی و تجهیزات نظامی رشد خوبی داشته است.
حس�ینی :همه ش��اخصهای اقتصادیاش باال بوده
است.
کردزنگنه :خب این رشد را ما هم داشتهایم .االن نسبت
به خیلی از کشورها ما کشوری اتمی محسوب میشویم.
حاال چون از انرژی اتمی برخورداریم میتوانیم بگوییم
که کشورمان کامال پیش رفته است؟
حسینی :ببینید آقای دکتر ش��ما در مورد چین هم
گفتید که اقتصادش را آزاد کرد .چه کس��ی میگوید
اقتص��اد چین مبتنی بر بازار آزاد اس��ت؟ چین کامال
سوسیالیست است .تخصیص منابع بهینه چین کامال
برنامهریزی شده است.
کردزنگن�ه :چی��ن از هم��ان بخ��ش آزادش دریافت
میکن��د و در بخشه��ای دیگ��ر پرداخ��ت میکند.
حسینی :آنها به بازار از نوع سوسیالیستی آن معتقدند،
هیچ متفکری معتقد به حذف بازار نیست .مهم نقش
مدیریت دولتی در اداره بازار است.
کردزنگن�ه :من بیش از هر کش��وری به چین رفتهام.
دستکم  4 ،3بار تاکنون به این کشور رفتهام و بیشتر
ش��هرهای آن را دیدهام .خود چینیها میگفتند که
تا قبل از آزادس��ازیها ،جی��ره روزانه هر چینی فقط
یک س��یبزمینی بود .اصال زمان چین کمونیست به
چینیها فقط در روز یک سیبزمینی میدادند .درست
است که چین به روش سوسیالیستی اداره میشود اما
درآمدهایی راکه از بخشهای آزاد اقتصادش به دست
میآورد به جاهای دیگر تزریق میکند.
ترک نژاد :من فکر میکنم بهتر است که اینقدر وارد
فضای تئوریک نش��ویم .به نظر من اگر قرار است که

عدالت را نتیجه بدانیم باید خروجی سیستمی باشد که
آن سیستم درست کار کند .اگر ساختار و سیاستهای
اقتصادی ما به درستی طراحی شود قاعدتا خروجی آن
میتواند به صورت نسبی به عدالت نزدیکتر باشد .اگر
ما واقعا اقتصادمان را از دولت تفکیک کنیم و دولت از
حوزه وظایف خودش خارج نشود میتوانیم به صورت
نسبی به عدالت اقتصادی نزدیکتر شویم .به نظر من
اگر وظایف دولت در اقتصاد به حوزه محیطزیس��ت،
کاالهای عمومی ،امنیت ملی ،خدمات قضایی ،دفاعی،
تعلیم و تربیت و این تیپ مسائل و همچنین ورود به
حوزه زیرساختها از قبیل زیر ساختهای فیزیکی و
همچنین حوزههای غیرفیزیکی مانند تامین اجتماعی
درست و کارآمد و نهایتا توازن بخشی در جامعه محدود
ش��ود میتواند ما را به عدالت اقتصادی رهنمون کند.
توازن بخشی در جامعه همان چیزی است که میتواند
کمک کند تا فرصتها در جامعه برابر شوند که مسئله
مالیات یکی از مهمترین ابزارهای آن است .برای نمونه
همان مثالی که آقای دکتر حسینی در مورد کنکور و
دانشگاه زدند به نوعی امتیاز بخشیدن به برخی اقشار
جامعه اس��ت تا از این طریق بت��وان همه را به نقطه
مشخصی رساند .به همین دلیل است که به اعتقاد من
تاسیس نهادی به نام جهادسازندگی در کشور ما انصافا
کار بزرگی بود .در اینجا اصال حاکمیت نمیتوانست
ن��گاه اقتصادی ب��ه خدماتی که قرار اس��ت به جامعه
روستایی بدهد داشته باشد .به هر حال علیرغم اینکه
به لحاظ اقتصادی چنین س��رمایهگذاریهایی توجیه
چندانی نداشت اما به نظر من آثار مثبت آن به خوبی
روشن است .من معتقدم اگر این کارها انجام نشده بود
و میان جامعه روستایی و جامعه شهری ما این ارتباط
برقرار نشده بود اکنون ما به طور کامل زیان کرده بودیم.
ام��ا در عین حال به باور من دولت باید در حال حاضر
ماموریت خودش را مش��خص کند و تمام کوشش و
توان خود را معطوف و مصروف به همان ماموریت بکند.
واقعیت این اس��ت که دولت زمانی میتواند وظایفش
را در این خصوص به درس��تی انجام دهد که نگاهش
به جامعه به عنوان مشتری و متقاضی باشد .این یک
واقعیت است که به لحاظ اقتصادی افراد جامعه مشتری
دولت هستند .در چنین شرایطی به لحاظ اینکه دولت
درصدد است که نگاه جامعه به او ،نگاهی منطقی باشد
پس باید ارزش قابل ارائه و منطقی نیز داش��ته باشد.
بنابراین اگر دول��ت در ماموریت خود ،منابع اش را بر
فرصتها متمرکز و توزیع متوازن منابع را دنبال کند
در ش��رایط امروز دنیا خروجیهای بسیار تاثیرگذاری
خواهد داشت .نکته دیگری که دولت باید به آن توجه
داشته باشد نگاه معطوف به بهرهوری است .برای نمونه
امسال که بودجه عمومی  218میلیارد تومان تعیین
ش��ده است باید در کارآمدترین و اثربخشترین شکل
خود باشد و بتواند جامعه را به سمت عدالت اقتصادی
هدایت کند .اینجا اس��ت که نقش بخش خصوصی
مطرح میش��ود و این بخش است که باید از شرایط و
فرصتهای برابر برخوردار باشد تا رشد قابلیتها از این
طریق محقق شود .فراهم کردن بستر رشد قابلیتها از
مسائلی است که باید در خصوص تحقق عدالت و رشد
اقتصادی به آن توجه داش��ته باشیم .خوب است برای
روشنتر شدن بحث اینجا به نکتهای اشارهای کنم .ما
در سال  1980تولید ناخالص ملی کشورمان حدود 93

کردزنگنه :به دلیل
مسائلخارجی
و فشارهای
بینالمللیریسک
اقتصاد ما خیلی
باال رفته است.
اقتصادی که
دستوری و
سیاسیباشد
نمیتواندعدالت
را محقق کند بلکه
مشکالت آن را
افزایش میدهد

نگر
آینده

ترکیه هم در اختیار دولت قرار گرفته است.
حس�ینی :آن وقت شما چطور میگویید که آن را در
این سیستم باید در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟
به هر حال اگر شما این درآمد انفال را در اختیار دولت
قرار دادید آن وقت درآمد به این سنگینی خود به خود
تح��ت مدیریت و برنامهریزی دولت��ی قرار میگیرد و
بخش خصوصی هم زیر لوای آن میشود.
کردزگنه :آقای دکتر حس��ینی! توجه داش��ته باشید
که اصال یکی از مهمترین وظایف دولتها ،تخصیص
منابع است .اما دولت که نباید همه منابع را به خودش
تخصیص دهد.
حسینی :من هم این را قبول دارم .اما معتقدم اگر شما
تخصیص منابع را وظیفه دولت میدانید ،این مسئله با
مکانیسم بازار آزاد همخوانی ندارد.
کردزنگنه :تخصیص منابع از وظایف دولت است ولی نه
اینکه منابع را به خودش بدهد.
ترک نژاد :دول��ت ایران همین که کاری به کار طبقه
کارآفرین جامعه نداش��ته باشد کافی است .اصال الزم
نیس��ت پول و منابع در اختیارش قرار دهد .در محیط
اقتصادی سالم و رقابتی ،یک سیستم بانکی کارآمد پول
میدهد و از طرف دیگر هم پول را باز میس��تاند .من
معتقدم دولت همه پول خود را باید در حوزههای رفاه
اجتماعی و تامین اجتماعی برای طبقات پایین خرج
کند و همین که به طبقه کارآفرین جامعه کاری نداشته
باشد یعنی کلی کار انجام داده است.
حس�ینی :بخش خصوصی در ایران وابسته به دولت
است.
ترک نژاد :بله تسهیالت گرفتهاند اما پس دادهاند .من
معتق��دم که اگر دولت دس��ت از دخالتهای خود در
اقتصاد بردارد اوض��اع رو به بهبود خواهد رفت .وقتی
آقای حسینی تازه وزیر اقتصاد شده بودند از اعضای اتاق

شماره پانزدهم  /مهر و آبان 91

میلیارد دالر بوده است .در همان مقطع تولید ناخالص
ترکیه هم  62میلیارد دالر بوده است .یعنی ترکیه دو
سوم میزان تولید ناخالص ما را داشته است .با نگاهی به
آمارهای سال  2008میبینیم که تولید ناخالص ترکیه
تا دو برابر افزایش یافته که تا االن هم وضع بهتری پیدا
کرده است .جای س��ئوال دارد که واقعا چرا در ترکیه
چنین اتفاقی افتاده اس��ت؟ آیا غیر از این اس��ت که
سیستم درس��ت کار کرده است؟ اگر جواب این است
که ما هشت سال درگیر جنگ بودهایم ،باید بگویم که
آنها هم  10سال درگیر کودتا بودهاند .بنابراین ساختار و
سیاستها اگر درست عمل کند و مکانیسم بازار حاکم
باش��د و در هرکجا که الزم است دولت در حد تعادل
بخش��ی وارد شود اقتصاد ما میتواند در جهت تحقق
عدالت حرکت کند.
حسینی :واقعیت این است که یک سوم کشور ترکیه
توسعهیافته و دو س��وم آن عقبافتاده است .اگر شما
ترکیه را بررس��ی دقیقی کنید خواهید دید که اصال
اینطور نیست که همه جمعیت ترکیه از رفاه باالیی
برخوردار باشند بلکه دو سوم جمعیت ترکیه حتا از خط
فقر هم پایینتر است .فقط بیش از  10میلیون ُکرد در
این کشور س��رگردان هستند و از حداقلهای زندگی
بیبهرهاند .آن بخش��ی از ترکیه هم که توس��عهیافته،
بخشی است که در ارتباط با نظام سرمایهداری تقسیم
کار خودش را پذیرفته و مش��غول کار و فعالیت است.
اینطور نیست که همه بخشهای ترکیه توسعهیافته
باش��د .شما اگر س��فری برای بررس��ی ترکیه داشته
باشید خواهید دید که در برخی از مسیرها حتا اجازه
نمیدهند با ماش��ین خودتان عبور کنید .مقصود من
از این صحبتها این اس��ت که اگر بخواهیم راجع به
موردی بحث کنیم باید تم��ام جوانب و ابعاد آن را در
نظر بگیریم و بعد از آن وارد بحث شویم.
ترک ن�ژاد :ما در چارچوب ش��اخصهای خود ترکیه
صحبتمیکنیم.
حسینی :حتا شاخصهای خود ترکیه در
ارتباط با مردم این کشور چندان معنادار
نیست .عرض کردم که بیش از  10میلیون
کرد آنجا هستند که ناراضیاند.
ترک ن�ژاد :موضوع کرده��ا در ترکیه فرق
میکند و ربطی به بحث اقتصادی ما ندارد.
حسینی :نه .من روی کردها بحث نمیکنم.
در مورد بخش��ی از مردم ترکیه ،ش��هرها و
زندگی آنه��ا صحبت میکنم .اگر ش��ما به
ترکی��ه بروید میبینید که اصال این حرفها
نیست بلکه گوشهای از ترکیه در پیوند با نظام
سرمایهداری توسعه پیدا کرده است و هر زمان
هم که این نظام س��رمایهداری بایستد خیلی
راحت زمین خواهد خورد چنانچه در مورد
دوبی شاهد این اتفاق بودیم.
ترک نژاد :من این حرفها را قبول ندارم.
پازوکی :من یک سئوال از آقای حسینی دارم.
شما که به نظام سرمایهداری اشاره میکنید
ک��ره جنوبی را در نظر بگیرید .کره جنوبی از
نظر شما نظام سرمایهداری و از نظر من نظام
بازار است و کره شمالی سوسیالیستی است.
حس�ینی :اصال اینها را با هم نباید مقایسه
کرد.

پازوکی :نه اتفاقا باید مقایس��ه ک��رد .برای اینکه کره
شمالی از یک اقتصاد دولتی تبعیت میکند و منابع این
کشورها هم تقریبا یکسان هستند.
حسینی :نه آقای دکتر اینطور نیست.
پازوک�ی :اجازه بدهید! شما از لغاتی استفاده میکنید
که واقعا برای من مفهوم نیست .اتفاقا یکی از واژههایی
که بعد از انقالب وارد ادبیات بخش��ی از جامعه ش��د
همین واژه «نظام س��رمایهداری» است .من واقعا این
را نمیفهمم .در این خصوص مطالعه کردهام و دیدهام
اتفاقا کسانی که علیه نظام سرمایهداری شعار میدادهاند
و از خلق و اقشار زحمتکش و اینها صحبت میکردهاند
در اقتصاد ایران بیشتر رانت سیکل بودهاند .اگر خواستید
من نمونههای عینی آنها را به شما معرفی کنم.
حسینی :ما که در مورد اشخاص بحث نمیکنیم.
پازوکی :نه .منظور من هم احزاب و گروههای اجتماعی
هستند.
حسینی :بحث ما االن تئوریک است.
پازوک�ی :به لحاظ تئوری هم باید بگویم که تا قبل از
دکتر کمال درویش معم��ار اقتصادی ترکها ،ترکیه
کش��وری بود که به لحاظ مالی نامنضبط بود .اساس��ا
کم��ال درویش تنها یک کار انج��ام داد و آن منضبط
کردن اقتصاد و اوضاع مالی ترکیه بود که نتیجه آن این
است که درآمد سرانه این کشور االن دو برابر کشور ما
و تورم هفتاد درصدی آن به هفت درصد تبدیل شده
اس��ت .اینکه ش��ما در مورد برق کشیدن به روستا و
اینه��ا گفتید باید بگویم که اگر برق بردن به روس��تا
تولید محور باش��د کار خوبی است .ما در همین جهاد
سازندگی برق به روستا بردهایم ،جاده از آنها به شهرها
کش��یدهایم ولی روستاییان آنجا را ترک کردهاند و به
شهرها مهاجرت کردهاند .همین االن مقایسهای میان
کشور ما و امارات متحده عربی بکنید ،یا مثال عربستان.
بگذارید مثال دیگری بزنم .وسعت ژاپن یک سوم ایران
اس��ت و جمعیتش ح��دودا دو برابر ایران
اس��ت .چرا امروز میبینیم که س��ومین
قدرت اقتصادی جهان است؟
حسینی :آقای دکتر! ژاپن در جنگ جهانی
دوم ابرقدرت دنیا بوده است .این مسئله که
شوخی نیست.
پازوک�ی :خب در همان جنگ شکس��ت
خورد.
حسینی :نه .شکست ژاپن شکست نظامی
بوده اس��ت .این حرفها نیس��ت .همین
امروز اگر امریکا در جایی شکست نظامی
بخورد بعدش باز هم ابرقدرت خواهد شد.
ژاپن به لحاظ علمی ،تکنولوژی ،مدیریت،
س��ازماندهی ،تولی��د ،نیروی انس��انی و
فرهنگی ابرقدرت بوده است.
کردزنگنه :تفکر اقتصادیش��ان چه بوده
است آقای دکتر؟ آیا ژاپنیها سوسیالیست
بودهاند؟
حس�ینی :نه اما در آنجا هم به هر حال
دولت نقش کلیدی بازی میکرده اس��ت.
م��ن طرفدار سوسیالیس��م نیس��تم .من
میگویم اگر قرار است مقایسه کنیم باید
مورد با مورد مقایسه کنیم یا اینکه نظریه
را با نظریه قیاس کنیم.

ت�رک نژاد :من میگویم که سیستم ساختار اقتصاد و
سیاستهای حاکم باید ساختاری کارآمد و اثربخش
باشد که ورودی آن مس��تهلک نشود .همین االن در
کشور ما طی چند سال گذشته درآمدهای نفتی وقتی
وارد سیستم شده همه را مستهلک کرده است.
حس�ینی :این را قبول دارم و روی آن بحث ندارم .اما
شما که از قابلیتها صحبت میکنید باید توجه داشته
باشید دولتی که خودش  100میلیارد دالر درآمد نفتی
دارد را در معاالت خود باید بگنجانید.
ترک نژاد :ترکیه درآمد نفتی ندارد .آن منابع کش��ور
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توجوی عدالت
در جس 

پرونده ویژه

پرسیدند که من برای بخش خصوصی چه کاری باید
انجام بدهم .هر کسی در آن جلسه نظر خودش را ارائه
داد و من گفتم که شما فقط لطف کنید و کاری برای
بخش خصوصی انجام ندهید .همین مشکالتی که امروز
در بازار شاهدش هستیم در نتیجه سیاستگذاریهای
غلط اس��ت .ممکن است دولت ایران  10برابر جاهای
دیگر وام داده باشد اما  100برابر کشورهای دیگر برای
کارآفرینان ایرانی مشکل تراشیدهاند.

سیاستگذاریهای اقتصادی در  30سال گذشته

ترک نژاد :اگر قرار
است که عدالت
را نتیجه بدانیم
باید خروجی
سیستمی باشد که
آن سیستم درست
کار کند .اگر ما
واقعااقتصادمان
را از دولت تفکیک
کنیم و دولت از
حوزه وظایف
خودش خارج
نشود میتوانیم به
صورت نسبی به
عدالتاقتصادی
نزدیکترشویم

نگر
آینده
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را چطور ارزیابی میکنید و این سیاستگذاریها
چقدر در راس�تای تحقق عدال�ت اقتصادی موثر
بودهاند و اینکه تحلیل شما از نقاط قوت و ضعف
این سیاس�تگذاریها از نظر عدالت اقتصادی و
توزیع عادالنه ثروت چیست؟
پازوکی :همانطور ک��ه میدانید ما بعد از انقالب در

فاصله کوتاهی درگیر جنگی شدیم که به ما تحمیل
شد و یکی از اقدامات بسیار موثر و مفید که در دولت
وقت انجام ش��د و به نظر من قابل تحس��ین اس��ت،
س��همیهبندی کاالهای اساس��ی بود .توجه داش��ته
باش��یم که همه کشورها برای ش��رایط جنگ نوعی
نظام سهمیهبندی را در نظر دارند .برای مثال همین
االن اگر به کش��ور دانمارک مراجعه کنید میبینید
که در خزانه این کشور برنامه سهمیهبندی کاالهای
اساس��ی تنظیم و چاپ شده که اگر روزی این کشور
در ش��رایط اضط��راری و جنگ ق��رار گرفت بتوانند
متناس��ب با آن برنامه اقتصادیشان را تنظیم کنند.
در واقع لیبرالترین اقتصاددانان هم به سهمیهبندی
کاالهای اساسی در زمان جنگ اعتقاد دارند .این روال
ادامه پیدا کرد تا ما در برنامه اول توسعه که در زمان
دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی بود شاهد بودیم
که سیاستهای اقتصادی به سمت آزادسازی قیمتها
و بازسازی مناطق جنگی حرکت کرد و باعث شد ما
بتوانیم به یک نرخ رش��د منطقی در اقتصاد دس��ت
یابیم .در برنامه دوم توسعه به دلیل کاهش درآمدهای
نفتی میزان رشد اقتصادیمان پایین آمد اما همچنان
نظام سهمیهبندی ادامه داشت و واقعیت این است که
نتیجه برنامه دوم توسعه متاسفانه چندان موفقیتآمیز
نبود .اما به نظر من یک��ی از بهترین برنامههایی که
بعد از پیروزی انقالب اسالمی اجرایی شد برنامه سوم
توسعه بود .در برنامه سوم ،برای اولینبار دولت برای
اینک��ه بتواند عدم تع��ادل در اقتصاد را کنترل کند

حساب ذخیره ارزی ایجاد کرد تا در زمانی
که درآمد نفتی ما از یک میزانی بیش��تر
میشود در جایی ذخیره و نگهداری شود
و از سوی دیگر زمانی که با کمبود مواجه
هس��تیم نیز از آن محل نیاز خودمان را
جبران کنیم .نتایج نشان داد که حقیقتا
این برنامه از موفقیت باالیی برخوردار بود
و اکثر روستاهای ما در دولت آقای خاتمی
توانس��تند از آب لولهکش��ی برخ��وردار
ش��وند .ما به خودکفایی گندم رسیدیم
و ب��ا اس��تفاده از حداکث��ر ظرفیتهای
نیروگاهیم��ان توانس��تیم ب��رق ،آب
لولهکشی و خدمات دیگر را به روستاهای
کشورمان ارائه دهیم .توجه داشته باشیم
که در اول انقالب کل ظرفیت نیروگاهی
کشور چیزی حدود  12هزار مگاوات بود
در حالی اواخر دولت اصالحات این رقم به
حدود  49هزار مگاوات افزایش پیدا کرده
بود .واقعیت این است که اگر برنامههایی
که در این خصوص تدوین ش��ده بود را
اجرا نمیکردیم نمیتوانستیم به چنین
رش��دی دس��ت یابیم .برای نمونه خاطرم هست که
مثال در سال  72ما روزانه  2ساعت خاموشی داشتیم
در حالی که اگر این برنامه عملی نش��ده بود قطعا در
پایان دولت آقای خاتمی کارمان به جایی میرسید که
 22ساعت خاموشی و تنها  2ساعت روشنایی داشته
باشیم .به خصوص که این سهمیهبندیها در جهت
منافع روس��تاها بود که توانس��ت تعادلی را در میان
مناطق مختلف کش��ور ایجاد کند .اما در دوره هفت
س��اله اخیر بهرغم اینکه از می��زان باالی درآمدهای
نفتی برخوردار بودیم و دولت هم شعار عدالت را سر
میداد اما ابعاد فقر بیش از پیش گسترش پیدا کرد.
به باور من این مسئله در نتیجه اعمال سیاستهای
غیراصولی دولت بوده است .االن نرخ رشد اقتصادی
پایین آمده و این مس��ئله حتما ب��ه زیان دهکهای
پایین اقتصادی جامعه ما و تهیدستان شهری خواهد
ب��ود .اتفاقا یکی از نتایج تورم و گرانی فقیرترش��دن
فقرا و غنیتر ش��دن اغنیا است که در تعارض کامل
با مس��ئله عدالت اقتصادی قرار دارد .شما به اجرای
طرح هدفمندی یارانهها دق��ت کنید .اینکه پول را
بین مردم تقس��یم کنیم توزیع عادالنه ثروت نیست.
میدانیم که قرار بود قیمت بنزین در کشور ما قیمت
فوب خلیج فارس بشود .اما در حالی که قبل از اجرای
طرح هدفمندی یارانهه��ا قیمت هر لیتر بنزین 40
س��نت بوده اس��ت االن به دلیل افزایش قیمت ارز و
سیاس��تهای نابخردانهای که در اقتصاد به خصوص
در یکی دو س��ال گذشته به کار رفته قیمت هر لیتر
بنزین به کمتر از  10سنت رسیده است .یعنی اصالح
مسئلهای که اجرای هدفمندی یارانهها دلیل آن بود
االن از وضعی��ت قبل از اجرایی ش��دن این طرح هم
بدتر شده است .مورد دیگر اینکه آقای احمدی نژاد
ن��رخ بهره بانکی را از  20درصد به  14درصد کاهش
دادند .به نظر من در بحث عدالت بیش از هر چیز باید
بر ایجاد زمینه اشتغال همت کنیم.
آقای زنگنه به نظر ش�ما اجرای طرح هدفمندی
یارانهها چقدر توانست در راستای تحقق عدالت

اقتصادی موفق باشد؟

کردزگنه :ببینید ما بهرغم اینکه در سالهای
گذشته درآمدهای نفتی مان افزایش شدیدی
داشته و به قول خودمان قیمتها را آزادسازی
و سوبس��یدها را حذف کردهایم اما متاسفانه
مشکالت اقتصادیمان بیش��تر شده است.
یکی از مهمترین عوامل این مس��ئله به نظر
من ریسک باالی سیاسی و اقتصادی است
که برای کش��ور ایجاد شده است .در شرایط
فعلی به دلیل مس��ائل خارجی و فشارهای
بینالمللی ریسک اقتصاد ما خیلی باال رفته
است .دومین عامل مهم از نظر من سیاسی
شدن اقتصاد است .اقتصادی که دستوری و
سیاسی باشد نمیتواند عدالت را محقق کند
بلکه مش��کالت آن را افزایش میدهد .ما در
سالهای گذشته اتکای صنایع کشورمان به
دولت را بیشتر کردهایم و این همان نکتهای
است که اتفاقا آقای دکتر حسینی به درستی
به آن اش��اره کردند .یعن��ی ما از این طریق
اقتصادمان را بیشتر وابس��ته به دولت و در
نتیجه آن را دستوریتر کردهایم و علیرغم
اینکه در بخشهایی به خصوصیسازی پرداختهایم اما
متاسفانه اجازه ندادهایم که به اهداف خصوصیسازی
دسترسی پیدا کنیم .مثال مالکیتها را واگذار کردیم
اما مدیریتها را همچنان نگه داش��تیم .ما حدود 40
هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت واگذاری داشتیم
اما دولت مدیریت آن را در دس��ت خودش گرفت .در
خصوصیسازی هم امکانات را به دست شبهدولتیها
س��پردیم و از این طریق دیون و بدهی دولت افزایش
پیدا کرد و بخش بزرگی از اقتصاد ایران برای پرداخت
این بدهی دولت مصرف شد .اعتقاد من این است که
ما هم در بخش برنامهریزی ،هم بخش مدیریت و از
هم��ه مهمتر در بخش اجرا دارای اش��کاالت فراوانی
هستیم .در خصوص هدفمندی یارانهها هم باید بگویم
که االن تقریبا همه آن نقدینگی تعیین شده را دریافت
میکنند و شاید یک قشر خیلی محدودی باشد که
از دریافت آن صرف نظر کرده باش��د .در صورتی که
در هدفمندی ،هدف این نبود که همه آن را دریافت
کنن��د .اگر قرار باش��د زیر پای آدمه��ای کوتاهقد و
آدمهای بلندقد یک چهارپایه نیممتری گذاشته شود
که فرقی نکردهاند و دوباره همان اختالف س��طح را
خواهند داشت.

میتوان از این مس�ئله نتیج�ه گرفت آنهایی که
این طرح را اجرایی کردند به عدالت در نتایج فکر
میکردند و نه عدالت در فرصتها؟
کردزنگن�ه :ببینید اصال روش پرداخت نقدی یارانهها

سالها است که در دنیا منسوخ شده است .همانطور
ک��ه آق��ای دکتر پازوکی هم اش��اره کردن��د دولتها
موظفاند که دو کار مهم انجام دهند ،تعبیه و تنظیم
سیس��تم مالیاتی و همچنین برقرار کردن سیس��تم
تامین اجتماعی .یعنی مالیات باید از ثروتمندان اخذ
ش��ود تا از این طریق سیستم تامین اجتماعی بتواند
دهکهای پایین درآمدی را حمایت کند .ضمن اینکه
توجه داشته باش��ید که اساسا وضعیت دهکهای ما
مشخص نیس��تند و اصال معلوم نیست چه کسی در
دهک اول و چه کسی در دهک آخر قرار دارد .ما اتفاقا

در خصوص پرداخت سهام عدالت هم درست به دلیل
اینکه دهکهای اقتصادی مش��خص نبودند مجبور
بودیم از یک روش خاص استفاده کنیم و مثال بگوییم
افرادی که تحت پوش��ش کمیته امداد و یا بهزیستی
هستند افراد نیازمندی هستند و یا روستاییان نسبت
به شهریها نیازمندترند.
ترکنژاد :در مورد هدفمند کردن یارانهها توجه به یک
نکته ضروری اس��ت و آن اینکه دولت اساسا با شعار
مح��وری «عدالت» در جامعه وارد ش��د و آرای مردم
را جمع کرد و بیش��ترین پروژهها را در این حوزه اجرا
کرد .در واقع با توزیع سهام عدالت و رفتن به سفرهای
استانی متعدد ،تخصیص بودجههایی که چندان توجیه
اقتصادی نداشت و به عبارتی میتوان آن را بودجههای
کف جامعهای نامید ،اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها
و غیره دولت در راستای شعارهای عدالتمحوری خود
حرکت کرد .البته باید توجه داشته باشیم که درآمدهای
ارزی کشور که شامل نفت ،گاز ،صادرات کاال و خدمات
میشود در طول هشت سال گذشته به طور متوسط
از مرز  100میلیارد دالر عبور کرده است .یعنی چیزی
حدود  800میلیارد دالر درآمد دولتهای نهم و دهم
بوده است .متوس��ط درآمدهای نفت و گاز هم حدودا
هشتاد میلیارد دالر بوده است و این نشان میدهد که
تخصیص درس��تی صورت نگرفته که به این موقعیت
رسیدهایم.

البت�ه آق�ای احمدین�ژاد در آخری�ن نشس�ت
خبریشان پاسخ این مسئله را دادند و گفتند که
اگر درآمدهای نفتی افزایش داشته ،هزینه دولت
در خرید کاالهای وارداتی نیز افزایش یافته است.
ترک نژاد :اما واقعیت این است که نوع سیاستهایی

برنامههای توسعه در کشور ما این بود که انضباط مالی
در آن به وجود آمده بود و تخصیص منابع نیز نس��بتا
بهینه شده بود .هدفها به صورت واقعی طراحی شده
بودند و از طرف دیگر فضای بینالمللی هم برای ایران
و اقتصاد آن بس��یار بهبود یافته بود .باور کنید زمانی
که ما در زمان دولت اصالحات به فاینانس بینالمللی
میرفتیم اصال در آنجا به ایرانیان التماس میکردند
اما االن ببینید که چ��ه جهنمی را باید طی کنیم تا
برس��یم به هدفمان .یعنی پول نقد هم که میدهیم
نمیتوانیم کاال وارد کنیم .بنابراین ترکیبی از اجرای
سیاستهای درس��ت و منطقی در حوزه بینالمللی،
داشتن یک برنامه مشخص و منطقی و اراده قوی برای
اجرا توانست برنامه سوم را از موفقیت باالیی برخوردار
کند .شما به حجم بیکاری در شرایط فعلی نگاه و آن
را با دولت قبل مقایسه کنید .وقتی که آقای خاتمی
دولت را تحویل گرفت نرخ بیکاری باالی 15درصد بود
و زمانی که دولت را تحویل دادند این رقم به 11درصد
رس��یده بود .نکته دیگری که به نظرم در خصوص به
وج��ود آمدن وضعیت فعلی در اقتص��اد ما از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است انکار علم اقتصاد و مدیریت
و التزام به لوازم آن در دوره اخیر است که به نظر من
پمپاژ نقدینگی به جامعه از مهمترین شواهد انکار علم
اقتصاد توسط کسانی است که به این شیوه دست به
اجرای طرح موس��وم به هدفمندی یارانهها زدند65 .
هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور ما در پایان
س��ال  83بوده که االن فکر میکنم میزان آن از مرز
 400هزار میلیارد تومان هم عبور کرده اس��ت .واقعا
کجای دنیا چنین اتفاقی میتواند بیفتد؟ متاس��فانه
جناب آقای شیبانی رییس کل بانک مرکزی وقت هم
که تحصیلکرده رشته اقتصاد هستند در همان زمان
گفتند که هیچ رابطهای میان تورم و رش��د اقتصادی
وجود ن��دارد .این همان فاجع��های بود که در نتیجه
توجیهات علمی برای اش��تباهات اقتصادی به وجود
آمد .وقتی بدیهیترین مس��ائل اقتصادی مورد انکار
قرار میگیرد معلوم اس��ت که اقتصاد کشور ما امروز
باید به این نقطه برس��د .فراموش نکنیم روزی را که
 50اقتصاددان این کش��ور دلسوزانه نامه نوشتند و به
مس��ئوالن گوشزد کردند که این مسیر غلط است اما
متاسفانه هیچکس توجه نکرد .اتفاقا این کار با محوریت
اقتصاددانان نهادگرا انجام شد و اقدام بسیار شایستهای
بود هرچند که مورد توجه تصمیمگیرندگان اقتصادی
ما قرار نگرفت.

وابسته به خارج است و حتا کارخانههای داخلی ما هم
در بخش مواد اولیه ،کاالهای سرمایهای و یا کاالهای

حسینی :یک
زمان ما در مورد
کشورهای ایدهآل
صحبت میکنیم که
مطمئنامعیارهای
آنها با واقعیتهای
جامعه ما بسیار
متفاوت است.
مانمیتوانیم
کشورهایاروپایی
واسکاندیناوی
را که دارای مدل
اقتصادیبسیار
پیشرفتهای
هستند معیار قرار
دهیم
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در پایان بفرمایید که نوس�انات ارزی در کش�ور
م�ا که ای�ن روزها ش�دت و حدت بیش�تری هم
یافته اس�ت چقدر میتواند تهدیدکننده عدالت
اقتصادی و بدتر کردن وضعی�ت آن در آیندهای
نزدیک باشد؟
کردزنگن�ه :واقعیت این است که خیلی از تولیدات ما

یک آفت و خسارت ش��دید دیگری نیز برای اقتصاد
ما دارد و آن این اس��ت که باعث خواهد شد که دیگر
کسی برای تولید انگیزهای نداشته باشد و فاصله ما را با
عدالت بیشتر خواهد کرد .االن همه به دنبال کارهای
زود بازده هستند .اصال یک انگیزهای فراگیری به وجود
آمده که همه میخواهند هر چه دارند را تبدیل به دالر
کنند که همین مسئله هم وضع را بدتر خواهد کرد.
ترکنژاد :بیتردید این مس��ئله تهدی��د بزرگی برای
عدالت اقتصادی به شمار میرود .در واقع کسانی که
ام��روز کاال ،امالک و هر نوع دارایی دارند که وابس��ته
به نرخ ارز است وضعیتش��ان بهبود پیدا میکند و از
سوی دیگر طبقاتی که این داراییها را در اختیار ندارند
قاعدتا فقیرتر میشوند و طبیعی است که این شکاف
تشدید خواهد شد .اما اهمیت مسئله اینجا است که
هیچ تحلیلی هم برای آن وجود ندارد و اصال کس��ی
نمیداند واقعا حد یقف نرخ دالر در کشور ما باالخره
قرار است چند تومان باشد .بنابراین فکر میکنم این
مسئله برای عدالت اقتصادی در کشور ما یک تهدید
جدی به شمار میرود.
پازوکی :به نظر من اگر بحران ارزی که در حال حاضر
به نحو بیس��ابقهای با آن مواجه هس��تیم حل نشود
استعداد آن را دارد که تبدیل به بحران اقتصادی شود.
معنای بحران اقتصادی این اس��ت که پول ملی کامال
ارزش خود را از دست بدهد .هنوز پول ملی ما تعریف
خودش را از دست نداده و خوشبختانه ما هنوز به این
مرحله نرسیدهایم .به اعتقاد من این بحران ارزی با یک
برخورد علمی قابل مهار است گرچه معتقدم باید قبل
از هر چیز فضای مناس��ب سیاسی برای کشور ما در
سطح بینالمللی ایجاد شود .اما به اعتقاد من حتا اگر
هیچ مشکل بینالمللی و سیاسی هم نداشته باشیم
تداوم اعمال سیاستهای اقتصادی موجود کافی است
که ما را به بحران اقتصادی بکشاند.

شماره پانزدهم  /مهر و آبان 91

که ما در سطح بینالمللی اعمال کردهایم و ریسکهایی
که برای کشور به وجود آوردهایم باعث شده که هزینه
ما برای تهیه کاالهای مورد نیازمان افزایش شدیدی
داشته باش��د تا جایی که هزینه ما برای برخی اقالم
واردات��ی چیزی ح��دود  70درصد گرانت��ر از دیگر
کشورهای منطقه تمام میشود و در واقع ما خودمان
گرانی را برای خودمان ایجاد کردهایم .شما نگاه کنید
که در س��ال  2012کش��ورهای منطق��ه هر کانتینر
کاالهای واردات��ی را  1200دالر میخرند و ما همان
کاال را  1900دالر خری��داری میکنیم .یعنی ما 700
دالر گرانتر از کشورهای همسایه خودمان باید هزینه
کاالهای وارداتی را بپردازیم .از س��وی دیگر در دولت
اصالحات برنامه سوم اجرا شد که برنامه بسیار موفقی
ه��م بود و واقعا این برنامه در بخش اجرا هم کمترین
میزان انحراف را داش��ت و به باور من اگر هنوز هم در
اقتصاد کش��ور انرژی وجود دارد بخشی از این انرژی
ناش��ی از ظرفیتی اس��ت که در همان زمان به وجود
آمده است .حاال شما نگاه کنید که قیمت نفت در آن
زمان مگر چقدر بوده است؟ متوسط درآمدهای نفتی
کش��ور در زمان دولت اصالحات در طول هشت سال
 168میلیارد دالر بوده اس��ت .یعنی در س��ال چیزی
حدود  20میلیارد دالر درآمد نفتی دولت آقای خاتمی
بوده است و این نشان میدهد که متوسط قیمت هر
بشکه نفت در هشت س��ال دولت اصالحات  20دالر
بوده در حالی که االن قیمت آن به  100دالر رسیده
اس��ت .این نکته از آن جهت دارای اهمیت اس��ت که
به هیچ وج��ه تورم جهانی به میزان درآمدهای نفتی

افزایش نیافته است.

رم�ز موفقی�ت برنامه س�وم توس�عه ب�ه لحاظ
عدالتمحوری آن در چه چیزی بوده است و اصال
وجه تمایز این برنامه با برنامههای دیگر توسعه از
این حیث در چیست؟
ت�رک نژاد :ببینید وجه تمایز برنامه س��وم با س��ایر

واسطهای اکثرا توس��ط ارز وارد میشوند و در نتیجه
با این ارز گران قطعا تولیدات کش��ور گرانتر خواهند
ش��د ضمن اینکه کاالهای وارداتی هم خود به خود
به میزان باال رفتن نرخ ارز گرانتر میش��وند .طبیعی
است که این فشار بیش��تر به کسانی وارد شود که از
درآمدهای کمتری برخوردار هستند و به همین جهت
شکاف طبقاتی بیشتر و شدیدتر میشود و این مسئله
ما را از عدالت اقتصادی دورتر میکند .در واقع بعضی
در یک ش��ب پولدار و ثروتمند میشوند .این مسئله
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توجوی عدالت
در جس 

پرونده ویژه

زیادهخواهی ایرانی و عدالتی که به آن نمیرسیم
سرنوشت سیاستهای مختلف برای تحقق عدالت اقتصادی ،تجربه جهانی و مقایسه ایرانی
در گفتوگو با دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
مجید یوسفی :مقوله عدالت و برابری اجتماعی در اقتصاد ایران ،بیش از آنکه
منشا و خاستگاه اقتصادی داشته باشد بیشتر ناشی از خصلتهای فرهنگی
ایرانیان است .این خصلتها اگرچه ریشهایتر از شکلگیری مکاتبی چون
مارکسیسم ،کاپیتالیسم ،لیبرالیسم و ...است اما نباید این واقعیت را نادیده
بگیریم که بخش عمدهای از شکلگیری این مکاتب در جهان امروز ،تامین
نیازهای عدالتجویانه بش�ری اس�ت .از اوایل قرن اخی�ر ،جامعه ایرانی ،با
تشکیل و جذب ایدههای عدالتجویانه از همسایه شمالی عمال به استقبال
آن رفت .احزابی چون سوس�یال دموکرات ای�ران (اجتماعیون ـ عامیون)
حزب عدالت و س�پس حزب کمونیست ایران ،ش�اید جدیترین منادیان
مس�ئله عدالت اقتصادی به عنوان مهمترین رکن
عدال�ت اجتماع�ی یک�ی از مناقش�هبرانگیزترین
مسائل دنیای مدرن به ش�مار میآید .در واقع پس
از دوران م�درن و با برآمدن ایدئولوژیها و تفکرات
متاثر از آن از سوسیالیس�م و مارکسیسم گرفته تا
لیبرالیسم و نئولیبرالیس�م در نحلهها و طیفهای
مختل�ف هر زمان که یکی قدرت را در گوش�های از
جهان در دس�ت گرفته است تالش کرده که نگاه و
نظر خ�ود را به مقوله عدالت در جامعه پیاده کند و
غالبا هم ادعای پیروزی میکنند .در این میان شما
به عنوان یک اقتصاددان با مشی و رویه آکادمیک
که از مناس�بات و مالحظات قدرت فارغ هس�تید
کدامیک از این تفکرات را در دس�تیابی به عدالت
موثر میدانید؟ اساسا آیا میتوان یک نمونه تاریخی
یاف�ت و بر آن اس�تناد جس�ت ک�ه در آن رضایت
اکثریت جامعه از برنامههای دولت در جهت تحقق
عدالت منعکس شده باشد؟

باید به سمت
اقتصادانسانی
حرکتکنیم.
اقتصادی که
شاید کندتر از
اقتصادهایامروز
رشد میکند
اما شهروندان
احساس عدالت
بیشتریدارند
و سطح رضایت
در بررسی نظریهها باید این نکته را مدنظر داشت که
خاطر آنها مطلوب یک نظریه تا زمانی که به عمل درنیاید همواره میتواند
است بس��یار فریبنده باشد .تجربه مارکسیس��م نشان داد که
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نظریات مارکس در زمانی که از سوی انقالبیون روس و
با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی به عرصه عمل کشیده
شد آشکارا و به صراحت در طی هفتاد سال زمینه اسارت
و اس��تثمار یک ملت را فراهم کرد .کشورهای دیگر نیز
که با الگوبرداری از شوروی تالش کردند که ایده عدالت
مارکسیس��تی را اجرا کنند به همان بیراههای زدند که
روسها در آن طی طریق میکردند .در واقع این جوامع
با در پیش گرفتن روش و منش مارکسیستی نه تنها به
عدالت دست نیافتند بلکه در وهله اول عدالت را در مسلخ،

عدالت بودند .در سالهای بعد ،هر از چند گاهی ایدههایی این چنین طرح
و طرفدارانی در ایران معاصر داش�ت .اینک طی س�ه دهه اخیر ،بیش از هر
دورهای از تاریخ اقتصاد ایران ،موضوع عدالت اقتصادی در ادبیات دولتمردان
ایرانی گفته و ش�نیده میشود .امروز البته عمده راهکارهای اقتصادی این
ایدههای عدالتجوایانه بیش از آنکه به شاخصهای نظام تولید و گروههای
مولد بازگردد ،بیشتر به نظام توزیع عادالنه استناد جسته است .گفتوگوی
حاضر با دکتر مهدی تقوی ،با وامگیری از سابقه عدالت در مکاتب اقتصادی،
نگاهی هم به موضوع عدالت و برابری اقتصادی در سالهای پس از انقالب
ایران دارد.

قربانی کردند .این همان نش��انگان ش��کاف بین تئوری
وعمل اس��ت که میتواند بسیار خطرناک باشد .یکی از
تعیینکنندهترین عوامل شکست مارکسیسم عملی عدم
توجه به عناصر خودخواهی و طمع انسانی است .سران
حزب کمونیس��ت با در دست گرفتن قدرت و چشیدن
طعم شیرین آن نه تنها جامعه را به سوی جامعه بیطبقه
هدایت نکردند بلکه به زودی و با در اختیار گرفتن منابع و
ثروت ملی دست به ایجاد طبقه نوینی زدند که هم قدرت
را دست داشت و هم طمعی سیریناپذیر برای زندگی به
شیوه سرمایهداری از خود بروز داد.

ب�ا ای�ن اوص�اف آی�ا نمیت�وان نق�ص را در خود
تئوری دانس�ت ،چرا که ش�ناخت کافی ،درست و
واقعبینانهای از مخاطب خود نداشته و عمال بسیار
ایدهآلیس�تی بودهاند؟ ب�ه عبارت دیگ�ر نظریات
مارکس به هر ش�یوهای اجرا میش�د به دلیل نقص
ذاتی به همین نتیجه مشهود میرسید؟

بله .در واقع شما قادر نخواهید بود تفکر تاریخی یک
جامعهای را که بر اساس روابط سرمایهداری شکل گرفته
است خلقالساعه و به صورت انقالبی به مارکسیسم تغییر
دهید و انتظار داشته باشید که به نتیجه مطلوب دست
مییابید .تاریخ نشان داده که بشر همواره به دنبال منافع
شخصی بوده و جز در آن راه ،گام برنداشته ،پاسخ تاریخی
به این منش ذاتی نیز در کاپیتالیسم مورد انتقاد مارکس
نهفته است.

بر این اساس چگونه است که در بسیاری از جوامع
رها ش�ده از بند کمونیس�م به ویژه در بلوک شرق
س�ابق و حتی ش�رق آلمان بخش�ی از مردم دچار
نوس�تالژی دوران کمونیسم هس�تند و با دلتنگی
از آن دوران و عدال�ت کمونیس�تی یاد میکنند .به

نظر میرس�د فضای رقابتی س�رمایهداری به مذاق
اینان خوش نیامده .دلیل این دلتنگی علیرغم آن
آسیبهاچیست؟

پاسخ این پرس��ش بر میگردد به همان نقص ذاتی
مارکسیسم یعنی ضعف انسانش��ناختی نهفته در این
ایدئولوژی .تواناییهای هر انس��ان با انسان دیگر چه به
لحاظ فکری و چه از حیث جسمی متفاوت است .بر این
اساس در یک چهارچوب اقتصادی میتوان انتظار داشت
که بازدهی نهایی هر ش��خصی با شخص دیگر متفاوت
باشد .باید هر شخص با بازدهی نهایی باالتر سهم بیشتری
از اقتص��اد را مطالبه کند و بالعکس .به عبارت دیگر هر
کس��ی بر اساس سهمی که در ارزش ایجاد شده در یک
اقتصاد داشته میتواند مطالبه درآمد کند .اما در اقتصاد
کمونیس��تی ،به جز در مورد طبقه حاکم ،تمامی آحاد
جامع��ه فارغ از میزان مش��ارکت در تولید و تواناییهای
فردی به صورت سرانه درآمد داشتند و دریافت میکردند.
ش��اید اینانی که امروز دچار نوستالژی دوران کمونیسم
هستند کسانی باشند که به علت عدم توانایی کافی ،توان
رقابت در فضای اقتصاد سرمایهداری را ندارند و به همین
دلیل دائم یاد گذشته میکنند.

برگردیم به بخش دوم سوال ابتدای گفتوگویمان،
که آیا میتوان یک تجربه جاری یا تاریخی را یافت
که در آن افراد جامعهای از لمس عدالت مطلوبشان
راضی بوده باشند؟

تجربه شخصی خودم را برای شما بازگو میکنم .من
در دهه  1960و در زمان دولت کارگری هارولد ویلسون
( )1970-1964و دول��ت مع��روف رفاه در انگلس��تان
تحصی��ل میکردم .بای��د اذعان کنم که م��ردم بریتانیا
تحت مدیریت یک دولت با تفکر اقتصادی کینزی برای

قریب به یک دهه ،به گفته خودشان ،یک تجربه بهشتی
داشتند .در این زمان دولت با وضع مالیاتهای سنگین
بر درآمد طبقه ثروتمند درآمد حاصله را صرف کمک به
طبقه فرودستان جامعه میکرد .استدالل آنها هم این بود
بخشها و طبقات ضعیف جامعه به انتخاب خود ضعیف
نش��دهاند به همین دلیل باید در جهت توانمندیسازی
آنها به وس��یله دریافت مالی��ات از طبقات باالی جامعه
کاری کرد.

منتقدین دولت رف�اه ،همانند هایک ،معتقدند که
اقتصاد کین�زی چیزی جز بازتولید سوسیالیس�م
نیس�ت و زیر فش�اری که تحت لوای دولت رفاه بر
طبقه سرمایهدار وارد میشود به آرامی شاهد مرگ
انگیزههای تولید و س�رمایهگذاری و در نهایت دور
شدن از عدالت خواهیم بود .نظر شما چیست؟

من کاهش از بین رفتن انگیزههای س��رمایهگذاری
و دور ش��دن از عدالت تحت لوای اقتصاد سوسیالیستی
را قب��ول دارم .اما اقتصاد هایک��ی را به دلیل عدم توجه
کافی به مقوله انسانیت در اقتصاد قبول ندارم .هایکیها و
طرفداران مکتب شیکاگو بیشتر مقوله لیاقت و بازده نهایی
را پررن��گ میکنند اما به طبقات ضعیف جامعه اعتنای
در خ��وری ندارند .به نظر من بای��د در میان ارزشهای
مختلف به جای چسبیدن به ارزشهای اقتصادی صرف،
ارزشهای انس��انی را مد نظر داشت .من به وضوح دیدم
که در زمان دولت رفاه آشکارا تکدیگری در سطح شهر
رخت بر بسته بود ،دزدی و بزهکاری در پایینترین سطح
خ��ود بود و در مقابل امنیت اجتماعی افزایش یافته بود.
تنها به این دلیل که مردم از سطح اولیه زندگی و حداقلها
برخوردار بودند و نگاه به اقتصاد بسیار انسانی بود.

ب�ا این وجود و به ویژه پس از دولت دوم ویلس�ون
( )1976-1974و دول�ت جیم�ز کااله�ان (-1976
 )1979ما ش�اهد افول اقتصادی بریتانیا هس�تیم.
به نظر میرس�د ب�ا افزایش مالیاته�ا و همچنین
افزای�ش هزینهه�ای دولت در جه�ت حفظ دولت
رف�اه و عدالت مطل�وب آن ،اقتص�اد بریتانیا دیگر
توان سابق را نداشت .اما با روی کار آمدن مارگارت
تاچر محافظهکار ( )1990-1979که اعتقاد راسخی به
اقتصادهایکیداشتشاهدبازیابیاقتصاداینکشور
هستیم .در این زمان انگلیسیها نه تنها اقتصاد را
بازس�ازی کرده بودند بلکه به جنگ پیروزمندانه با
آرژانتین پرداختند و بخشی از قدرت و نفوذ سابق
خود را نیز بازیابی کردند .نظر شما چیست؟

میخواهم در ادامه این گفتوگو نگاه به درون را در
پیش بگیریم و مقوله عدالت اقتصادی در بیش از سه
دهه اخیر در داخل کشور را بررسی کنیم .میدانیم
که اصلیترین شعار انقالب اسالمی شعار عدالت بود.
انقالبیون از همان آغاز به م�ردم و آنانی که خود را
مستضعفین میخواندند وعده عدالت دادند .به نظر
میرسد در این زمینه نیز موفقیتهایی نصیب آنان
شد .بر این اس�اس در گام نخست به سیاستهای
اقتصادی س�الهای آغازین پس از انقلاب ،دوران
جنگ تا س�ال  1368نگاهی بیندازیم .به نظر شما
چقدر میتوان سیاس�تهای اقتصادی آن دوران را
در دستیابی به عدالت اقتصادی موفق دانست؟

علیرغ��م وقوع جنگ و جوان ب��ودن انقالب من آن
دوران را موفقتری��ن دوران در زمین��ه عدالت میدانم.
چرا که مایحتاج مردم به وفور و با قیمت نازل در اختیار
آنها قرار داش��ت .در واقع مردم حداقلها را داشتند .یک
رضایت خاطر عمومی را میش��د در آن دوران در میان
مردم احساس کرد .حس همدلی آنها در آن زمان بسیار
نمونه و مثالزدنی است.

ای�ن رضایت کموبی�ش در رابطه با سیاس�تهای
اقتص�ادی دوران س�ازندگی ( )1376-1368نی�ز
وجود داش�ت .اما این رضایت متعلق به طبقه مولد
و موث�ر و صاحب فن جامعه ب�ود .در واقع صاحبان
صنایع ،سرمایه و تکنوکراتها این دوره را از حیث
دس�تیابی به عدالت نه الزاما خود عدالت -یکی از
درخش�انترین دوره های اقتص�ادی میدانند .اما
طبقه فرودست جامعه و طبقه متوسط رو به پایین
بسیار کمتر رضایت وجود داشت؟

اتفاقا م��ن یکی از مخالفان جدی سیاس��ت تعدیل
اقتصادی بودم و هس��تم .به نظر من این سیاست بسیار
اشتباه و فرجامی بسیار ناگواری به همراه داشت .با اجرای
این سیاست دستاوردهای عدالت اقتصادی دوران پیش
از آن از دست رفت و در نتیجه شکاف درآمدی و شکاف
طبقاتی نیز افزایش یافت .افزایش ضریب جینی یکی از
دستاوردهای منفی این دوران است .در این دوران طبقه
سرمایهداری فرصتطلبی شکل گرفت که عمدتا ریشه در

میدانید که نتیجه اتکای دولت به درآمد عدم توجه
کافی به مالیات اس��ت .در واقع دولتها در ایران از ابزار
مالیات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به
عدالت اقتصادی کمترین به��ره را بردهاند .به نظر من با در لندن من به
توجه بیشتر به مالیاتها نیازی به اتخاذ سیاست تعدیل وضوح دیدم که
اقتصادی با آن پیامدهای ناگوار نبود.
در زمان دولت رفاه
بنابرای�ن بر اس�اس همی�ن معضل ما نبای�د دوره
اصالحات را نیز چندان متق�ارن با برابری و عدالت
در اقتصاد بدانیم.

بله ،در دوران اصالحات وجهه جهانی ما بسیار باال رفت.
اما سیاس��تهای اقتصادی تفاوت چندانی با دوران قبل
نداشت هر چند که متعادلتر شده بود .یکی از مهمترین
مشکالت این دوران ضعف در ساختار مدیریت اقتصادی
کشور به ویژه در سازمان برنامه و بودجه است .متاسفانه
در این زمان برخی از اشخاصی که هم تجربه و هم دانش
باالی مدیریتی و سیاستگذاری داشتند از سازمان برنامه
بازنشس��ته شدند یا آن را ترک کردند .نتیجه این امر در
برنامههای پنج ساله مشهود است .به نظر من برنامههایی
که در این زمان تدوین شد واقعگرایانه نبودند.

بنابرای�ن ،ب�ه نظ�ر میرس�د یک�ی از بزرگترین
مشکالت ما در عرصه اقتصاد فقدان یک ایدئولوژی
و جهانبینی تعریف ش�ده و روش�ن چه در اذهان
متفکرین و چه در نزد سیاستمداران ایرانی است .در
واقع از آغاز دوران نوسازی تاکنون یک نوع نوسان و
تناقض در افکار و آرای برنامهریزان اقتصادی بسیار
مشهود است .آنها گاه در چپ مطلقند و گاه راست
مطل�ق ،گاهی هم میانهرو میش�وند .ب�ا این وجود
میت�وان با قطعیت گفت که بس�یاری از دولتهای
ای�ران از  1304تاکن�ون ب�دون درآم�د نفت عمال
دولتهای ورشکسته میبودند که توان اداره خود را
هم نداشتند .به نظر شما دلیل این امر چیست؟ عدم
آموزش و دانش کافی یا سیاس�یکاری و پوپولیسم
با اتکا به درآمد نفت س�بب میش�ود برنامهریزی
اقتصادی برای دستیابی به توسعه و عدالت پایدار
در ایران همواره نافرجام باقی بماند؟

ب��ه نظر من هم��ه این م��وارد میتوان��د در این امر
دخیل باش��د .اندیش��مندان ما عمدتا ریشههای علمی
ضعیف و ناتوانی دارند .باید توجه داش��ت که نخستین
دانش��گاه ایرانی کمتر از  80سال عمر دارد .آموزشهای
مدرن یکی از ارکان اصلی دستیابی به دانش اقتصادی

آشکاراتکدیگری
در سطح شهر
رخت بر بسته بود،
دزدی و بزهکاری
درپایینترین
سطح خود بود و
در مقابل امنیت
اجتماعیافزایش
یافته بود .تنها به
این دلیل که مردم
از سطح اولیه
زندگی و حداقلها
برخوردار بودند
و نگاه به اقتصاد
بسیار انسانی بود
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با رقاب�ت بیرحمانه در عرص�ه اقتصاد چه کنیم؟
آیا کاهش سرعت رش�د اقتصادی برای دستیابی
به عدالت بیشتر س�بب جا ماندن در عرصه رقابت
نمیشود؟هماکنونچینبرآمدهازانقالبمائویستی

من تصور میکنم رهب��ران چین دچار نوعی جنون
هس��تند .آنها با تحمیل فش��ار بر روی مردم برای تولید
بیشتر تنها به ذخیره ارزی مبادرت میورزند .امروز چین
چند هزار میلیارد دالر ذخی��ره ارزی دارد ،در حالی که
بخش بزرگی از جمعیت این کشور از گرسنگی و فقر رنج
میبرند .روش چینی بسیار خطرناک و غیرانسانی است
و دولت چین مدت زم��ان زیادی را نمیتواند به همین
ش��یوه پیش برود و مطمئنا در آینده ب��ا روی کارآمدن
رهبران جوانتر و امروزیتر و تغییر نگرش اجتنابناپذیر
مردم چین و مطالبه عدالت از سوی آنان شاهد تغییر در
سیاستهای اقتصادی این کشور خواهیم بود.

رانت داشت و نه تولید.

البت�ه آن نافرجامیه�ا خیلی به
سیاس�تهای ج�اری آن س�الها ارتباط
نداشت ،یکی از معضالت اقتصاد ما که سالهاست
گریبانگیر ما را گرفته ،اقتصاد تکمحصولی مبتنی
بر درآمد نفت است .این معضل در عدم دستیابی ما
به عدالت اقتصادی نقش زیادی دارد .به نظرم نقدها
بر سیاست تعدیل بیش از آنکه به سیاستگذاران
حاکم آن دوره برگردد بیش�تر به بسترهای موجود
اقتصاد ای�ران مرتبط اس�ت .یکی از آنه�ا اقتصاد
تکمحصولی اس�ت که امکان مانور را در آن مقطع
سد کرده بود؟
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من اشکاالت مترتب بر دولت رفاه را رد نمیکنم .اما
معتقدم که ما باید نگاه خویش را نس��بت به امر اقتصاد
تغییر دهیم .امروز مهمترین ارزش اقتصادی میزان رشد
اقتصادی بدون توجه به هزینههای انس��انی آن است .ما
باید به س��مت اقتصاد انس��انی حرکت کنیم .اقتصادی
که ش��اید کندتر از اقتصادهای امروز رش��د میکند اما
شهروندان احساس عدالت بیشتری دارند و سطح رضایت
خاطر آنها مطلوب است .من در زمان تاچر نیز به دعوت
دانشگاه سوئاس به انگلستان سفر کردم و این بار متکدیان
را در س��طح ش��هر دیدم .کاهش سطح عدالت و امنیت
اجتماعی در زمان تاچر مشهود بود.

با چرخش�ی که از زمان دنگ ش�یائوپنگ به سوی
سرمایهداری داشته بیرحمانهترین نوع کاپیتالیسم
را تجربه کرده اس�ت که با رشد سرساموار خود نه
تنها جه�ان کالس�یک س�رمایهداری را به چالش
کشیده بلکه به خطری برای اقتصادهای کوچک نیز
تبدیل شده است .در این شرایط رقابتی که رقیب به
هیچ اصول اخالقی در عرصه اقتصاد پایبند نیست
و هر لحظه منافع ش�ما را تهدی�د میکند میتوان
سیاستهای مالیمتری در اقتصاد در پیش گرفت؟
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توجوی عدالت
در جس 

پرونده ویژه

من یکی از
مخالفانجدی
سیاستتعدیل
اقتصادی بودم
و هستم .به نظر
من این سیاست
بسیار اشتباه و
فرجامیبسیار
ناگواری به همراه
داشت .با اجرای
این سیاست
دستاوردهای
عدالتاقتصادی
دوران پیش از آن
از دست رفت و
در نتیجه شکاف
درآمدی و شکاف
طبقاتینیز
افزایش یافت.
افزایش ضریب
جینی یکی از
دستاوردهای
منفی این دوران
است

نگر
آینده
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مدرن اس��ت که ما بهره چندانی از آن نداریم .ریشههای
این عقبماندگی نیز در حکومت منحط قاجاری است.
قاجاریه در یکی از بزنگاههای تاریخی تنها به حرمسراهای
خود اندیشید و ملت را در خواب خرگوشی رها کرد .البته
ملت نیز در مورد سرنوش��ت خود دست به کمکاری زد.
برای دستیابی به توسعه و عدالت اقتصادی ما نیازمند
تالش در همه زمینههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی هستیم .به عنوان یک نمونه ،آن لمپتون ،سیاح
و تاریخدان انگلیسی بسیاری از نقاط ایران را با کمترین
امکانات الزم گش��ت و کتابی به عن��وان «مالک و زارع»
نوشت که امروز بسیاری از تاریخدانان ایرانی با استناد به
آن یک دوره مهم تاریخی کشور را تشریح و کالبدشکافی
میکنند .در حالی که در تمام این سالها کسی از میان
خود ما تالش جدی از خود نش��ان نداد که کاری شبیه
به او برای مملکت خود انجام دهد .در مقابل بس��یاری از
اندیش��مندان ما نیز در تربیت شاگردان مجرب و انتقال
دانش به نسل بعدی چندان کار نکردند .یکی از دالیلی
که توس��عه ما عدالت به ارمغان نمیآورد فقدان انباشت
است .فقدان انباشت تجربه ،سرمایه ،سنتهای اقتصادی
و اجتماعی است .یکی دیگر از معضالت اقتصادی ما که
مانع عدالت اس��ت و باید به عنوان یک فرهنگ غلط از
آن یاد کنیم زیادهخواهی است که هم اکنون در جامعه
شاهد آن هستیم .متاسفانه بسیاری از افراد در جامعه ما
بدون اینکه ارزیابی از میزان بازده خود داشته باشند تنها
به بیشتر و بیشتر میاندیشند و برای به دست آوردن آن
به هر کاری دست میزنند .همین مسئله یکی از عوامل
تهدید عدالت در جامعه است.
در بخش آخر این گفتوگو میخواهم ارزیابی شما
را از دوران دولتی بدانم که با تابلوی عدالت و برابری
وارد میدان رقابت ش�د و میخواست درآمد نفت را
به سر سفره مردم بیاورد؟ به نظر جنابعالی ،دولت
عدالت محور نهم و دهم و نسبت آن با عدالت واقعی
را چگونه میتوان تحلیل کرد؟

ـ ب��ه نظر من روش��ی که دولت نه��م و دهم برای
دستیابی به عدالت در پیش گرفت از همان آغاز اشتباه
بود .درآمد نفت اگر درست سرمایهگذاری میشد خود
به خود به س��ر سفره مردم راه مییافت .اگر این درآمد
نفت سرمایهگذاری میشد و سطح درآمد سرانه افزایش
مییافت ،کسی بیکار نبود ،افراد مطابق بهرهوری خود
دستمزد دریافت میکردند و افراد جامعه حداقلهایی
را دارا میش��د ،آنگاه اگر یارانهها حذف میش��د این
ام��ر قابل قبول بود .اما این روش ک��ه درآمد نفت را با
عنوان هدفمندی یارانهها به صورت نقدی در میان مردم
توزیع کنیم تنها به افزایش نقدینگی و تورم و مشکالت
بعدی ختم شد .درآمد نفت میبایست در جهت افزایش
تولی��د و در نتیجه افزایش نرخ رش��د اقتصادی صرف
میش��د .هماکنون با اجرای قانون هدفمندی با روش
کنونی ما برای بار دوم در تاریخ انقالب ش��اهد افزایش
ضریب جینی که نشانه توزیع ناعادالنه درآمد و افزایش
شکاف طبقاتی است هستیم .پیش از این ،دولت ثروت
مل��ی نفت را به عنوان یارانه بین م��ردم توزیع و از این
طریق به مردم کمک میکرد که یکس��ری حداقلها را
در زندگیشان داشته باشند .اما وقتی شما این یارانه را
هدفمند میکنید که همان حذف یارانه است ،این باعث
گرانی میشود.

زنگ خطر دوقطبی شدن جامعه
تداوم سیاستهای کنونی
جامعه را به سمت تشدید نابرابری میبرد
آزادی و عدالت دو مقولهای
هستند که بسیاری از متفکرین
آنه��ا را ویژگیه��ای ذات��ی و
طبیع��ی برای انس��ان ارزیابی
کردهان��د .از همی��ن رو ای��ن
مفاهیم تبدیل ب��ه ارزشهای
حسین راغفر عام و جهانی ش��دهاند و هیچ
استاداقتصاد نظام فک��ری حاضر نیس��ت
دانشگاهالزهرا مته��م به قربان��ی کردن یکی
در ازای نیل به دیگری ش��ود.
چراکه عدالت بدون آزادی اساسا عدالت نیست و آزادی
بدون عدالت هم آزادی تلقی نمیشود .اما در طول قرون
متمادی همواره این دو ،یا یکی و یا هر دو ،یا یکی و هر
یک به نسبتی ،قربانی قدرت بودهاند .به عالوه ،در موارد
متعددی حتی حکومتهایی که با ش��عار دفاع از یکی
(بدون ذکر تردید نسبت به دیگری) به قدرت رسیدهاند
چه بس��ا نه تنها مورد تردی��د را قربانی کردهاند بلکه به
م��ورد مطلوب نیز جفا کردهاند .به ن��ام آزادی ،آزادی را
قربانی کردهاند و در دفاع از عدالت ،ظلمها بر عدالت روا
داشتهاند .از همین رو تالشهای خستگیناپذیری توسط
مصلحینومتفکرینجوامعمختلفصورتپذیرفتهاست
تا از این دو مفهوم ابهامزدایی شود .تعبیر چامسکی ناظر

بر ظلمی اس��ت که بر آزادی و عدالت هر دو رفته است
وقتی میگوید «آزادی بدون فرصت یک هدیه شیطانی
است ،و امتناع از فراهم آوردن چنین فرصتهایی جنایت
اس��ت ».فقدان یک برداشت روش��ن از عدالت در طول
حیات انقالب اسالمی از جمله کاستیهای نظری انقالبی
است که مهمترین هدف آن تحقق عدالت بوده است.
«عدالت توزیعی» که «عدالت اجتماعی» یا «عدالت
اقتصادی» نیز نامیده میشود همواره ازجمله دغدغههای
همه جوامع بشری بوده است .مباحث مربوط به عدالت
اجتماعی ،در گس��تردهترین معنای خ��ود ،وقتی بروز
میکنند که تصمیماتی موجب میشوند تا بر توزیع منافع
و هزینهها بین افراد یا گروههای مختلف اثر میگذارند.
به این ترتیب موضوع عدالت اجتماعی چگونگی توزیع
عادالنه اس��ت که در سه قلمرو قدرت ،ثروت و درآمد ،و
منزلت بررسی میشود.
محوری��ت عدالت در انقالب اس�لامی انعکاس یک
مطالب��ه عمومی در بین آحاد مختل��ف جامعه بود .اما
علیرغم این تاکید با فاصله گرفتن از سال آغاز انقالب،
و به وی��ژه پس از پایان جنگ تحمیلی ،ش��اخصهای
ارزیابی عدالت روزبهروز س��یر نزولی طی کردند و امروز
در بدترین وضعیت طی دوران پس از انقالب قرار داریم.
دالیل این س��یر نزولی متعدد هستند؛ اما بدون تردید

«عدالت» در توزیع ثروت و نه فقر
واژه «عدالت» از دیرباز و در هر
زمان به عنوان واژهای محترم
نزد جوامع بش��ری ش��ناخته
ش��ده اس��ت .عدل ،برابری،
نظ��م ،تس��اوی ،داد و ...نظایر
این مفاهیم راهی بوده اس��ت
مجیدرضا حریری برای رسیدن به آرمانشهری
عضوهیات که اغلب اندیشمندان در پی
نمایندگان ساختن آن و یا فراهم آوردن
اتاقتهران شرایط ساخت آن بودهاند .در
طول تاریخ رسیدن به عدالت و
تحقق آن یکی از اهداف آرمانی مصلحان جوامع به حساب
میآمده ،با این وجود اجماعی در مورد این مفهوم وجود
نداشته و اندیشمندان به طرق مختلف سعی در تبیین و

تش��ریح آن کردهاند در عین حال تقسیمبندیهایی که در
مفه��وم عدالت صورت گرفته از جمل��ه اجتماعی ،حقوقی،
سیاسی و اقتصادی به معنای تفکیک کامل حوزههای عدالت
نس��بت و تحقق هر یک بدون دیگری امکانپذیر نیس��ت.
عدال��ت اجتماعی و عدالت اقتص��ادی هر کدام مفاهیمی از
عدالت هس��تند که در اغلب اوق��ات تمایز و تفکیک آنها به
س��ختی امکانپذیر اس��ت و بر این اس��اس با کمی تسامح
میتوان این دو مفهوم را در یک معنا در نظر گرفت .تعیین
مفهوم عدالت اقتصادی و شاخصهای آن یکی از دغدغههای
اقتصاددانان است و در این راه دو دیدگاه عمده مطرح است.
عدهای معتقدند که عدالت منشا خارجی دارد و از خارج باید
به سیستم اقتصادی تزریق شود که در واقع مارکسیستها
و سوسیالیستها از جمله کسانی هستند که چنین باوری
دارند .گروه دیگری بر این نظر هستند که نظام اقتصادی اگر

هدف عدالت چیست؟

هدف عدالت حفظ عزت نفس و کرامت انسانی است.
موضوع عدالت توزیعی ،توزیع عادالنه منافع و هزینههای
زندگی جمعی است .قلمروهای عدالت توزیعی سه قلمرو
ثروت (درآمد) ،قدرت ،و منزلت است؛ که اولی به مباحث
عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد ،دومی در حوزه سیاست،
و س��ومی در حوزه اجتماع��ی و فرهنگی میپ��ردازد.
مولفههای ی��ک نظریه عدالت توزیع��ی مجموعهای از

نگر
آینده

به شیوه صحیح اعمال شود خودش میتواند از درون عدالت
را ب��ر قرار کند و نیاز به تزریق و اعمال عدالت خارج از نظام
اقتصادی نیس��ت .اما در مجموع بر این که عدالت اقتصادی
یعنی پرداخت حداقل حقوق افراد اجماع نسبی وجود دارد
و اختالف نظر در ش��یوه رسیدن به این حداقل حقوق افراد
است .هر یک از دو نظریه میتوانند شواهدی از جوامعی که
بر اساس نظریات مطلوب هر گروه اداره میشوند بر درستی یا
نادرستی نظریه دیگر ارائه کنند.
در دنیای امروز همگان با هر نوع تفکر اقتصادی و فلسفی
و اجتماعی بین عدالت اجتماعی ،اقتصادی و رسیدن افراد به
حداقل حقوق و مفهوم تساوی بین افراد تفاوت قائل میشوند
و تقریب��ا کس��ی را نمیتوان یافت که مفه��وم عدالت را در
اجتماع و اقتصاد برابری و تساوی فرض نماید.
با پیشفرضهای بیان ش��ده میتوان این مطلب را در
جامعه خودمان مورد بررس��ی قرار داد و نتیجهگیری کرد.
نگارنده معتقد است تجربه تاریخی جوامع اثبات میکند که
برای رسیدن به عدالت اقتصادی باید ابتدا ثروت تولید شود
و البته این مهم انجام نمیپذیرد مگر با سپردن امر اقتصاد به
فعاالن واقعی اقتصادی و بها دادن به بخش خصوصی .تاریخ
اقتصاد در قرون اخیر بیانگر این است که هرگاه حکومتها به

سیاستگذاری و مدیریت کالن اقتصاد کشورها پرداخته و با
ایجاد زمینهها و زیرساختهای مناسب فضا را برای فعالیت
اقتصادی بخش خصوصی و صاحبان س��رمایه و اندیشهها
فراهم کردهاند .بر اثر آماده شدن چنین بستری جامعه دارای
اقتصاد تولیدی و پویا ش��ده و ثروت عمومی جامعه افزون
گشته است .نتیجه طبیعی افزایش ثروت عمومی این بود که
آحاد جامعه از نعمات و ثروتهای تولید شده بهرهمند شدند
و حکومتها نیز با دریافت مالیاتهای مختلف این امکان را
داش��تند که از اقشار ضعیفتر و آسیبپذیرتر حمایتهای
الزم را ب��ه عمل آورند و با تاس��یس سیس��تمهای کاملتر
تامین اجتماعی به توزیع عادالنه ثروت بپردازند .ولی هرگاه
حکومتها و دولتها و صاحبان قدرت سیاسی حتی با نیت
خیر و با هدف بهبود اوضاع جامعه به امور اجرائی در اقتصاد
و سایر شئون جامعه پرداختهاند و اجازه فعالیت آزاد و پویا
را از صاحبان سرمایه اندیشه واستعداد سلب کردهاند جامعه
دچار زیان تس��اویطلبی و توزیع فقر گشته و یا ثروتهای
اندک تولید ش��ده قادر به پوشش نیازهای افراد نیازمند به
حمایتهای اجتماعی نبوده است و با وارد شدن دولتها به
امور جزیی و اجرایی ضمن اینکه از وظایف اصلی خود که
سیاستگذاری مناسب است دور شدهاند با کاهش عمومی

در آمدها در اثر س��وء مدیریت دولتی و نبود انگیزه کس��ب
درآمد ش��خصی و به برخی موارد بر اساس فساد حاصل از
فعالیت مدیران دولتی جامعه روزبهروز فقیرتر و به تبع آن
ناکارآمدتر شده است .بنابراین تجربه نشان داده که میدان
دادن به بروز اس��تعدادهای آحاد بش��ر در جامعه و در امور
مختلف میتواند باعث پویایی و پیشرفت بالندگی آن جامعه
و تمامی افراد از آن بهرهمند ش��وند .در س��الهای اخیر در
برخی جوامع مفاهیمی همچون برابری حقوق انس��انها،
حقوق بش��ر ،تامین اجتماعی و مس��ئولیتهای اجتماعی
بنگاهها و افراد مورد اس��تقبال بیشتری قرار گرفته و بر اثر
آن س��طوح زندگی افراد نیز روزبهروز بهبود یافته اس��ت و
از سوی دیگر هنوز ش��اهد جوامعی هستیم که دولتها با
دخالت در امور اجتماعی فعالیتهای عمدهای را به دس��ت
گرفته و بر اساس آن برای برخی افراد نزدیک به دولت مسیر
ویژهخواری ایجاد و با غلبه اقتصاد رانتیر شکاف بین طبقات
اجتماعی را گستردهتر و فاصله بین فقیر و غنی را افزونتر
میکنند .برای هر یک از این دو نوع حکومت و نتیجه عملی
آنها در رسیدن به عدالت میتوان مثالهایی یافت .فقط کافی
است عادالنه و بر اساس عدل و نظم به این جوامع بنگریم و
راه صواب را اختیار کنیم.

نظریه راهبردی عدالت اجتماعی

منظ��ور از یک نظری��ه راهب��ردی عدالت اجتماعی
نظریهای اس��ت ک��ه عدالت توزیعی را ب��ه صورت یک
رویکرد وحدتبخش به سیاس��تهای عدالتمحور در
سه قلمرو حیات انسانی ،یعنی اقتصاد ،سیاست و اجتماع
عرض��ه دارد .در این رویک��رد ،عدالت محصول و برآیند
سیاس��تهای اقتصادی ،سیاس��ی ،و اجتماعی نیست
بلکه مستقل از آنهاست و تنها سیاستهایی میتوانند
عادالنه ارزیابی شوند که در یک تعامل نظاممند و انداموار
دارای سازگاری منطقی با یکدیگر و با این نظریه عدالت
باشند .به عبارت دیگر در این رویکرد عدالت امری َع َرضی
نیست بلکه ذاتی است و سیاستهای اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی عادالنه از آن نشئت میگیرند.

منظور از یک
نظریهراهبردی
عدالتاجتماعی
نظریهای است
که عدالت توزیعی
را به صورت
یک رویکرد
وحدتبخش به
سیاستهای
عدالتمحور در
سه قلمرو حیات
انسانی،یعنی
اقتصاد،سیاست
و اجتماع عرضه
دارد
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یک��ی از علل این ناکامی ابهام در مفهوم عدالت در بین
سیاستگذاران کشور بوده است و این ابهام همچنان نیز
ادامه دارد .اما صرفنظر از رویکردهای گسترده و متنوع
به موضوع عدالت برای ایجاد یک سازگاری منطقی بین
سیاس��تهای عمومی در حوزههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هر جامعهای نیازمند یک
نظریه وحدتبخش به این سیاستهاس��ت .این نظریه
وحدت بخش چیزی ج��ز یک نظریه عدالت اجتماعی
نیست.

اصول عدالت است که در قلمروهای گوناگون قابل اعمال
هس��تند .چگونگی تحقق عدالت از طریق اصالحات در
س��اختارهای کالن تولید و توزی��ع منافع و هزینهها در
قلمروهای ثروت ،قدرت ،و منزلت صورت میپذیرد.
سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر در ایران اگرچه
ب��ه نام عدالت انجام گرفت اما تنها به گس��ترش ابعاد
بیعدالتی در جامعه منجر ش��ده است که فرصتهای
توسعه را در زمان حال و آینده کشور به خطر انداخته
است .آینده اقتصاد ایران بستگی به سیاستهایی دارد
که در زمان حال اتخاذ میش��وند .تداوم سیاستهای
کنون��ی جامعه را به س��مت یک جامعه س��ائوپولویی
دهه  1970پیش میبرد .در چنین جامعهای نابرابری
به حدی میرس��د که جامعه کامال دوقطبی میشود.
گروهی در مناطق حفاظت شده با محافظین شخصی
به سر میبرند و بقیه هم دوزخیان روی زمین هستند
که متش��کل از گروه های مختلف سازمانیافته جرم و
جنایت هستند که برای بقا با هم و با نیروهای نظامی
درگیر میشوند .هزینه ارتکاب جرم و جرائم به شدت
کاهش مییابد .ناامنی اصلیترین مس��اله برای هر دو
گروه اس��ت .نابرابریهای ش��دید ،ترحم و انصاف را از
زندگ��ی موجودات دو پا ریش��هکن کرده و خصومت و
س��بعیت را جایگزین .اقتصاد به داللی و فعالیتهای
قاچاق از هر نوع فروکاسته ،و همه در بخشهای مختلف
آن سهمی دارند .گروهی اربابهای مافیایی هستند و
گروههای دیگر عمله جرم و جنایت .اما در نهایت همه و
همه قربانیان سیاستهای دهه یا دهههای قبل هستند.
این تنها تصویر کوچکی از تداوم سیاستهای موجود در
آیندهای نه چندان دور است.
برای خ��روج از مدارهای تخریب و نابودی نیازمند
اقدامات چندگانه هستیم .نخس��ت نیازمند یک عزم

سیاسی هستیم که بدون آگاهی از عواقب تداوم وضع
موجود ش��کل نمیگیرد .اگر تصویر ارائه ش��ده را یک
سیاهنمایی تصور کنیم ،عقل سیاسی حکم میکند که
آن را ب��ه عنوان یک احتمال ،ولو اندک ،در گزینههای
سیاس��تی امروز ج��ا دهی��م .در این ص��ورت تصویر
دهشتناک آینده نه چندان دور ،حکم میکند که امروز
اقداماتی انجام دهیم که از تحقق آن در آینده نزدیک
جلوگیری کند .این عزم سیاس��ی ه��ر آنچه را که به
شکلگیری هرجومرج تصویر شده بیانجامد ،امروز در
هم میکوبد .دوم اینکه باید مسیر توسعه و شکوفایی
را نهادینه کرد و این مهم بدون حضور و مشارکت مردم
محقق نمیش��ود .باید فضای سیاس��ی جامعه امکان
مشارکت همه را برای بیان نظر ،هماندیشی و همدلی
و همکاری فراهم آورد .هیچ جامعهای بدون مشارکت
حداکث��ری آحاد خود نمیتوان��د امید بقا در دنیای پر
تالطم و پر مخاطره حال و آینده داش��ته باش��د .باید
اضطرارهای بقا در چنین دنیایی را درک کرد و الزامات
آن را محقق س��اخت .به این ترتیب نیازمند بازسازی
نهادهایی هستیم که این مشارکت را امکانپذیر سازند.
سوم اینکه نظم کنونی توان خلق بیش از آنچه موجود
است را ندارد ،نظم دیگری در ساختار تولید کشور نیاز
است .نظمی که در آن منابع عمومی نه تنها بین آحاد
حاضر که بین نس��لهای آینده به عدالت توزیع شود.
در این تعریف از عدال��ت توزیع منافع و هزینهها باید
بین آحاد شرکتکننده در فرایند تولید اجتماعی توزیع
شود .فرایند کنونی را که در آن منافع از آن گروه قلیلی
است و مضار و هزینهها متوجه خیل عظیمی باید تغییر
داد .این همه بدون اس��تقرار نهادهای حامی توسعه و
حذف نهادهای ضد توس��عه امکانپذیر نیس��ت و این
جایی است که تغییر آن نیازمند عزم سیاسی است.
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چتری در برابر فشارهای نابهحق
رابطه تقویت اتاقهای مشترک ،اقتصاد و دیپلماسی

امید میرود که
بااعتمادسازی
تدریجی که در
عرصهاقتصادی
به وجود آمده،
شاهدتاثیر
مذاکرات اتاقهای
مشترک بر سطح
روابطبینالمللی
و تجاری باشیم
ونمایندگان
اقتصادی این
کشورها نیز با
فشار به دولتهای
خود فشارهای به
ناحق اعمال شده
بر ایران را دفع،
کاهش و به تدریج
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ب��ه موجب بن��د «د» ماده  5اتاق و برقراری شبکه ارتباطی مناسب میان این دو باعث متحد ،اتحادیه اروپا و امریکا که به صورت اختصاصی
قان��ون اتاق بازرگانی و صنایع ش��ده که برای هیئتهای اقتصادی اعزامی به ایران یا محدودیتهای��ی را برای جمهوری اس�لامی ایران در
و معادن جمهوری اس�لامی ایتالیا ،از طریق دو اتاق مش��ترک تبادل اطالعات الزم زمینههای گوناگون و به ویژه اقتصادی قائل ش��دهاند
ایران مصوب س��ال  1369و صورت گیرد و در نتیجه فعاالن اقتصادی با در دس��ت ب��ر این نکته تاکید ش��ده که هدف فش��ارها ،مردم و
اصالحات بعدی آن ،از جمله داش��تن اطالعات الزم و با هماهنگی و همکاری اتاق بخ��ش خصوصی ایران نیس��تند .بنابرای��ن اتاقهای
وظایف و اختیارات اتاق ایران مش��ترک کشور مقابل ،در کوتاهترین زمان ممکن و با بازرگانی و تشکلهای خصوصی در صورت فعال بودن
در عرص��ه بینالملل میتوانند با تب��ادل هیئتهای
محمدمهدیرئیسزاده اینگونه تعریف ش��ده است :کمترین هزینه به هدف تجاری خود نائل شوند.
اتاقهای مش��ترک با داشتن استقالل مالی -اداری گوناگون اقتصادی بر بسیاری از مشکالت ایجاد شده
نایبرئیس «ارتباط با اتاق سایر کشورها
اتاقمشترک و تش��کیل اتاقهای مشترک و هیئت مدیرههای مستقل و دعوت از اعضای توانمند فائق آمده و به عبارتی فش��ارها را دور بزنند .در طول
ایران و ایتالیا و کمیتههای مشترک با آنها وعالقهمند به همکاریهای بازرگانی -صنعتی ،همتراز سی سال گذشته شاهد بودهایم که اتاقهای بازرگانی
براساس سیاس��تهای کلی و مشابه اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن میتوانند به توانستهاند حالل و راهگشای بسیاری از موانع تجاری
نظام» .براین اساس آئیننامه تشکیل اتاقهای مشترک عنوان نمایندگان بخش خصوصی عمل کرده و در بهبود بوده و حتی موجبات ایجاد روابط رسمی دیپلماتیک
بازرگانی و صنایع و مع��ادن در تاریخ  1378/8/23به ش��رایط و بازگرداندن وضعیت ب��ه حالت عادی نقش و تجاری با کش��ورهایی را سامان دهند که قبل از آن
تصویب شورایعالی نظارت که باالترین رکن اتاق ایران جدی و موثری ایفا کنند .به ویژه در شرایط فشارهای هیچگونه مراوداتی با آنها وجود نداش��ته است .شرط
مختلف علیه ایران که روندی فزاینده نیز دارد ،استفاده اصلی موفقیت و جدیتر شدن نقش اتاقهای مشترک
به شمار میآید ،رسیده است.
اصوال فلس��فه تاسیس اتاقهای مشترک بازرگانی ،از پتانسیل و کارکردهای فراوان این اتاقها و شوراهای بازرگانی و صنایع و معادن در شرایط کنونی ،اعتقاد و
باور عملی مسئوالن عالیرتبه نظام خصوصا قوه مجریه
تجم��ع و گردهمایی فعاالن اقتصادی زیر س��قف یک مشترک بسیار حائز اهمیت است.
در تمامی قطعنامههای صادره از سوی سازمان ملل به تعامل س��ازنده با بخش خصوصی است تا اتاقهای
شورا اس��ت .شوراها و اتاقهای مشترک در زمینههای
مش��ترک ک��ه کش��ورهای هدفش��ان
گوناگ��ون تجاری ،صنعتی ،کش��اورزی
بیش��ترین حجم معام�لات و واردات و
و س��رمایهگذاری با کش��ور مقصد -که
مشترک
های
ق
اتا
ص��ادرات را با جمهوری اس�لامی ایران
توس��عه روابط اقتصادی ب��ا آن مدنظر
اس��ت -زیر چتر حقوقی مش��خصی به
دارند ،در شرایط فعلی پیشتاز مذاکرات
به چه میاندیشند؟
سازنده شده و به مرور آثار منفی فشارها
فعالیت مشغول میشوند .جذب فعاالن
را دفع و رفع کنن��د .امید میرود که با
اقتصادی کش��ورهدف و تبادل اطالعات
اساس��نامه تازهای که ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن ای��ران برای اتاقها و
تجاری و اقتصادی و افزایش آگاهی اعضا
م��رور زمان و با اعتمادس��ازی تدریجی
شوراهای مشترک تدوین کرده با مخالفت اعضای برخی اتاقهای مشترک مواجه
که در عرصه اقتصادی ب��ه وجود آمده،
نسبت به فرصتهای تجاری اقتصادی دو
شده است .منتقدین چند بند از اساسنامه جدید را مغایر با اصل استقالل اتاقها
در کنار تقویت بخش خصوصی ،شاهد
کشور باعث رشد و فزونی حجم معامالت
و شوراهای مشترک میدانند .برخی از اعضای هیئترییسه اتاقهای مشترک در
تاثیر مذاک��رات اتاقهای مش��ترک بر
و سرمایهگذاریهای فیمابین میشود.
هماندیشی با یکدیگر ،موارد اعتراضی خود را در قالب  45بند ،به اساسنامه جدید
سطح روابط بینالمللی و تجاری باشیم
به عنوان مثال اتاق مش��ترک بازرگانی و
بیان کرده و خواستار اصالح موارد مورد انتقاد و به رای گذاشتن اساسنامه جدید
صنایع و مع��ادن ایران و ایتالیا در تهران
و نمایندگان اقتصادی این کشورها نیز
در میان هیئترییسه اتاقها و شوراهای مشترک شدهاند .در بخشهایی از متن
تاسیس شده و به فعالیت مشغول است.
با فش��ار به دولتهای خود فشارهای به
انتقادی اتاقهای مشترک خطاب به اتاق ایران آمده است«:قسمتی از اساسنامه
متقابال اتاق مشترک ایتالیا و ایران نیز در
ناحق اعمال شده بر ایران را دفع ،کاهش
اتاقهای مشترک از قانون اقتباس شده و بخشی هم همراه آییننامه به تصویب
شهر رم تاسیس شده است .وجود این دو
و به تدریج رفع کنند.
شورای عالی نظارت بر اتاقها رسیده و مصوبه هیئترییسه اتاق باید نخست به
تصویب هیئت نمایندگان اتاق ایران و سپس برای تصویب به شورای عالی نظارت
بر اتاقها ارسال و پس از تصویب نهایی از آن تاریخ قابل اجرا و عطف به ما سبق
نمیشود.همچنین اساسنامه تنظیمی و ارسال شده موارد متعدد و غیرضروری
و غیرقانونی و مغایر با اس��تقالل اتاقهای مش��ترک داشته و باید اصالح شود».
آیندهنگر فرصتی را برای اعضای هیئترییسه اتاقها و شوراهای مشترک ایجاد
کرد تا عالوه بر بیان انتقادات خود ،به بازخوانی نقش اتاقهای مشترک در ایجاد
فرصت سرمایهگذاریهای اقتصادی و تجارت بینالمللی به خصوص در شرایط
اعمال محدویت بر اقتصاد ایران بپردازند .مجموعه این مطالب توجهی است به
جایگاه و اهمیت اتاقهای مشترک در شرایط فعلی بینالمللی و کارکردهایی که
چنین اتاقهایی میتوانند داشته باشند.
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اتاقهای مشترک نباید سیاسی شوند
پاسخهای یحیی آلاسحاق به پرسشهای آیندهنگر

اس�اسنامه جدیدی که توس�ط اتاق ای�ران برای
عملکرد اتاقها و شوراهای مشترک تدوین شده را
چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این اساسنامه میتواند در
آینده تاثیرگذاری اتاقهای مشترک را افزایش دهد؟
برخی روس�ای اتاقهای مش�ترک ادبیات اساسنامه
جدید را یک جانبه و محدودیتزا خواندهاند .آیا با این
نظرموافقید؟

1

تماممسئوالن
اتاق ایران بر این
مسئلهواقفاند
که یکی از راههای
کمهزینه برای دور
زدن محدودیتها،
جذب سرمایه
و سرمایهگذار
و توسعه روابط
تجاری با تاکید
بر استفاده از توان
همیناتاقهای
مشترک است
و الزم است تا
اتاقهایمشترک
نیز نسبت به این
ماموریت و فرصت
جدید به خوبی
آگاه شوند
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اساس��نامه جدید بر آن است تا س��ازماندهی جدیدی
برای اتاقهای مشترک تدوین کند .مسئله این است که اگر
وحدت رویهای بر اتاقها حاکم باشد و روابط تعریف شدهای
میان اتاق ایران و اتاقهای مشترک ایجاد شود ،این مسئله
نه تنها محدودکننده نیست که اتفاقا موجب همافزایی هم
میشود .چراکه مبتنی بر اساسنامه است که انضباط الزم
برقرار میش��ود و استفاده از پتانسیلهای به وجود آمده در
اتاق سمتوسوی مثبتی خواهد یافت .اتاق ایران و عراق که
من در آن حضور دارم نیز اساسنامه پیشنهادی اتاق ایران
را دریافت کرده و در حال بررس��ی آن است .در گام نخست
مفاد این اساسنامه را برای تمام اتاقهای مشترک فرستاده و
از اتاقها خواستهاند تا نظراتشان را بر اساس اساسنامه فعلی
بفرستند .پرسش اصلی این بود که چطور میتوانیم محتوای
این اساسنامه جدید را بر اساس اساسنامه فعلی تنظیم کنیم
و با مدل پیشنهاد شده از سوی اتاق ایران انطباق دهیم .بر
اساس اساسنامه فعلی ،اتاق ایران و عراق با تغییرات عمدهای
مواجه نخواهد شد و پس از بررسی پیشنهاد نهایی اعضای
هیئترییسه در مجمع فوقالعاده اتاق مشترک ایران و عراق
و تصویب آن ،اساسنامه شکل تازهای به خود خواهد گرفت.
ب��ه این ترتیب هم اصالحات مورد نظر را رعایت میکنیم و
هم از اصول اساسنامهای خود بهرهمند میشویم .در پاسخ به
بخش آخر سوالتان نیز باید اضافه کنم که اساسنامه یک
بند و دو بند نیس��ت .ما تمام بندهای اساسنامه را به تمام
اعضا دادیم و پیشنهادمان این است که اتاقهای دیگر هم به
جای موضعگیری روش اصالحی را پیگیری کنند.
یک�ی از انتقادات�ی که روس�ای دیگ�ر اتاقها به
معاونت بینالملل اتاق ایران دارند این اس�ت که
از جانب این معاون�ت گروههایی بدون اطالع اتاقهای
مش�ترک به کشورهای مقصد س�فر میکنند .به نظر

2

روس�ای اتاقها این میتواند به ش�کلگیری نهادهای
موازی بیانجامد .چه پیشنهاد آیندهنگرانهای برای حل
این مشکل دارید؟

در اقتص��اد روحیه تعامل بر تعارض میچربد ،اقتصاد و
تجارت باید برای بازیگران اقتصادی دو طرف بازی برد برد
باشد .در جنگ و دعوا بین طرفین بردی شکل نمیگیرد و
اگر هم بگیرد ،یک طرفه است .اتاق ایران وظیفه حاکمیتی
نس��بت به اتاقهای مش��ترک دارد و اتاق ای��ران هم باید
قبول کند که معنای وظیفه حاکمیتیاش در واقع توضیح
وظایفی چون سیاس��تگذاری و پشتیابی و نظارت است.
هرگونه جابهجایی اتاق ایران از مسائل حاکمیتی به اجرایی
درواقع نفی ماموریت اتاقهای مش��ترک است .نباید اتاق
ایران جایگزین اجرایی اتاقهای مش��ترک شود .اتاق ایران
افسر عملیاتی اس��ت و امور اجرایی باید از کانال اتاقهای
مشترک اجرایی شود اما اتاقهای مشترک نیز باید حاکمیت
اتاق ایران را در ابعاد سیاستگذاری و پیشتیبانی و نظارتی
به رسمیت بشناسند .حسب تجربه دریافتهام که مشکل از
جایی ناشی میشود که اتاق ایران در برخی موارد به جای
سیاس��تگذاری قصد دخالت دارد و اتاقهای مشترک نیز
نمیخواهند حتا سطح اندکی از حاکمیت اتاق را به رسمیت
بشناسند .به ش��کل خاص در مورد اتاق ایران و عراق اما با
وجود فعالیت سه ارگان دیگر در همین زمینه ما با مشکلی
مواجه نیستیم و با تکتک این نهادها در ارتباطیم .برخی
انتقاد میکنند که چرا سیاست افزایش اتاقها و شوراهای
مشترک در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است .ممکن
است حجم مبادالت ما با یک کشور زیاد نباشد اما اتاق ایران
در ش��کل دادن به اتاق مشترک با آن کشوراهداف دیگری
را دنبال کند مانند کشور یونان .این کشور هاب کشتیرانی
است و یکی از چالشهای ایران به ویژه در شرایط محدویت
حمل و نقل دریایی اس��ت .به همین خاطر اگرچه کمیت
مراودات اهمیت این مس��ئله را نش��ان نمیدهد اما ایجاد
چنین اتاق مشترکی توجیه اقتصادی دارد.

این روزها سرنوش�ت و وضعیت سیاس�ی ایران
و برخی کش�ورها بر فعالیت اتاقها و ش�وراهای
مش�ترک تاثیرگذار است و در بخشهایی به بنبست
رواب�ط تجاری منجر ش�ده ک�ه از جمله میت�وان به
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وضعیت اتاق مشترک ایران و انگلیس و ایران و کانادا
اشاره کرد .فکر میکنید در فرصت کنونی تا چه میزان
اتاقها میتوانند در ترمیم روابط سیاسی و بازگشت به
روابط اقتصادی مثبت گذشته ،باز گردند؟

در رواب��ط کش��ورها با هم حوزههای سیاس��ی مدام در
نوس��ان اس��ت و یک روز رفاقت حاکم است و یک روز هم
تیرگی .مسئوالن حوزههای اقتصادی به ثبات و تنظیم برنامه
بلندمدت فکر میکنند ،وقتی رابطه اقتصادی میان ایران و
کشوری شکل میگیرد ،این رابطه یک روزه و دو روزه نیست
و به همین خاطر نباید سرنوش��ت اتاقهای مشترک را به
سرنوشت مسائل سیاسی کش��ورها محدود کرد .هر اتاقی
که چهره و رنگ سیاسی به خود بگیرد از وظایفش تخطی
کرده و توان و پتانس��یل اقتصادی خود را از دست میدهد.
اتاق ایران و کانادا به نظر من اشتباه کرد .یکی از اشتباهات
این بوده که اتاق نباید خودش را وارد مس��ائل سیاسی کند
بلکه باید جوری وضعیت را پیش ببرد که یار خاطر باش��د
و بار ش��اطر نش��ود و در بزنگاههای سیاسی بتواند با طرف
سیاسی وارد مذاکره شود .البته همین اشتباه از جانب اتاق
ایران و انگلیس هم صورت گرفته است .نمایندگان اتاق ایران
و انگلیس نباید خودشان را بازوان دولتی از جانب دو کشور
بدانند و هر دستوری را که سیاسیون میدهند ،اطاعت کنند.
متاس��فانه باید بگویم که هم کاناداییها و هم انگلیس��یها
اشتباه کردند و هم طرف ایرانی .اتاقها باید خودشان را برای
چنین روزهایی کارآمد و مستقل نگه دارند.

در شرایط فعلی تا چه میزان از فرصت اقتصادی
اتاقهای مشترک برای باز کردن گرههای اقتصادی
در شرایط فعلی استفاده شده است؟
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در رایزنیها و همفکریهای فراوانی که با کارشناسان
اتاق تهران داشتیم بنابراین شد تا توسعه روابط تجاری اتاق
تهران متمرکز بر افزایش سطح روابط با کشورهای همسایه
شود .برهمین اس��اس نخستین برنامه تجاری اتاق تهران
برای ش��کل دادن به روابط تجاری با هند هماهنگ شد و
بعد از آن هم پاکس��تان هدفگذاری شد .ارتباط اتاقهای
مش��ترک و اتاق ای��ران در قالب دو الزام اساس��ی تعریف
میشود .الزام پذیرش مسئولیت دشوار ورود به صحنههای
بینالمللی تجارت از سوی اتاقهای مشترک و حمایت اتاق
ایران از اتاقهای مش��ترک در ای��ن راه دراز و پر پیچوخم.
تمام مس��ئوالن اتاق ایران بر این مسئله واقفاند که یکی
از راهه��ای کمهزینه ب��رای دور زدن محدودیتها ،جذب
سرمایه و س��رمایهگذار و توسعه روابط تجاری با تاکید بر
استفاده از توان همین اتاقهای مشترک است و الزم است
تا اتاقهای مش��ترک نیز نسبت به این ماموریت و فرصت
جدید به خوبی آگاه شوند .دوستان ما در اتاقهای مشترک
ب��رای ورود موثر در عرصه تجارت منطقهای و بینالمللی
باید با آمادگی قدم بردارند و فراموش نکنند که جاده پیش
روی آنها اتوبان نیس��ت و سنگالخی بس دشوار است .اما
الزام دیگری که برای توس��عه فعالیت اتاقهای مش��ترک
باید به آن توجه کرد ،حمایت و بسترس��ازیهایی اس��ت
که دولتهای اتاقهای مشترک برای حل و فصل توسعه
روابط تجاری سامان میدهند .برای نمونه در همین سفر
اخیر به پاکستان برای بهبود روند تجاری ،کمیته مشترکی
میان ایران و پاکستان ایجاد کردیم تا مسائل و مشکالت را
پیدا کرده و نمایندگانی از ایران و پاکستان در این کمیته
رایزنی کرده و از طریق ارتباط با مسئوالن تجاری و دولتی
بتوانند البیهای خوبی را شکل دهند .به عنوان مثال اگر
بخواهم از نتایج هدفگذاریمان برای توسعه روابط با هند

در نتیجه تالشها و پیگیریهای اتاق مشترک ایران و هند
توضیح بدهم باید بگویم که شناخت ظرفیتهای تجاری
و اقتصادی پاکس��تان و استانها و ایاالتهای مختلف این
کشور و به ویژه دو اتاق تجاری الهور و کراچی از مهمترین
اهداف بود .پاکس��تان  150میلیون نفر جمعیت دارد و با
دراختیار داشتن امکانات ویژه کشاورزی و جغرافیایی ،زمین
حاصلخیز و نیروی انس��انی ارزان و سابقه کار کشاورزی
میتوان��د فرصت خوبی پی��ش روی اقتصاد ایران باش��د.
همچنین برای همکاری دو کشور در حوزه صنایع غذایی نیز
پتانسیلهای فراوانی موجود است که از جمله آن میتوان
به  60میلیون دام زندهای اشاره کرد که در پاکستان وجود
داشته و ما میتوانیم بخشی از نیاز داخلی را با واردات از این
کشور جبران کنیم .خوشبختانه شرکای ایرانی هم برای
سرمایهگذاری مشترک در صنایع لبنی و غذایی ابراز عالقه
کردهاند .پاکس��تان به ویژه در ح��وزه انرژی نیاز وافری به
توسعه س��طح روابط دارد ،این کشور در حال حاضر به 5
تا  6هزار مگابایت برقرس��انی نیاز دارد که تامین آن برای
ایران کار سادهای است .قیمت تمام شده برق در پاکستان
دو برابر ایران اس��ت و امکان انتقال برق از ایران به سادگی
ممکن است .نوع توس��عه برق و شبکههایمان به شکلی
طراحی ش��ده که دستکم میتوانیم تامین هزار مگابایت
برق مورد نیاز این کشور را بر عهده بگیریم که البته در این
راه توافقهایی صورت گرفته و مقدمات ارسال هزار مگابایت
فراهم ش��ده اس��ت .در کنار این توافقها ،مش��ارکتهای
دیگری چون امکان تولید برق در پاکستان و با انتقال برخی
تکنولوژیها از ایران و آموزش روشهای تامین برق ،توجه
به اجرای طرحهای بادی ،انرژی خورش��یدی و استفاده از
حرارت زمین و نیروگاههای زغال سنگ از دیگر موارد مورد
نظر برای توسعه سطح روابط اقتصادی میان شرکتهای
ایرانی و پاکس��تانی اس��ت .خوشبختانه در همین س��فر
جلسههای مختلفی در زمینه انرژی خورشیدی داشتیم و
شرکتهای ایرانی برای تامین  500مگاوات برق مورد نظر
در مناقصه این کشور شرکت کرده و احتماال با نوعی تامین
فاینانیس بتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم .از اینها گذشته
معادن زغال س��نگ پاکستان ذخایر ارزشمندی است که
میتوان برای آن هم برنامهریزی کرد چنانچه برای ساخت
دو واحد نیروگاهی دویست مگابایتی توافقهایی میان ایران
و پاکستان صورت گرفته است.
در ش�رایط فعل�ی یک�ی از م�وارد در مذاکرات
اتاقهای مش�ترک ،بیاثر کردن محدودیتهای
نا بهحق اس�ت .در پاکس�تان و هندوستان تا چه حد
گفتوگوها در جهت «تجارت تهاتری» منافع اقتصاد
ایران را حفظ کرده است؟
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درباره اساسنامه تازه اتاق ایران
برای عملکرد اتاقها و شوراهای مشترک

اگر اتاق ایران
زیرسایه
دشواریهای
اقتصادیبخواهد
از توان و پتانسیل
اتاقهایمشترک
استفادهکند
باید به پایگاهی
ارتباطی برای
بهرهگیری از توان
دیپلماسیعمومی
و اقتصادی تبدیل
شده و به جای
مدیریت به سمت
هدایت اتاقها و
شوراهایمشترک
برود

نگر
آینده

اساسنامه جدیدی که اتاق
ایران برای اتاقها و شوراهای
مشترک تدوین کرده را نباید
سیاه وسفید دید و به آسانی از
کنار نقاط مثبت آن گذشت.
ام��کان مش��ارکت اعض��ای
جهانبخش سنجابی جدید در ریاس��ت اتاقهای
دبیرکل مش��ترک و محدودی��ت
اتاق ایران و عراق ریاس��ت طوالنیمدت افراد
بر اتاقها از جمله نکات مثبت این اساسنامه است.
اگرچ��ه در کنار نق��اط مثبت ،اتاق ایران به ش��کل
ضمنی درنظر دارد تا تمرکزگرایی ،در حوزه مدیریتی
و نه صرفا سیاس��تگذاری را به حداکثر برساند .در
اس��اسنامه جدید تس��هیالتی برای عضوی��ت افراد
درهیئتمدیره اتاقهای مشترک درنظرگرفته شده و
گردش مدیریتی با قید عدم امکان دو بارعضویت در
هیئتمدیره مسئله قابل تاملی برای توسعه فعالیت
اتاقها به ش��مار میآید .بنابراین الزم است با دیدی
مثبت از اتاق ایران درخواس��ت کرد تا با مش��ارکت
تمامی اتاقهای مش��ترک یک بار دیگر اس��اسنامه
مورد بازنگری قرارگیرد.
اتاقهای مش��ترک با هدف مش��خص گس��ترش
تعامالت دوجانبه میان کش��ورها شکل گرفته است
و نوع فعالیته��ای اقتصادی در آنها با تش��کلهای
بینالمللی چون آیسیس��ی ،اکو و اتاق کش��ورهای
اسالمی و اتاق کشورهای جنوب غربی آسیا متفاوت
بوده است .اگرچه این تشکلها بر همکاری چندجانبه
اقتصادی تاکید دارند ،اما اتاقهای مشترک قرار است
زمینهساز شکلگیری تعامالت اقتصادی دوجانبه میان
دو کش��ور باشند و تعامالت اقتصادی دوجانبه را بین
بازرگانان و ساختارهای حقیقی و حقوقی دو کشور در
دستور کار خود قرار دهند.
تدوی��ن و تهیه بانکهای اطالعاتی و همچنین به
روزرسانی وضعیت اطالعرسانی و شکل دادن به جریان
آزاد اطالع��ات اقتصادی و افزایش مبادالت تجاری به
نوعی استراتژی اصلی اتاقهای مشترک است .اما این
مسئله که این استراتژیها تا چه میزان موفق بوده و
توانسته به کار اتاقهای مشترک بیاید ،نکتهای است
که پاسخگویی به آن نیازمند بررسیهای بیشتر است.

البته نمیتوان به گونهای مطلق پاسخ گفت و بر حسب
توانایی و پتانس��یلهای اقتصادی هر ک��دام از اتاقها
باید به شکل جداگانهای قضاوت کرد .تجربه اما نشان
داده زمانی که روس��ا و اعضای هیئترییسه اتاقهای
مشترک از سرمایه اجتماعی الزم در حوزههای داخلی
و بینالمللی برخوردار باشند ،این اتاق بیش از اتاقهای
دیگر توانس��ته ب��ه موفقیتهایی در ح��وزه تجارت
بینالملل دس��ت یابد .بهاینترتیب بیالن کاری اتاق
مش��ترک ایران و چین و اتاق مش��ترک ایران و عراق
از کارنامه قابل قبولی برخوردار است .در بررسی سطح
تعامل اتاقهای مشترک اما نباید از شاخص حمایت
اتاق ایران گذش��ت .اتاق ایران بدون شک میتوانست
بهتر از اینه��ا عمل کند و حمایته��ای موثرتری از
هیئترییسه اتاقهای مشترک داشته باشد و نسبت
به حمایت مالی و سیاسی و دیپلماتیک از اتاقها اقدام
کند.
بدون ش��ک اگر اتاق ایران زیرس��ایه دشواریهای
اقتصادی پیش روی ایران بخواهد از توان و پتانسیل
اتاقهای مشترک استفاده کند باید به پایگاهی ارتباطی
برای بهرهگیری از توان دیپلماسی عمومی و اقتصادی
تبدیل شده و چند تغییر استراتژیک در ماموریتها و
برنامهه��ای خود به وجود آورد .به این ترتیب به جای
مدیریت به سمت هدایت اتاقها و شوراهای مشترک
رفته و به جای مداخله به سیاستگذاری دراین اتاقها
میپردازد .ات��اق ایران بای��د از هرگونه افزایش کمی
اتاقها و شوراها پرهیز کرده و افزایش کیفی اتاقهای
مش��ترک را به شکل هدفمند در دستور کار قرار داده
و نسبت به فعالسازی برخی اتاقهای نیمهفعال اقدام
کند .ساماندهی وضعیت تبادل تجاری ایران با جهان
به یک اتاق فکر قوی و سیاستگذاری جامع و مبتنی
بر بهرهوری اقتصادی نیازمند است.
پیشنهاد آیندهنگرانه این است که تغییر استراتژی
اتاق ایران به س��مت کاهش حوزه تمرکززدایی باشد.
واگذاری امور به مردم و تشکلها به صراحت در اصل
 44قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته اما اتاق ایران
به دلیل سو تعامالت برخی اتاقهای مشترک ناگزیر به
س��مت تمرکزگرایی میرود .تداوم این وضعیت قطعا
پیشرفت در تعامالت و تبادالت اقتصادی ایران و دیگر
کشورها را کند خواهد کرد.
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تجربه ما در هند به خوبی نشان داده که مبادله تهاتری
اتفاق مثبتی است .صدور انرژی در برابر صنایع غذایی و دیگر
اقالم مورد نیاز صورت میگیرد .ما میتوانیم به خوبی تهاتر
کنیم اما بانک مرکزی و دستگاههای اقتصادی باید نظامی از
تهاتر را برای روند تجارت ما طراحی کنند که جلوی هرگونه
آسیب به تجار و بخش خصوصی گرفته و سطح استانداردی
از تعامالت تجاری تامین شود .البته طرف پاکستانی همچنین
پیشنهاد مبادله با پول ملی دو کشور را نیز مطرح کرده که ما
از این تجربه نیز به عنوان روشی برای دور زدن محدودیتها
در تجارت با هند و ترکیه بهرهمند شدیم .همچنین برآنیم
تا با همکاری شرکت ماهان و آسمان و البته پس از موافقت
وزارت دفاع پاکستان تعداد پروازهای ایران به پاکستان -در
حال حاضر یک پرواز در هفته -را افزایش دهیم.

اساسنامه جدید را
سیاه و سفید نبینیم
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سفیران اقتصادی وارد میشوند
آسیبشناسی اتاقها و شوراهای مشترک در میزگرد آیندهنگر
با حضور اسداهلل عسگراوالدی
عالالدین میرمحمدصادقی
و مجیدرضا حریری

آمنه ش�یرافکن :میزگرد اتاق بازرگانی تهران برای بررس�ی نقش اتاقها و
ش�وراهای مشترک در تسهیل روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای
دیگر در ش�رایطی برگزار شد که اس�اسنامه جدیدی در اتاق ایران تدوین
ش�ده و نگرانیهای فراوانی را پی�ش روی صنعتگران بخش خصوصی قرار
داده اس�ت .اس�اسنامه جدیدی که گویا به جای توجه به بخش خصوصی
در ام�ور بازرگانی ،اینبار تالش کرده تا س�ایه مدیریت و نظارت اتاق ایران
بر فعالیت اتاقها و ش�وراهای مشترک را توسعه بخشد .اساسنامه جدید
با مخالفت هیئترییسه برخی از اتاقها وش�وراهای مشترک مواجه شده
که اغلب این اعتراضها بر محدود ش�دن دوره ریاس�ت افراد به دو دوره و
محدودیت عضویت در هیئترییس�ه یک اتاق مش�ترک داللت دارد .حال
آیا اتاقهای مشترک تاکنون توانستهاند از پس
وظایفشان برآمده و آنچه برای تسهیل روابط
اقتصادی میان کشورها از آنها انتظار میرود را در
شرایط فعلی تامین کنند؟
عالء میرمحمد صادقی  :اگر به فلس��فه شکلگیری

اتاقها و ش��وراهای مش��ترک نگاه کنیم ،مشخص
اس��ت که هرکدام مس��ائل مرتبط با حوزه کار خود
را پ��ی گرفته و اتاق ایران باید برای رفع مش��کالت
پی��ش روی این اتاقها اقدام ک��رده و در موارد مورد
نیاز از این نهادهای مستقل اقتصادی حمایت کند.
پیگیری و بررسی مسائل خارجی بر عهده اتاقهای
مشترک اس��ت .اتاقهای مشترک بازوهای فکری و
عملیات��ی اتاق ایران در رواب��ط بینالمللی بوده و در
تس��هیل س��طح روابط خارجی و بینالمللی نقشی
تاثیرگ��ذار ایفا میکنند .در همی��ن زمینه  15اتاق
و  15ش��ورای مشترک با کش��ورهای مختلف ذیل
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ش��کل گرفته
و مشغول به فعالیت هس��تند .از میان این  30اتاق
و ش��ورای مشترک تنها برخی انتظار موردنظر برای
فعالیت اقتصادی را پاسخ گفته و دیگر اتاقها چندان
کارکرد قابل توجهی ندارند .آنجایی که روابط تجاری
گسترده و همهجانبهتر اس��ت« ،اتاق» و آنجایی که
سطح روابط کمتر بوده« ،شورای مشترک» میان دو
کشور شکل گرفته است.

فک�ر میکنید اقتصاد تا چه می�زان میتواند بر
شکافهای سیاسی چیره شده و روند مناسبات
اقتصادی کش�ورها را س�امان بخش�د؟ به ویژه
اینکه شما به عنوان رییس اتاق ایران و کانادا در
وضعیت پیچیدهای قرار گرفته و انتظار این است
که بتوانید روابط سیاس�ی دو کش�ور را سامان
بخشید.
علاء میرمحمد صادقی :ای��ن موضوع تنها به روابط

اصال فکر راهاندازی اتاقهای مشترک اقتصادی با
چه نگاه آیندهنگرانهای عملیاتی شد؟
میرمحم�د صادق�ی :روابط تج��اری می��ان ایران و

کشورهای مختلف در سال  1340و به دنبال احساس
نیاز به توس��عه روابط با خارج از کشور در دستور کار
قرار گرفت .از همان زمان وزارت امور خارجه ،وزارت

فکر نمیکنی�د که بنیان برخ�ی قوانین مربوط
به اتاقهای مش�ترک که پیشتر گذاشته شده،
مخالف قوانین کنونی اتاق ایران است؟
عسگراوالدی :در گذشته برخی ضوابط و قوانین میان

وزارت امورخارجه و طرف خارجی در زمینه شکل و

عسگراوالدی:باید
بر توان اقتصادی
سفارتخانههای
ایران در
کشورهایمختلف
تاکید کرد و تالش
کرد تا رایزنهای
قوی اقتصادی در
خاک کشورهای
همسایهمستقر
شوند و فرصتی
پیش آید تا
سفارتخانهها
بتوانند به فرصتی
جهتبازاریابی
برای اقتصاد ایران
تبدیلشوند

نگر
آینده

از س��وی دیگر در جاهایی ک��ه تعامل مثبتی میان
کش��ورها وجود دارد ،شاهد ش��کوفایی سطح روابط
اقتصادی هستیم که از جمله آن میتوان به اتاقهای
مش��ترک ایران و چین و ایران و آلمان اش��اره کرد
که البته بخش��ی از فعالیتهای مثبت این اتاقهای
مشترک به سطح تعامالت و معامالت میان دو کشور
باز میگردد.
مجیدرضا حریری :من با این سخن که سطح تعامل
روابط سیاسی و اقتصادی دو دولت منجر به شکوفایی
فعالیت برخی از اتاقها از جمل��ه اتاق ایران و چین
ش��ده موافق نیستم .در س��ال  1379که اتاق ایران
و چین تاسیس ش��د ،مرز مبادالت تجاری میان دو
کشور حدود  3میلیارد بود و امروز رقمی بین  45تا
 50میلیارد دالر است .در این بخش الزم میدانم در
کنار عواملی چون سطح مثبت روابط سیاسی ،تجاری
و اقتصادی میان دو کش��ور ،به شاخص مدیریت در
اتاقهای مشترک اشاره کنم که به نظر من در مورد
اتاق چین به خوبی نشانههای روشنی از خود به جای
گذاشته است .در مورد تاثیر مسائل سیاسی نیز نباید
از یاد ب��رد که اتفاقا وجود اتاقهای مش��ترک برای
چنین دورههایی موثر است که دست سیاسیون بسته
شده و در حقیقت اقتصاد میتواند برای ایجاد آشتی
میان دو کشور و ترمیم روابط تجاری موثر باشد .در
سیاست خارجی ما تاکید شده که با ملتهای جهان
حتی مردم امریکا دشمنی نداشته و میتوانیم روابط
مثبت و سازندهای با مردمان این کشورها دنبال کنیم
و ترسیم روابط سازنده اقتصادی میتواند ذیل همین
بند قرار گیرد .حتی باید بتوانیم در دل شمن ،دوست
و شریک تجاری خودمان را پیدا کنیم.
عال میرمحمد صادقی :متاسفانه گاهی بدون توجیه
اقتصادی حتی برای کشورهایی که سطح مبادالت
آنها با ایران زیر  100میلیون دالر بوده اتاق و شورای
مشترک راه میاندازند ،مانند آنچه امروز در ماجرای
تاس��یس اتاق بورکینافاس��و میبینم .کش��وری که
س��طح روابط تجاریاش با ایران به  50میلیون دالر
هم نمیرس��د و این در حالی است که رقم مبادالت
تجاری اتاق مشترک ایران و آلمان رقمی در حدود 5
تا  6میلیارد دالر است.

اقتصاد و اتاق وقت پیگیر امور بودند و مقرر ش��د تا
با کشورهایی که سطح مبادالت تجاریشان با ایران
از مرز  500میلیون دالر گذش��ته ،اتاق مشترک راه
انداخت��ه و حجم مبادالت افزای��ش یابد .پس ایجاد
روابط تجاری با کشورهایی که رقم مبادالت تجاری
با آنها زیر صدمیلیون دالر باشد ،اصوال معنا نمیدهد.
در هم��ان زمان نیز روابط تجاری ایران با  5کش��ور
قدرتمند تجاری ش��کل گرفت و به این ترتیب اتاق
بازرگانی ایران و امری��کا به عنوان بزرگترین طرف
تجاری ایران از سال  43راهاندازی شد و به دنبال آن
اتاقهای مشترک دیگری میان ایران و انگلیس ،ایران
و فرانسه ،ایران و آلمان و ایران و روسیه تاسیس شد.
همان زمان چون قوانین کشور ژاپن اجازه شکلگیری
اتاق مشترک نمیداد ،شورای مشترک تجاری میان
ایران و ژاپن نیز شکل گرفت.
عسگراوالدی :اجازه تاسیس اتاق مشترک با موافقت
وزارت امورخارجه و تفاهم وزارت اقتصاد صادر میشد
اما پس از تاس��یس ،استقالل این اتاقها به رسمیت
شناخته شده و دیگر نه وزارتخانه های اقتصاد و امور
خارجه و نه اتاق وقت ایران حق هیچگونه دخالت در
امور آن را نداشتند .در حال حاضر تاسیس هر اتاقی
موافقت وزارت امور خارجه را نیاز دارد .اتاق ایران هم
از آنجا که فدراسیون اتاقها به شمار میرود ،فضایی
برای شکلگیری و برگزاری انتخابات شورای مشترک
بوده و تمام وظایف اتاق ایران براساس قانون به اتاقها
تفویض ش��ده و اتاق ایران هیچگونه حق دخالتی در
امور اتاقهای مشترک ندارد .اما در قانون پیشبینی
شده که الزم است نظارت استطالعی در جریان باشد
و مجمع اتاق مش��ترک ،اتاق ایران را در جریان امور
قرار دهد .همچنین زمان��ی که قرار بر انحالل اتاقی
باش��د ،اتاق ایران در جریان قرار گرفته و با تذکراتی
به هیئترییس��ه اتاق مربوطه ،اتاق ای��ران میتواند
مجمع عموم��ی فوقالعاده برگزار ک��رده و حکم به
انحالل اتاق موردنظر دهد .این در حالی است که بر
اساس قانون این تنها شورای عالی نظارت بر اتاقهای
بازرگانی است که میتواند آیین نامهها را تغییر دهد
اما اتاقهای مشترک و اتاق ایران تنها پیشنهاددهنده
بوده و به هیچروی نمیتوانند تغییراتی اینچنین در
اساسنامه به وجود آورند.
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ایران و کانادا بر نمیگردد .متاس��فانه در اغلب مواقع
با وجود تالش ما برای جدا ش��دن از امور سیاس��ی،
سایه سنگین سیاس��ت بر روابط اقتصادی دو کشور
سایه انداخته و شاهد کمرنگتر شدن سطح تجاری
و روابط و معامالت بازرگانی میان کشورها میشود.
چنانچه ی��ک روز روابط تجاری و اقتصادی ایران با
انگلیس روابط گستردهای بوده اما وضعیت سیاسی
حاکم بر روابط دو کشور سطح تعامالت اقتصادی را
تحتالشعاع قرار داده است .اما به هر شکل اتاقها و
شوراهای مشترک چه در گذشته و چه حال ،فعالیت
فوق العادهای داشته و توانستهاند برای هیئترییسه
و اتاق ایران خوراک فکری مناس��بی به وجود آورند.

عالالدین میرمحمدصادقی ،رییس اتاق ایران و کانادا ،اسداهلل عسگراوالدی،
رییس اتاق ایران و اس�ترالیا و مجیدرضا حریری ،عضو هیئترییس�ه اتاق
ایران و چین هر کدام به بخشی از نقصانهایی اشاره دارند که مانع از کارکرد
اتاقهای مشترک در حد و اندازه انتظارهای موجود شده است ،آن هم زی ِر
محدودیتهای بینالمللی که اتاقها و شوراهای مشترک میتوانند بازوی
پرقدرت�ی برای پیش�برد روابط تجاری و اقتصادی ایران و جهان باش�ند و
در واقع راهکاری برای دور زدن محدودیتها ارایه دهند .بررس�ی وضعیت
کنونی اتاقهای مشترک و همچنین ارزیابی دیدگاه شرکتکنندگان در این
میزگرد درباره اس�اسنامه جدید اتاق تهران از جمله مواردی اس�ت که در
میزگرد آیندهنگر مطرح شده است.
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عالءمیرمحمد
صادقی :
اتاقهایمشترک
بازوهای فکری
و عملیاتی اتاق
ایران در روابط
بینالمللی بوده و
در تسهیل سطح
روابط خارجی و
بینالمللینقشی
تاثیرگذارایفا
میکنند .در همین
زمینه  15اتاق
و  15شورای
مشترک ذیل اتاق
ایران شکل گرفته و
مشغول به فعالیت
هستند
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سطح روابط تجاری بسته شده که تا به امروز جریان
داشته و در برخی موارد برای طرف ایرانی دردسرساز
هم شده است .از جمله اینکه برخی از اعضای هیئت
مدیره اتاقهای مشترک تابعیت ایرانی ندارند .نکته
دیگر اینکه برای ش��وراهای مشترک قانونی وجود
نداش��ته اما وقتی به اتاق مشترک میرسیم ،قانونی
مشخص وجود دارد و اتاق ایران تنها وظیفه نظارتی
در مواجهه با آنها برعهده دارد .به همین دلیل میبینیم
که حتی در شکلگیری شورا و اتاقها ،تمایل بیشتری
به راهاندازی ش��ورای مشترک میان دو کشور وجود
دارد ،چراکه اتاق ایران در فرآیند شکلگیری شوراهای
مشترک از قدرت نظارتی پررنگتری برخوردار بوده
اما دست اتاق ایران برای دخالت در اتاقهای مشترک
کوتاه اس��ت .البته بر اساس مذاکرات ابتدایی صورت
گرفته میان وزارت امور خارجه و کشور مقصد ،گاهی
تعیی��ن  40درصد از اعضای هیئترییس��ه اتاق به
کشور مقصد سپرده ش��ده است .چنانچه برهمین
اساس برخی کش��ورها در قراردادهایی مشترک 40
تا  50درصد س��هم دارند و به شکل توافقی انتخاب
 50درصد از اعضای هیئترییس��ه اتاق به آن کشور
سپرده شده است.
آقای عسگراوالدی بر این باورند که اتاق ایران در
فرآیند شکلگیری شوراهای مشترک از نظارت
پررنگت�ری برخ�وردار بوده و ب�ه همین خاطر
بیشتر از ش�کلگیری اتاق مش�ترک ،خواهان
تاسیس شوراهای مشترک است ،آیا واقعا میل
به اعمال نف�وذ موجب طرفداری ات�اق ایران از
راهاندازی شوراهای مشترک شده؟
حریری :اجازه بدهید نکاتی را درباره تشکیل شوراهای

مشترک بگویم .اساسا شکلگیری شوراها بر اساس
قانون اشتباه بوده و اصوال در قانون هم چیزی به نام
«شورا» نداریم .براساس قوانین اتاق مقرر شد که در
سال  75کمیتههای همکاری مشترک شکل گیرند
و متاس��فانه همین امروز هم بس��یاری کمیتههای
مش��ترک وجود داشته که شاید نزدیک به یک دهه
غیرفع��ال بوده و تنها اس��می از آنها روی کاغذ باقی
است.
میرمحم�د صادقی :این را باید در ادامه صحبت شما
توضیح بدهم که ش��اید در قانون ،شورای مشترک
دیده نشده اما درواقع این شوراها همان کمیتههای
مش��ترک مصوب در قوانین اتاق اس��ت که آن زمان
میگفتند از اس��م خارجی کمیته اس��تفاده نشود و
ما هم به همین خاطر عنوان ش��ورا بر آن نهادیم اما
در متن قانون همان کمیته مورد تاکید اس��ت .نکته
دیگری هم که باید برای تکمیل بحث مربوط به نقد
کاستیهای حقوقی اتاقها و شوراهای مشترک اشاره
کنم اینک��ه درهیئتمدیره اتاق ایران و کانادا  9نفر
عضو داریم که سه نفر از آنها قطعا باید کانادایی باشند
اما در توافق صورت گرفته انتخاب این سه نفر انتصابی
نبوده و کانادا برخی را پیشنهاد کرده و انتخاب از میان
اعضای پیشنهاد شده صورت میگیرد .در مورد روسیه
نیز از میان  12نفر عضو هیئتمدیره 4 ،نفر از سوی
طرف روس��ی تعیین میشود .نقد من در این بخش
به تصمیم ابتدایی صورت گرفته از سوی وزارت امور
خارجه ،وزارت اقتصاد وقت و مدیران وقت اتاق ایران
باز میگردد که چنین امکانهایی را برای سفارتخانه

کشور مقصد تجاری ایران به وجود آوردهاند.
حری�ری :البته در مورد اتاقهای مش��ترک نقصهای
حقوقی وجود دارد که برخی از آن همانطور که آقای
عس��گراوالدی اشاره داش��تند ،به پیش از شکلگیری
ضوابط قانونی اتاقها برمیگردد .درس��ت است که این
قوانین مس��بوق به پیش بوده ام��ا به نظر من تعیین
تعدادی از اعضای هیئترییسه از سوی طرف خارجی با
قوانین کنونی اتاق ایران در تضاد بوده و دستکم برای
برطرف کردن این نقص قانونی باید تمهیدات حقوقی
الزم اندیشیده شود .براس��اس قانون اعضای اتاقهای
مش��ترک تابعیت ایرانی دارند و خالف آن غیرقانونی
است .اما تصویب ضوابط مربوط به اختیار برخی دولتها
در انتصاب اعضای خارجی در اتاق نیز مسبوق به تفاهم
پیشین با مسئوالن خارجی است و در این میان برطرف
کردن منع قانونی از سوی ما مورد تاکید است.

درباره اس�اسنامه جدیدی که ات�اق ایران برای
ساماندهیفعالیتاتاقهایمشترکتدوینکرده
چه نظری دارید و فکر میکنید آیندهنگریهای
الزم در آن لحاظ شده است؟
میرمحمد صادقی :اتاقهای مشترک نیروهای مردمی

و بخش خصوصی با هزینههای شخصی و هزار دغدغه
مشغول به کار بوده و حیف است که بخواهیم جلوی
انگی��زه آنها را بگیریم بلکه بای��د از چنین نیروهای
توانمند و با انگیزهای اس��تفاده مناس��ب شود .پس
به نظر من اگر هم بخواهیم تغییری در اس��اسنامه
ایجاد کنیم این تغییرات باید مبتنی بر منافع بخش
خصوصی فعال در اتاقهای مشترک باشد نه اینکه به
هر بهانهای جلوی انگیزه و توان کاری آنها را بگیریم.
اگر نتوانیم در شرایط موجود اقتصادی کشور از توان
و پتانسیل اتاقهای مشترک بهرهمند شویم ،تردید
نکنی��د که این اتاقها نیز تا چندی دیگر به س��مت
تعطیلی و یا توقف کار میروند .نکته اساسی اینکه
تمامی روس��ای اتاقهای مشترک در تماس با بنده
از بندهای مختلف اس��اسنامه پیشنهادی اتاق گله
کردهان��د و آن را مانعی برای ادامه کار میدانند .اتاق
بر اساس آنچه در اساسنامه جدید پیشنهاد شده،
وظایفاش را از نظارت به سمت قیومیت سوق داده
اس��ت .روند دخالتهای اتاق ایران در ش��کلگیری
اتاقهای مش��ترک و گاهی ضوابط دستوپاگیر آن
موجب ریزش در جذب نیروهای کاردان ش��ده و به
همین خاطر پیشنهاد میشود تا اتاق ایران بر همان

روال نظارتی خود ادام��ه راه داده و وارد فاز قیومیت
نش��ود که این اتفاق با ذات شکلگیری اتاق ایران در
تضاد است.

آقای میرمحمد صادقی ب�ه نقش قیومیت اتاق
ایران در برابر اتاقهای مش�ترک اش�اره کردند.
دیدگاه شما در این زمینه و البته متن اساسنامه
جدید اتاق ایران چیست؟
عس�گراوالدی :به نظرم اتاق ای��ران باید این نکته را

درنظر بگیرد که اتاقهای مشترک تنها به اتاق ایران
«وابسته» بوده و تحت «قیومیت» اتاق ایران نیستند.
انتظار ما این است که وقتی هیئتی دولتی عزم اعزام
به کش��وری را داشته و یا ارادهای به دیدار با سفیر و
یا نمایندگان سیاسی و اقتصادی کشوری وجود دارد،
اتاقهای مش��ترک در جریان قرار بگیرند و چه بسا
بتوانند پیش��نهادات ارزندهای برای پیشبرد مسائل
اقتصادی دو کشور مطرح سازند.
میر محمد صادقی :بدون تردید وقتی نهادی وظایفش
را به درس��تی انجام نده��د ،از انجام برخی امور مهم
ب��از میماند .میدانید که وضعیت نامناس��ب روابط
تجاری منجر به کمرونق ش��دن اتاقهای مشترک و
از جمله اتاق ایران و بلژیک ش��ده و به همین خاطر
سفارت بلژیک برای اینکه جلوی توقف سطح روابط
با ای��ران را بگیرد در طبقه دوم س��فارتخانه به اتاق
ایران و بلژیک جا داده اس��ت .این مسئله به نظر من
ناشی از عدم حمایت اتاق ایران از اتاقهای مشترک
و برخی ضعفهای قانونی است .چنانچه به اشکال
دیگری ما همین مش��کل را در اتاق ایران و روسیه و
ایران و ایتالیا هم داشتیم که در مورد ایران و روسیه
ورود آقای عسگراوالدی به کمک آمد و توانستیم از
تصمیم سفارت روسیه برای تعیین مکان استقرار اتاق
مشترک فرار کنیم اما مگر درباره تمام اتاقها چنین
امکانی فراهم شده است؟

فعل و انفعاالت زیادی در ش�وراهای مش�ترک
در جریان است چنانچه به تازگی خبر تعطیلی
ش�وراهای مش�ترک ایران و هند؛ ایران و ژاپن،
ایران و بالروس و ایران و اسلونی به گوش رسیده
است .این روند به نظر شما حاکی از چیست؟
میرمحمد صادقی :وقتی اتاقها کارآمد نباشند ،برای

انحالل آنها اقدام میش��ود اما آسیبشناسی اینکه
چرا یک اتاق بعد از تاسیس به سمت انحالل میرود
نکته قابل تاملی اس��ت که به نظر م��ن از عدم باور
سیاستگذاران به فعالیت اثربخش ،بخش خصوصی
ناشی میشود.
حریری :در ادامه س��خنان جن��اب آقای میرمحمد
صادقی باید اضافه کنم که هیئترییس��ه اتاق ایران
هیچگاه فع��االن اقتصادی را قبول نداش��ته و برای
توس��عه روابط خارجی از ظرفیتهای آنها استفاده
نکرده است.همچنین روسای اتاق هیچگاه بر این باور
نبودهاند که بخش خصوصی میتواند در ایجاد سطح
روابط اقتصادی و تجاری موثر باشد و به همین خاطر
شاهد شکلگیری نهادی موازی با عنوان معاونت امور
بینالملل در اتاق ایران هستیم .جالب اینکه معاون
بینالملل نه معاون بینالملل اتاق که درواقع معاون
رییس اتاق تلقی میشود .ببینید! نکتهای که باید از
سوی مسئوالن اتاق مورد توجه قرار گیرد این است
که قرار نیس��ت در بخش رواب��ط بینالملل از وجود

دیپلماتهای بازنشسته وزارت امورخارجه بهرهمند
شویم .قرار نیس��ت هر فردی که با امور دیپلماتیک
س��روکار دارد ،بتواند فعالیت اثرگذاری داشته باشد
بلکه باید بتواند روابط بینالملل را از دیدگاه اقتصادی
تحلی��ل و مدیریت کند .م��رور انتصابهای معاون
بینالملل در اتاق بازرگانی از آقای بهکیش گرفته تا
انتظاری و شمس اردکانی و برخی دیگر نشان میدهد
که اغلب این افراد به نوعی دیپلماتهای بازنشسته
بودهاند .نکته دیگر اینکه وزارت امور خارجه هیچگاه
دیپلماتهای درجه یک خود را از دست نمیدهد و
به همین خاطر توصیه ما به مسئوالن اتاق این است
که به جای اس��تفاده از نیروی افراد بازنشسته وزارت
امور خارجه ،به فکر شناسایی توان بخش خصوصی و
استفاده از توان مدیریتی آنها در چنین موقعیتهایی
باشند .جالب اینکه حتی ساختار معاونت بینالملل
در اتاق ایران کپیبرداری و کاریکاتوری از س��اختار
وزارت امور خارجه است چنانچه بخش آسیا و اروپا
و تقسیمبندیهای متداول در وزارت خارجه در این
معاونت نیز به چش��م میخورد .این در حالی اس��ت
که ساختار س��ازمانی وزارت خارجه ما برای مسائل
سیاس��ی طراحی ش��ده و در راس امور ات��اق ایران؛
مسائل و دغدغههای اقتصادی جای گرفته است.
آقای عسگراوالدی نظر ش�ما درباره این موازی
بودن فعالیت اتاقهای مشترک و انتخاب معاونت
امور بینالملل اتاق ایران چیست؟
عس�گراوالدی :معاونت اموربینالملل اتاق ایران به

ش��کل موازی با وظایف اتاقها و شوراهای مشترک
شکل گرفته است .آقای حریری نیز به نکته درستی
اشاره کردند که مدیران سابق معاونت امور بینالملل
در اتاق نیز هر یک سمتی در وزارت امورخارجه داشته
و به همین خاطر به این بخش دعوت به کار شدهاند.
وقتی اتاق مش��ترک وجود دارد بای��د حتما هرنوع
مکاتبه به اطالع اتاق مشترک برس��د .در اتاق ایران
و چین ما چند سال در نمایشگاهی حاضر بودیم اما
امسال به دالیل قانعکننده و کامال اقتصادی تصمیم
گرفتیم به خاطر طلبهایی که از طرف چینی داشتیم
به نمایشگاه نرویم ،ولی ناگهان میبینیم که از بخش
دیگری از اتاق ایران ،هیئتی راهی همان نمایش��گاه
شده است .این صرفا یک گلهگذاری مختصر نیست.
اینطور سیاستگذاریهای متناقض در عرصه اقتصاد
به ضرر کشور تمام میشود و اعتماد عمومی به تجار
و بازرگانان ایرانی را خدشهدار میکند.

آیا برای توس�عه تعام�ل روابط تج�اری ایران و
کشورهای دیگر تسهیالتی از سوی وزارت امور
خارجه و به طور مشخص ،سفارتخانههای ایران
در دستور کار قرار گرفته است؟
عسگراوالدی :پیش از هر چیز باید بر توان اقتصادی

و کان��ادا عضو بوده و به رغم روابط سیاس��ی کنونی
امیدواریم بتوانیم س��طح تجاری روابط را در شرایط
متعادلی قرار دهیم .اما وقتی گش��ایش اعتبار برای
تجار ایرانی دشوار شده ،به تبع صادرات و واردات کاال
نیز به سختی انجام خواهد شد .قطع مبادالت درواقع
موجب ضرر بخش خصوصی دو کشور خواهد شد و
به همین خاطر در پی آنیم که بتوانیم بخشی از روابط
تجاری را به شکل پیش ادامه دهیم اما فقدان روابط
دیپلماتیک بدون تردید سطح روابط تجاری ما را نیز
تحت شعاع قرار خواهد داد.
عسگراوالدی :متاسفانه افول روابط سیاسی ایران و
کانادا پیش از این نیز موجب شده بود که رقم سطح
مبادالت ما با این کشور به زیر یک میلیارد دالر برسد.
قطع روابط سیاس��ی ایران و کانادا در شرایطی اتفاق
افتاد که اتاق مشترک ایران و کانادا برنامه پذیرایی و
آشنایی با سفیر کانادا ترتیب داده بود و برای توسعه
رواب��ط میان دو کش��ور نیز برنامهریزی ش��ده بود و
ناگهان ماجرا به طور کلی منتفی شد.

یک�ی از نقدهایی که س�الها از س�وی اعضای
هیئترییس�ه اتاقهای مش�ترک مطرح بوده،
وضعیت عضویت اتاقهای مش�ترک در هیئت
نمایندگان اتاق ایران اس�ت ،آیا در اس�اسنامه
جدید تمهیداتی برای آن اندیشیده شده است؟
عس�گراوالدی :اتفاق��ا نقد اساس��ی من ب��ه پنهان

هیچ وجاهتی نداش��ته و من دالی��ل اقتصادی آن را
نمیدانم .اعضای این ش��ورا مبل��غ  2میلیون تومان
برای حق عضویت ساالنه برگزیدند و بعد آن را به یک
میلیون تومان کاهش داده و در نهایت مقرر شد که
در سال مالی جاری با  50درصد تخفیف ،یکمیلیون
توم��ان ب��رای ورودیه و  500ه��زار تومان بابت حق
عضویت پرداخت شود .پیشبینی من این است که تا
چندی دیگر اعضا همین وجه مختصر را هم پرداخت
نکرده و به تبع انحالل اتاق طبیعی به نظر میرسد.
اتاق ایران به جای تاس��یس اتاقهای جدید باید به
دنبال حمایت بیش��تر از همین اتاقها و ش��وراهای
مش��ترک موجود باش��د و بتواند در هیئترییسه و
اعضای فعلی انگیزه کافی را به وجود آورد.

نگر
آینده

ماندن عضوی��ت نمایندگان اتاقهای مش��ترک در
هیئت نمایندگان اتاق ایران اس��ت .فرصتی که برای
اتاقهای اس��تانی و تش��کلها فراهم آم��ده اما این
حق برای اتاقهای مش��ترک به رس��میت شناخته
نشده و در اساسنامه جدید هم مغفول مانده است.
کنفدراس��یون صادرات ایران با کمتر از  10عضو در
اتاق ایران نماینده دارد اما اتاق چین با عضویت بیش
از  5800ب��ازرگان و اتاق ایران و کانادا هم با 1500
عضو هنوز نتوانستهاند در هیئت نمایندگان اتاق ایران
نمایندهای داشته باش��ند .یک هیئت هشت نفره از

مجیدرضا
حریری:اتفاقا
اتاقهایمشترک
در دورههایی که
مشکالت سیاسی و
ت وجود
محدودی 
داردموثرهستند
که دست سیاسیون
بسته شده و در
اتاق ایران به تازگی سیاس�ت تشکیل شوراها و
حقیقتاقتصاد
اتاقهای مش�ترک تازه را آغاز کرده که از جمله
آن میتوان به شکلگیری شورای مشترک ایران
میتواند برای
و یونان اشاره کرد .فکر میکنید این تالشها تا
ایجاد آشتی میان
چه میزان میتواند به توسعه روابط تجاری ایران
دو کشور و ترمیم
کمک کند؟
عسگراوالدی :به طور خاص در مورد تاسیس شورای روابط تجاری
مش��ترک ایران و یونان میگویم که به باور این شورا موثر باشد
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سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف تاکید کرد
و ت�لاش کرد تا رایزنهای ق��وی اقتصادی در خاک
کشورهای همسایه مستقر شوند و فرصتی پیش آید
تا سفارتخانهها بتوانند به فرصتی جهت بازاریابی برای
اقتصاد ایران تبدیل شوند؛ اما سفارتخانههای ایران نگاه
اقتصادی نداشته و اصوال تسهیلی در امور اقتصادی
برای تجار به وجود نمیآورند .باید سازوکاری تعریف
ش��ود تا سفارتخانههای ما از شکلگیری اتاقها آگاه
ش��ده و بتوانند تسهیالت تجاری و دیپلماتیک را در

اختیار هیئت مدیره اتاق قرار دهند.

باتوجه به مسایلی که ادامه روابط سیاسی کانادا
و ای�ران را ب�ا ابهام مواجه کرده اس�ت ،تکلیف
مبادالت تج�اری ایران و کان�ادا از این پس چه
میشود؟
میر محمد صادقی :بیش از هزار بازرگان دراتاق ایران

سوی امام (ره) به عنوان نماینده تعیین شده بود و از
آن هشت نفری که تعیین شده بودند ،پنج نفر فوت
کردهاند و س��ه نفر دیگر در قید حیاتاند؛ مهندس
خاموشی ،میرمحمد صادقی و شخص من .اما کجای
اقتص��اد ایران به حرف ما گ��وش میدهد و اصال در
کجا با پیشکسوتان اقتصادی مشورت میشود .همه
اینها س��رمایه اجتماعی ما را تقلی��ل داده و ما را به
سمت اضمحالل اقتصادی پیش میبرد .ما امروز به
عنوان پیشکس��وتان اقتصادی که با فرمان امام (ره)
مسئول حضور در بخش��ی از امور اقتصادی شدیم،
باید اعتبار داشته باشیم اما وقتی نگاه میکنم برخی
بیمحبتیها در خان��واده اتاق ایران صورت میگیرد
که برای شخص من ناامیدکننده است .پرسش من از
اتاق ایران این است که چطور توقع دارید که اتاقهای
مشترک به طور کامل با اتاق ایران هماهنگ باشند
اما اعضای هیئترییسهشان در هیئت نمایندگان اتاق
ایران جایی نداشته باشند؟ به طور کلی باید بگویم که
من این شیوهنامه را قانونی نمیدانم و این موضوع را
به ریاس��ت اتاق ایران و آقای نقرهکار شیرازی اطالع
دادهام .تدوین چنین شیوهنامه و یا اساسنامهای باید
با مشورت تمامی اتاقهای مشترک نهایی شده و به
تصویب هیئت نمایندگان اتاق برسد .پس از تصویب
هیئت نمایندگان ،تازه این اساسنامه برای بررسیهای
بیشتر باید به تصویب شورای عالی نظارت برسد .من
به ش��خصه پ��س از مطالعه اس��اسنامه در موارد و
بندهای مختلفی اعتراض خ��ودم را بیان کرده و به
اطالع مس��ئوالن نیز رساندهام .اتاقهای مشترک در
تدوین این شیوهنامه هیچ حضوری نداشته و فراموش
شدهاند .نکات سوالبرانگیز اینکه ،ریاست بر اتاقهای
مش��ترک دو سال به دوس��ال تعریف شده و این در
حالی است که در اتاقهای استان هر چهار سال یک
بار انتخابات هیئت مدیره برگزار میش��ود .فراموش
نشود که امور مربوط به تجارت روابط بینالملل نیاز
به ماندگاری و تجربه و حضور متداوم دارد و از توان و
تجربه نیروهای پیشکسوت جدا نیست.
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اتاقهای مشترک
مصائب و مشکالت

پرونده

شورایی که در آغاز راه است
شورای ایران و یونان با هدف توسعه کشتیرانی میان دو کشور شکل گرفته است
مجید موافق قدیری /دبیر شورای مشترک ایران و یونان

برخی میپرس��ند که مراودات اندک اقتصادی ایران و
یونان را چه نیازی است به تشکیل شورا؟ نباید فراموش
کرد که ش��ورای نوپای ایران و یونان با هدف توس��عه
کش��تیرانی میان دو کشور در ش��رایط محدودیتها
ش��کل گرفته اس��ت .در حال حاضر ایران بیش از هر
زمان دیگری به توسعه کشتیرانی برای افزایش سطح
روابط تجاری خود نیاز دارد .صنعت کشتیرانی یونان از
قطبهای کلیدی این صنعت و دارای اعتباری جهانی
است .این صنعت در یونان برای  16هزار دریانورد شغل
ایجاد کرده و هزار و  300شرکت با  12هزار پرسنل در
این زمینه فعال هستند ،ضمن اینکه درآمد ارزی آن
برای یونان معادل  27میلیارد یورو در سال  2009بوده
اس��ت .یونان با  2هزار جزیره مقام اول کشتیسازی و
ناوگان کشتیرانی دنیا را دارد و دارای عظیمترین ناوگان
کشتیرانی جهان در سال  2010بوده است 24 .درصد

ناوگان کشتیهای حمل انرژی 20 ،درصد ناوگان حمل
کاالهای خشک 25 ،درصد نفت ارسالی به امریکا25 ،
درصد صادرات امریکا به وسیله کشتیهای یونانی انجام
میش��ود و همچنین  50درصد ن��اوگان اتحادیه اروپا
متعلق به یونان است.
البت��ه این را نیز باید اضافه کرد که حجم مبادالت
تج��اری صورت گرفته می��ان ایران و یونان در س��ال
 ،2011حدود  1/88میلیارد یورو بوده که از این میزان،
حجم صادرات به یونان  1/86میلیارد یورو و واردات از
یونان  23میلیون یورو بوده است .ایران در سال 2010
هفتمی��ن صادرکننده به یونان و ش��صت و هفتمین
کش��ور واردکننده از یونان بود .صادرات ایران به یونان
محصوالت خشکبار ،نفتخام ( 99درصد) ،فرآوردههای
نفتی و پتروشیمی ،سنگ و مواد معدنی است و واردات
ایران از یونان ش��امل محصوالت کش��اورزی (60/39

درص��د) ،مواد خام ،فلزات و کاالهای صنعتی (80/53
درصد) میش��ود .یونان در سال  46 ، 2010درصد از
نفتخ��ام خود را از روس��یه و  16درصد آن را از ایران
وارد کرد ،اما در سال  2011واردات نفت این کشور از
ایران بین  18تا  35درصد در نوسان بود.
در طول دو سال گذشته ،هیئتهای اقتصادی ایرانی
زی��ادی از یونان بازدید کردهاند که ش��یالت و انجمن
پس��ته ایران ،کارشناسان انرژی و هیئت وزارت نفت و
بازرگانی پتروش��یمی از جمله آنها بوده است .در حال
حاضر تعداد اعضای فعلی شورای ایران و یونان  81نفر
است که بر اساس پیشبینی موسسان اتاق ظرف چند
ماه آینده تعداد اعضا به باالی  100نفر خواهد رس��ید
و این امید میرود که در آیندهای نزدیک این ش��ورای
مشترک به اتاق مشترک تبدیل شود و گامهای مهمی
برای حل کردن بحرانها در شرایط فعلی بردارد.

حضور مثبت سفیر؛ برگ برندهای که داریم
راهی که اتاق ایران و آلمان برای دورزدن محدودیتها پیش گرفته است
پوران لک  /مدیرمالی اتاق ایران و آلمان
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 35س��ال پیش در تیرم��اه  1354ات��اق بازرگانی و
صنایع ایران و آلمان در تهران با حضور  100شرکت
اقتصادی افتتاح ش��د .امروز اما اتاق بازرگانی ایران و
آلم��ان بالغ بر دوهزار عض��و دارد و یکی از مهمترین
تکیهگاههای روابط اقتصادی دو کش��ور به حس��اب
میآید .اتاق بازرگانی ایران و آلمان با خدمات گسترده
و متفاوت و ارائه اطالعات ،برای شرکتها و اشخاص
حقیقی این فرصت را فراهم میکند تا روابط تجاری
جدیدی بین دو کشور برقرار کرده و یا روابط تجاری
موجود را گسترش دهد .اتاق بازرگانی و صنایع ایران و
آلمان عالوه بر خدمات متعدد به شرکتها و اشخاص
حقیقی ای��ن ام��کان را میدهد که رواب��ط تجاری
جدیدی بین دو کش��ور برقرار کرده و همکاریهای
موجود را توسعه بخشند .تجار آلمانی عالقه وافری به
حفظ روابط تجاری با ایران دارند و لذا روند مثبتی از
تعامل دراتاق مشترک ایران و آلمان در جریان است.
در این راه س��فیر آلمان نیز از فعالیتهای اقتصادی
مشترک دو کشور حمایت گس��تردهای داشته و در
نشستها و جلسهها حضور دارد.
دلیل موفقیت اقتصادی اتاق ایران و آلمان در این
است که تسهیالتی را دراختیار اعضای خود قرار داده
و منابع درآمدی خود را از صرفِ پرداخت حق عضویت
اعضا خارج کرده است .ارتباط مثبت میان اتاق ایران
و آلم��ان و دولت آلمان نیز موجب ش��ده تا با وجود

فشارهای اقتصادی ،نمایندگی برخی از نمایشگاهها
کماکان به ایران واگذار ش��ود .با وجود سطح مثبتی
از روابط تجاری اما نمیتوان از کنار محدودیتهایی
گذشت که به دنبال فشارهای اقتصادی برای تجار و
بازرگانان عضو اتاق به وجود آمده است .درحال حاضر
اغلب تجار عضو اتاق از دشواری انتقال پول به آلمان
گلهمند بوده ومتاسفانه امکان استفاده از بانک ایران و
اروپ��ا به عنوان آخرین فرصت مبادله تجاری از تجار
ایران گرفته ش��ده و دشواریهای فراوانی پیش روی
بازرگانان قرار داده است.
در ش��رایطی که امکان نق��ل و انتقال پول فراهم
نیست ،بازرگانان از اتاق ایران و آلمان انتظار تسهیل
در جابهجایی و انتقال پول دارند .تنها اقدام اتاق توصیه
به بازرگانان اس��ت که از ارسال پول توسط صرافیها
خودداری کنند .نتیجه اینکه تجار ما در این شرایط

به جابهجایی ش��خصی پول روی آورده و منابع مالی
را ش��خصا به ترکیه و دوبی منتقل ک��رده و از آنجا
به کشور مقصد میرسانند .خوشبختانه در کنار این
موانع ،اعضای اتاق مشترک ایران و آلمان میدانند که
در کنار اتاق ایران ،همیش��ه میتوانند روی کمک و
پشتیبانی اتاق ایران و آلمان هم حساب باز کنند.
در مقایسه با فعالیت دیگر اتاقهای مشترک ،روند
ارتباط اتاق ایران و آلمان با سفارت آلمان بسیار راهگشا
بوده و امید میرود که مسائل و بحرانهای اقتصادی
منتج از فشارها نیز با راهکارهای پیشنهادی قابل رفع
باشند .اتاق ایران و آلمان به طور متناوب با برگزاری
سمینارها و برنامههای مش��ترک قصد دارد تا نقاط
قوت و ضعفهای خود را شناسایی کرده و از دغدغه
بازرگانان باخبر شود.
در راس��تای دس��تیابی به این هدف اس��ت که
همایش «اقتصاد و تحریم» توسط اتاق ایران و آلمان
برگزار ش��د .هدف از برگزاری این همایش بررس��ی
ابعاد تحریمها ،پیامدهای آن در اقتصاد ایران ،موانع و
چالشها و نقش اتاق در کاهش آثار و عوارض تحریم
و راهکارهای بهبود روابط صنعتی و تجاری میان دو
کشور ایران و آلمان بود .در خالل این همایش تیمی
از کارشناسان با ریشهیابی و تفسیر مسایل کاربردی،
شرکتکنندگان را در حل چالشهای تجاری موجود
یاری دادند.

روابط منجمد شده
سردی طبع مردم سوئد در حوزه روابط تجاری نیز بروز یافته است
تجارت دو جانبه میان ایران و
سوئد تاریخی یکصدساله دارد.
به رغم این تاریخ طوالنی اما
سطح همکاری بین دو کشور
در ح��د ای��دهال و قابل قبول
نیس��ت .واقعیت این اس��ت
علیعبداللهیان که کشور ایران پتانسیلهای
رییساتاق زیادی برای س��رمایهگذاری
ایران و سوئد توسط س��وئدیها دارد .این
در حالی اس��ت که بازرگانان
دو کش��ور ایران و سوئد ش��ناخت خوبی از امکانات و
پتانسیلهاییکدیگرندارند.
توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور
ایران و س��وئد با برخی موانع و دشواریها مواجه است
که از جمل��ه آن میتوان به فاصل��ه جغرافیایی زیاد
ایران و اس��کاندیناوی اش��اره کرد .کشورهای منطقه
اس��کاندیناوی و از جمله س��وئد مصرفکننده نفت و
محصوالت پتروش��یمی بوده و در حال حاضر اعمال

محدودیتها علیه ایران ،انتقال انرژی به این کشورها
را با محدودیتهای تجاری مواجه کرده اس��ت .با این
حال همچنان واردات سوئد به ایران استمرار دارد اگر
چه س��طح تجاری و اقتصادی در مقایسه با قبل قابل
قبول نیست .سوئد کشوری کوچک با جمعیتی محدود
است و لذا ایجاد ارتباط تجاری با این کشور همواره با
محدودیتهایی مواجه اس��ت .حتا تولید نوکیا در این
کش��ور در رقابت با دیگر محصوالت مشابه تجاری در
جهان رو به افول گذاشته و برخی کشورهای شرق دور
از سوئد پیشی گرفتهاند.
واقعیت این است که سردی َطبع مردم این کشور
حتا در حوزه روابط تجاری نیز خود را بروز میدهد و به
رغم فعالیت اتاق مشترک ایران و سوئد اما تحرک الزم
و مورد انتظار از س��وی تجار و یا مسئوالن صنعت در
کشور سوئد صورت نگرفته است .البته طرف ایرانی نیز
آنطور که الزم و شایسته بوده برای جذب فرصتهای
اقتصادی و ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری دوجانبه
زمینهس��ازی نکرده است .با وجود طراز پایین و حجم

مبادالت ان��دک صنعتی میان دو کش��ور هنوز ایران
مصرفکننده برخی آلیاژهای سوئدی است.
دلیل و فلس��فه اصلی تش��کیل اتاق ایران و سوئد
دس��تیابی به ارتباطات تجاری س��ازندهای ب��وده تا از
خالل آن با تغییر در شیوههای تجاری ،تنظیم روابط
اقتصادی مبتنی بر تبادل اطالعات در بخش صنعتی و
حمایت از صنعتگران معنا یابد .واردات ایران از سوئد به
مراتب کمتر از صادرات ایران به س��وئد است .بنابراین
تراز تجاری بین دوکشور منفی و به ضرر ایران است و
اگر صادرات نفتی جز صادرات تجاری محسوب شود
ش��اید تراز تجاری ایران و سوئد مساوی شود .با توجه
به اینکه واردات ایران از س��وئد مواد غیرنفتی اس��ت،
نمیت��وان صادرات نفتی را در تراز تجاری دو کش��ور
محاس��به کرد و در نتیجه تراز تجاری ایران و س��وئد
به ضرر ایران اس��ت  .با این همه توس��عه سطح روابط
اقتصادی در دستور کار اتاق ایران و سوئد قرار گرفته و
امید میرود بتوان اهدافی همچون افزایش سودآوری و
تولید بازارهای جدید را محقق کرد.

سایه سنگین سیاست
در باره کارکردها و بررسی وضعیت اتاق مشترک ایران و انگلستان
امیرهوشنگ امینی  /نایبرییس اتاق ایران و انگلیس
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درباره مزیت اتاقهای مشترک اقتصادی در تداوم
رابطه تجاری میان دو کش��ور تاکنون بسیار نوشته و
گفته شده است اما به یکی از مهمترین کارکردهای این
اتاقها کمتر از دیگر کارکردها اهمیت داده میش��ود.
واقعیت این اس��ت که زمانی کارآی��ی اصلی اتاقهای
مش��ترک به چش��م میآید و این اتاقها میتوانند به
خوبی ایف��ای وظیفه کنند که روابط سیاس��ی میان
سیاستمداران دو کشور چندان مثبت نباشد .درچنین
وضعیتی اس��ت که قرعه فال به نام اقتصاد میافتد تا
ش��اید از راه توس��عه روابط تجاری ،روابط سیاسی نیز
ترمیم شود.
با وجود مزیتهایی از این دس��ت ام��ا در ایران به
اندازه پتانس��یل و توان اتاقهای مشترک ،این اتاقها
مورد توجه قرار نگرفته و لذا از کارآیی الزم نیز بهرهمند
نبودهاند .این درحالی است که وضعیت اقتصادی محدود
شده ایران و اعمال فشارهای مختلف علیه شریانهای
اقتصادی ما درصورتی قابل مدیریت و دور زدن هستند
که از طریق اتاقهای مش��ترک تعامالت گستردهای
میان بخشهای خصوصی کشورهای شریک تجاری با
ایران صورت گیرد .ایجاد تسهیل در روابط اقتصادی از
جمله وظایف مهم اتاقها و ش��وراهای مشترک است
که در اساسنامه شکلگیری آنها نیز مورد تاکید قرار
گرفته است.
اتاق ایران و انگلیس یک سال قبل از انقالب ایران

تاسیس شد اما فعالیتهایش بعد از انقالب متوقف شد
و مجددا در س��ال  1378بر مبنای اساسنامه جدید و
طبق مقررات تازه اتاق ایران احیا شد .به این ترتیب اتاق
ایران و انگلیس اکنون  13س��اله است و در این مدت
در ح��د امکان وظایف خود را انج��ام داده و اختیارات
تجاری خود را منحصر به گرفتن ویزا برای اعضا نکرده
اس��ت .نقطه قوت این اس��ت که در کشور بریتانیا نیز
اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در لندن تاسیس شده و
توانسته تا به امروز به بهبود روند اقتصادی بین دو کشور
کمک شایانی کند.
با این همه در چندس��ال اخیر گاهی سایه سنگین
سیاس��ت بر روابط تجاری دو کش��ور ،سطح مبادالت
تجاری را به میزان چش��مگیری کاهش داده و اتاق از
اجرای بسیاری از وظایف تجاری خود به دلیل تنگناهای
دیپلماتیک به وجود آمده ،بازمانده است .به عنوان مثال
کااله��ای انگلیس��ی در گمرگ به س��ختی ترخیص
ت
میش��ود تاجایی که بازرگانان م��ا با پدیده محدودی 
دوجانبه در ارتباط با کاالهای انگلیسی مواجه هستند
و در کنار سختیهای تجاری واردات از انگلیس ،گمرک
نیز بر این روند دشوار افزوده شده است .اگرچه به تازگی
توصیههایی به گمرک شده و دستکم در موارد دارویی
سختگیری چندانی صورت نمیگیرد.
با وجود تمام محدودیتها اما اتاق ایران و انگلیس
کماکان بر آن اس��ت تا بتواند هر چه در توان دارد به

پیشبرد روابط تجاری دو کش��ور و به ویژه حمایت از
تجار و بازرگانان کمک کند .درنتیجه در شرایطی که
کنس��ولگری انگلیس در ایران فعالیت ندارد ،کماکان
مسئله صدور آسانتر ویزا برای بازرگانان از دفاتر آنکارا،
دوبی و استانبول مورد توجه اتاق مشترک است.
واقعیت این اس��ت که دو کش��ور ایران و انگلیس
به دلیل بس��یاری از محدودیتهای تجاری و سیاسی
پیش رو ،خیلی پیشتر از تعطیلی سفارت انگلیس در
ایران ،کرکره روابط اقتصادی را پایین کش��یده بودند.
دشواریهای بسیار در مسیر انتقال پول موجب شده
تا داد و س��تد با انگلیس��یها در حال حاضر به شکل
غیرمس��تقیم صورت میگیرد .این درحالی است که
تجربه نش��ان داده که هر جا زبان سیاس��ی از کار باز
میماند ،زبان اقتصادی شروع به حرکت میکند اگرچه
این حرکت درحال حاضر نیازمند حمایت و تعامل از
سوی طرف ایرانی است .در سالهای گذشته زمانی که
سفرای چند کشور اروپایی ایران را ترک کردند ،اتاقهای
مشترک از کار دست نکشیدند و به دلیل ضرورت ایجاد
روابط تجاری ،نسبت به بهبود روابط سیاسی میان دو
کشور اقدام کردند که بسیار هم موثر افتاد .اکنون و در
شرایط خاص فعلی نیز باید به اتاقهای مشترک بیشتر
از قبل اعتماد کرد تا چ��رخ اتاقها به کار افتد و روند
تجارت آسان شود و اثرات فشارها نیز کمتر بر اقتصاد
ما قابل ردیابی شود.
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پرونده

اتاقهای مشترک
مصائب و مشکالت

سوبسید بلژیک نبود ،اتاق فرو میپاشید
پاسخ به دو پرسش آیندهنگر
بیژن وحید کثیری  /نایبرییس و از پایه گذاران اتاق ایران و بلژیک

1

این مس�ئله که محل اس�تقرار اتاق مشترک
ایران و بلژیک در طبقه دوم س�فارت بلژیک
اس�ت چه دلیلی دارد و آیا این اقدام ش�ما خالف
قانون نیست؟ دفتر تعدادی از اتاقهای مشترک
اقتصادی در حال حاضر در اتاق ایران اس�ت ،آیا
این امکان برای شما فراهم نبود؟

ما س��الها در ساختمانی قدیمی و دور ازشان یک
اتاق مشترک اقتصادی در خیابان طالقانی ،نرسیده به
پیچ شمیران مس��تقر بودیم .همواره در تماس با اتاق
ایران تقاضا داشتیم که دفتر خود را به اتاق ایران منتقل
کنیم اما این تقاضا هیچگاه مورد قبول واقع نشد .پیش
از آنکه دفتر تجاری بلژیک س��طح کارهایش محدود
شود ،فضایی در طبقه دوم سفارتخانه بلژیک که اصوال
مرتبط با بخش تجاری بود و مس��تقل از س��فارتخانه
اس��ت ،به ما تعلق گرفت .ما برای اس��تقرار در طبقه
دوم س��فارت بلژیک ساالنه بین هشت تا ده هزار یورو
یعنی به طور میانگین ماهانه دو میلیون تومان -کرایهپرداخت میکنیم .اینطور نیست که سفارت بلژیک به
ما پناه داده باشد و ما هم بیهیچ پرداخت هزینهای در
آنجا مستقر شده باشیم .باز هم تاکید میکنم که ما
در طبقه باالی س��فارتخانه که بخش مستقل تجاری
آن اس��ت ،مستقر شدهایم .درباره بخش دوم سوالتان
که پرس��یدید چرا دفتر تعدادی از اتاقهای مشترک

اقتصادی در حال حاضر در اتاق ایران اس��ت ،هم باید
بگویم که به اس��امی و نامهای هیئترییسه اتاقهای
مذکور برگردید تا واقعیت را دریابید .خیلی از روس��ا
و اعضای هیئترییسه آن اتاقها از اعضای سابق اتاق
ای��ران بودهان��د و این حضور در واقع رانتی اس��ت که
اعضای قدیمی اتاق ایران از آن برخوردار هس��تند .ما
همیشه این نقد را به اتاق ایران داشتهایم .واقعیت این
اس��ت که اگر حمایت و سوبسیدهای دولت بلژیک به
اتاق مش��ترک نبود ،این اتاق دوام و قوامی نمییافت.
متاسفانه نه تنها از اتاقهای مشترک حمایت نمیشود
بلکه در حوزه فعالیت اتاقهای مشترک دخالتهای
نابهجا میکنند که این مس��ئله موجب ش��ده سطح
همکاری کش��ورها نیز با اتاقهای مش��ترک کاهش
یابد .گویی اتاق ایران همهکاره اتاقهای مشترک شده
و س��طح دخالتها به حدی رس��یده که در حمایت
کشورها از اتاقهای مش��ترک اختالل به وجود آمده
است .دولتهای خارجی اتاقهای مشترک را به عنوان
نماینده بخش خصوصی قب��ول دارند و حضور بخش
دولتی و نظ��ارت همهجانبه بر بخش خصوصی برای
آنها چندان معنایی ندارد .مثال دیگری بزنم .برگزاری
مجمع اتاقهای مشترک در اتاق ایران با پرداخت هزینه
زیاد امکانپذیر است .این در حالی است که تنها منابع
درآمدی اعضای اتاق ایران و بلژیک حق عضویت اعضا

از مالزی یاد بگیریم

نگاهی به عملکرد و فعالیتهای شورای بازرگانی ایران و مالزی
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سوالی که پاسخگویی به آن در
شرایطفعلیاقتصادیمیتواند
راهگش��ا باش��د این است که
اتاقهای مشترک چه نقش و
کارکردی در تسهیل وضعیت
اقتصاد ایران میتوانند داشته
شبنم بهرامی باش��ند؟ بدون شک اتاقهای
عضواتاق مش��ترک با درنظ��ر گرفتن
ایران و مالزی اهداف و برنامههای مشخص
میتوانن��د نقش بس��زایی در
تبادالت اقتصادی ،اجتماعی و حتا سیاسی میان ایران
و کشورهای دیگر ایفا کنند .اصوال فلسفه شکلگیری
اتاقهای مش��ترک توسعه س��طح روابط تجاری میان
کش��ورها بوده و ای��ن اتاقها به آس��انی میتوانند در
مواقع بحران و بنبس��ت روابط سیاسی به کمک تجار
و بازرگانان بیایند .در دوران هشتساله جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران ،هنگامی ک��ه ایران در فروش نفت و

مراودات مس��ائل تجاری در عرصه بینالملل با مشکل
مواجه شد ،هیئتهایی به ریاست اعضای هیئترییسه
وقت اتاق ایران برای حل مش��کالت به وجود آمده به
برخی کشورهای آس��یایی و اروپایی سفر کردند و در
نهایت برخی مسائل به وجود آمده را حل کردند.
در همین راستا شورای بازرگانی ایران و مالزی پس
از اخذ موافقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در آذرماه
 1384با هدف گس��ترش روابط تج��اری و اقتصادی
میان ایران و مالزی ش��کل گرفت��ه و در مدت فعالیت
خود تقویت فضای تجاری و سرمایهگذاری بین فعالین
اقتصادی دو کش��ور را مدنظر قرار داده است .این شورا
از همان ابتدا فعالیت قابل توجهی داشته و با همکاری
انجمن دوستی ایران و مالزی و اتاق بازرگانی ایران نقش
مهمی در برگزاری سفر هیئت اقتصادی و تجاری مالزی
به ریاست نخستوزیر کشور در بهار  1384به تهران و
سپس و اصفهان ایفا کرده است .در سال  1390نیز به
همت شورای بازرگانی ایران و مالزی نخستین نشست

است و لذا اخذ چنین هزینههایی برای اتاق مشترک به
عنوان نهادی صنفی و خصوصی ،خارج از قاعده است
چراکه به هر ش��کل اتاقهای مشترک زیرمجموعهای
از اتاق ایران به ش��مار میآیند .از سوی دیگر «تسعیر
ارضی» برای تبدیل درآمدهای ارزی اتاقهای مشترک
از س��وی اداره مالیات در نظر گرفته شده که اجحافی
دیگر بر درآمدهای اندک اتاقهای مشترک بوده و اتاق
ایران نیز در این زمینه هیچ تسهیالتی به وجود نیاورده
است.
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اتاق مش�ترک ایران و بلژی�ک تاکنون چه
خدمات�ی را به تجار و بازرگانان عضو در این
اتاق ارایه داده است و چه چشماندازی برای تداوم
فعالیتهای خود در ش�رایط فعلی و برای کاهش
اثرات منفی محدودیتها دارد؟

اتاق مش��ترک ایران و بلژیک خدماتی را به تجار
و بازرگان��ان ارایه میدهد که از جمله آن میتوان به
ایجاد فضای مناسب و کوشش در تحقق دیدگاههای
صاحب��ان صنای��ع و بازرگانی ای��ران و بلژیک برای
توسعه روابط بازرگانی و صنعتی بین دو کشور ،انجام
مطالعات ب��ه منظور فراه��م آوردن زمینههای الزم
برای سرمایهگذاریهای صنعتی ،بازرگانی ،معدنی و
کشاورزی و جمعآوری و ارزیابی اطالعات در زمینه
همکاری و قرار دادن آنها در اختیار متقاضیان است.

توسعه همکاریهای ایران و مالزی با حضور تجار ایران
و مالزی و با حمایت تعدادی ازسازمانهای مطرح در
ایران برگزار شد.
یک��ی از وظای��ف اصلی ش��ورا بررس��ی و مطالعه
زمینههای مش��ترک س��رمایهگذاری بین دو کش��ور
اس��ت و ش��ورای ایران و مالزی در این راس��تا س��عی
کرده اس��ت تا با توجه ب��ه امکانات موجود تالش خود
را در بهتر ارائه دادن س��رویس و خدمات به اعضا انجام
دهد .نباید فراموش کرد که مالزی از جمله کشورهای
مسلمانی است که به داشتن روابط اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی با ایران عالقمند بوده و طی دهه گذش��ته
با هدف افزایش ارتباطات همه جانبه بین دو کش��ور،
س��رمایهگذاری قابل توجهی را انجام داده است .سال
 2000می�لادی ( )1379نزدیک به هزار نفر ایرانی در
مالزی زندگی میکردند و ایرانیهایی هم که ساالنه به
این کشور سفر داش��تند در حدود  10هزار نفر بودند
که البته بیشتر آنها نیز مسافران ترانزیتی بودند .این در
حالی است که امروزه بر اساس آمار غیررسمی نزدیک
به  100هزار نفر ایرانی که بیش��ترین آنها دانشجویان
هستند ،در استانهای مختلف مالزی زندگی میکنند
و بیش از  100هزار نفر نیز س��االنه با اهداف توریستی
یا بازرگانی به آنجا سفر میکنند .نتیجه اینکه میزان
تبادالت در بخش گردش��گری میان دو کشور طی 12

همچنینس��ازماندهی ،تش��کیل و گسترش مبادله
هیئته��ای نمایندگی و اقتصادی بین دو کش��ور،
اطالعرس��انی به اعضا در زمینههای مرتبط از طریق
انتش��ارات یا سایت اینترنتی ،مش��ارکت در برپایی
و اداره نمایش��گاهها ،تش��کیل و اداره س��خنرانیها،
گردهمائیه��ا و همایشها در زمینه توس��عه روابط
اقتصادی و کوش��ش در جهت حل اختالفات ناشی
از روابط اقتصادی بین اش��خاص حقیقی و حقوقی
ایرانی و بلژیکی عضو در دستور کار است .در شرایط
کنونی که فش��ارهای نابهحق بینالمللی علیه ایران
افزایش داشته ،فعالیتهای ما با مشکل مواجه شده
است .مشکالت اغلب به مسائل و مبادالت مالی و به
ویژه انتقال پول به کشور بلژیک بازمیگردد .همچنین
عدم اجازه صدور کاالی واداتی از بلژیک به ایران نیز
برای بازرگانان اتاق دردسرساز شده است .ما در اتاق
مش��ترک ایران و بلژیک در بخش عضوگیری دوباره
فعال شدهایم و سیاس��تهای تشویقی و حمایت از
تجار را در دستور کار قرار دادهایم تا بتوانیم برای گذر
از شرایط سخت کنونی چارهیابی کنیم .خوشاقبالی
هم با ما بود و توانستیم از امکان استقرار در یک فضای
مناسب و با هزینه متناسب با درآمدهای اتاق مشترک
بهرهمند شویم .البته به دنبال تیره شدن روابط سیاسی
ایران و اروپا روابط اتاق مشترک ایران و اتحادیه اروپا
کمرنگتر از گذشته شده و امیدواریم که این مسئله با
تاکید بر دیپلماسی سازنده به سطح مناسبی از روابط
تجاری میان ایران و کش��ورهای اروپایی بازگشته و
ش��اهد انحالل هیچ اتاق و شورای مشترکی نباشیم.
چراکه این روزها سرنوشت برخی از شوراها واتاقهای
مشترک رو به تعطیلی است که از آن جمله میتوان
به انحالل اتاقهای مشترک ایران با اسلونی ،ژاپن و
تایلند اشاره کرد.

پاسخ به دو پرسش آیندهنگر
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اتاقه�ای
نق�ش
مش�ترک در تسهیل
وضعی�ت اقتص�اد ای�ران
چگونه اس�ت و آیا در این
سالهای فعالیت اتاقهای
مشترک کارکرد اقتصادی
جمشید حقگو قابل توجهی داشتند؟

2

با وجود مسائلی که پیش روی اقتصاد ایران قرار
گرفته وضعیت همکاری مشترک و روابط تجاری
ایران و ایتالیا در این اتاق مشترک به چه صورت ادامه
خواهد یافت؟

اتاق ایران و ایتالیا بعد از دو دهه فعالیت یکی از فعالترین
اتاقهای مشترک به حساب میآید و بیش از پیش محل
مراجعه اعضایی است که طیف وسیعی از صنایع بزرگ و
کوچک و متوسط را تشکیل میدهند .این گروه از تجار و
بازرگانان برای به دس��ت آوردن اطالعات تجاری و مالی و
بازاریابی در ایتالیا و کس��ب همکاریهای متقابل و جلب
س��رمایهگذاری در پروژهها و یا توسعه کارخانهها و خرید
ماشینآالت برای طرحهای بزرگ تولیدی به اتاق مراجعه
میکنند .همچنی��ن در رابطه با خدمات ویزا و راهنمایی
برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و رفت و آمد هیئتهای
اقتصادی دو کش��ور و حل اختالفهای تجاری و خدمات
مشاورهای ،مراجعات اعضا روزافزون شده است.

نگر
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دبیرکلاتاقمشترک
توس��عه رواب��ط اقتصـادی
ایران و ایتالیا کش��ورها و گس��ترش تجارت
بینالمللونیازبهیافتنبازارهای
فرامرزی ،ایده تش��کیل اتاقهای مشترک با کشـورهای
دیگر است تا از دل آن ارتباط تجاری و بازاریابی واحدهای
عضو با کشور موردنظر برقرار شود.
مـوقعیـت این اتاقها بس��یـار مهمتر از اتحادیههای
صنفی و سندیـکاهای حرفهای است .هر یک از اتاقهای
مش��ترک نماینده تعدادی از همصنفان خود هستند که
هـدف و منـافع مش��ترکی دارند .این درحالی اس��ت که
مثال اتاق ایران و یا اتاق تهران ،نمـاینده طیف وسیـعی از
صنعتگران و بنگاههای اقتصـادی هستند که چه بسا رقیب
یکدیگر هم باشند .گزیدهای از این بنگاههای اقتصادی اما
زیر یک چتر معتبر بـه نـام اتاق مشترک بدون اینکه با
هم دیگر تضاد منافع پیدا کنند جمع میش��وند .وظیفه
و عملکرد اصلی اتاقهای مش��ترک هموار کردن مس��یر
تجارت (صادرات و واردات) بین بازرگانان و صاحبان صنایع
ایرانی و طرفهای اروپایی است .از جمله خدمات اتاقهای
مشترک به اعضای خود ،دادن اطالعات تجاری ،راهنمایی
برای اس��تفاده از تسیهالت بانکی ،کمک به عقد قرارداد،
حل اخت�لاف و حکمیت ،راهانداری تور تجاری و پذیرش
هیئتهای تجاری از کشورهای مقابل ،کمـک بـه اخـذ
ویـزای تجاری و شرکت در نمایشگاهها است.
با این میزان از خدمات اهمیت اتاقهای مش��ترک در
امر توسعه تجاری طرفین مشخص میشود و البته عملکرد
خوب این اتاقها ،به صورت غیرمستقیم در حسن روابط
اقتصادی و سیاس��ی دو کشور نیز میتواند اثرگذار باشد.
کشورهای اروپایی با درک این اهمیت ،اعتبار زیادی برای
اتاقهای بازرگانی قایل هستند ،آنها به اتاق به عنوان یک
نهاد و ابزار اقتص��ادی مهم مینگرند که میتواند تجارت
خارجی بخش خصوصی و شرکتهای کوچک و متوسط
را س��ازماندهی کند .درنتیج��ه مدیران و رؤس��ای این
اتاقها در باالترین س��طوح دولت مورد توجه و مشاوره و
صالحاندیشیهستند.
در دو دهه گذشته و به خصوص بعد از تجربه ناموفق
اقتصاد دولتی در ایران ،توجه به نقش بخش خصوصی و در
نتیجه نقش اتاقهای بازرگانی و اتاقهای مشترک بیشتر
شده است .بر همین اساس امروزه ارتباط تجاری متقابل
با طرفهای تج��اری ،خارج از کانال اتاقهای مش��ترک
تقریب��ا غیرممکن اس��ت و به همین علت در س��الهای
اخیر استقبال از اتاقها بیشتر شده و مسئوالن اقتصادی

کموبیش به نقش راهبردی اتاقهای مشترک پی برده و
تا حدودی به منزلت آنها در هدایت روابط تجاری متقابل
بین ایران و س��ایر کشورها واقف شدهاند .در همین راستا
اتاق مش��ترک ایران و ایتالیا از جهت تعداد اعضا پیشتاز
دیگر اتاقهای مشترک با کشورهای اروپایی است .واقعیت
این است که در ایتالیا اتاقهای بازرگانی ،تشکیالت وسیع
و مؤثری جهت شناس��اندن توانمندیهای تجاری کشور
خود دارند و اصلیترین عامل در پیدا کردن پتانسیلها و
فرصتهای تجاری و اقتصادی در کشورهای دیگر هستند.
این اتاقها در هر یک از استانهای ایتالیا مستقر هستند
و به طور مستقل با بسیاری از مراکز تجاری و صنعتی دنیا
ارتباط برقرار کرده و همه ساله با چندین هیئت اقتصادی از
کشورهای دیگر مراوده میکنند .این اتاقها با اتاق مشترک
ایران و ایتالیا هم قرارداد همکاری متقابل دارند و برای رفت
و آمد هیئتهای تجاری و اقتصادی و برگزاری سمینارها و
کنفرانسهایمشترکتسهیالتایجادمیکنند.جالباین
است که اتاقهای بازرگانی در استانهای ایتالیا به صورت
مستقیممیتوانندفعالیتگستردهبینالمللیداشتهباشند
و در عین حال از چتر حمایتی مقـامات سیـاسی کشـور
نیز استفاده میکنند.
در ایران اما منزلت اتاقهای مش��ترک برای مسئوالن
مربوطه و مدیران شرکتهای دولتی آنطور که شایسته
است ،جا نیفتاده و اتاق مشترک پدیدهای جدید محسوب
میشود .در نتیجه مسئولین و دستاندرکاران شرکتهای
دولتی و حتا خصوصی به کارایی این اتاقها واقف نیستند
و حداکثر به آنها به چش��م وس��یلهای ب��رای گرفتن ویزا
مینگرن��د! از طرف دیگر بعضی نارس��اییها و تنگناهای
قانونی وجود دارد که مانع از آن میشود که اتاق مشترک
بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند این درحالی است
که در تمام تفاهمنامههای امضا شده بین ایران و ایتالیا به
نقش اتاق ایران و ایتالیا به عنوان یک ابزار موثر برای تحقق
اهداف و تفاهمات دو کشور تاکید شده است.
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س��ال گذشته افزایش داشته؛ افزایشی که به آسانی
به دست نیامده است .دولت مالزی برای حصول به
چنین دستاوردی سرمایهگذاری و برنامهریزی کرده
و با هدف آش��نایی ایرانیان با فرصتهای موجود در
مالزی طی س��الهای  79-82بیشتر از هزار نفر از
فعاالن و سیاس��تگذاران بخش گردشگری ایران را
ب��ا هزینه خود به مالزی دعوت کرده اس��ت تا برای
توسعه روابط تجاری میان دو کشور و افزایش سطح
مبادالت گامهای عملی برداشته باشد.
در حال حاضر نیز به رغم وجود فشارهای شدید
اقتصادی ،مالزی از جمله کشورهایی است که هنوزهم
پذیرای شمار زیادی از ایرنیان و به ویژه دانشجویان
اس��ت .بدون شک این دانشجویان نیازمند ارتباط با
سرزمین مادری و تسهیل در بسیاری مسائل دیگر
از جمله تبادالت مالی هستند .تعدادی از دانشجویان
حتا درخواس��تهایی را نیز برای تسهیل مبادالت
مالی به شورای بازرگانی ایران و مالزی ارائه دادهاند.
بنابراین در شرایط کنونی که فشارها هر روز سختتر
و ش��رایط اقتصادی -سیاس��ی پیچیدهتر میشود
میتوان با اعتماد به بخش خصوصی و فراهم آوردن
فضا برای فعالیت بهتر و بیش��تر شوراها و اتاقهای
مش��ترک و عدم س��ختگیریهای بخشنامهای،
روزنهای برای تنفس اقتصادی باز گذاشت.

ماجرای ما و ایتالیا
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اتاق ایران و ایتالیا به عنوان نماینده رس��می بخشی از
تجار و صاحبان صنای��ع و کارآفرینان و فعاالن اقتصادی
ک��ه با ایتالیاییها مراوده تجاری دارند ،طرف مش��ورت و
نظرخواهی نهادها و مس��ئوالن دولتی اس��ت که با ایتالیا
ارتباط نزدیک دارند و مسئولیت تنظیم رابطه با ایتالیا را
عهدهدار هس��تند .از جمله این نهادها میتوان به معاونت
اروپای غربی وزارت امور خارجه اش��اره کرد که در رابطه
ب��ا امور ایتالیا به نقش اتاق ایران و ایتالیا که فراهمکننده
زمینه ارتباط بخش خصوصی دو کشور است وقوف کامل
دارد و موید فعالیت اتاق است و به تبع آن بخش اقتصادی
سفارت ایران در ایتالیا و کنسولگری ایران در میالن ،رابطه
تنگاتنگ با ات��اق دارند و در م��وارد عدیده از جمله حل
اختالف ،آمد و ش��د هیئتهای اقتصادی ،جذب سرمایه
برای طرحها و پیشنهادهای دیگر با اتاق ایران و ایتالیا در
تماس بودهاند .ات��اق ایـران و ایتـالیا در تهـران تنها اتاق
مشترک است که از امتیاز داشتن اتاق همتا در ایتالیا به نام
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایتالیا-ایران برخوردار بوده
که محل استقرار آن در رم است.
آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایتالیا ،نشان
میدهد که مبادالت تجاری دو کش��ور ای��ران و ایتالیا از
ژانویه تا نوامبر  2011نسبت به مدت مشابه آن در سال
 2010با وج��ود تهدیدات و محدودیتهای بینالملی و
اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران در مجموع همچنان
در حال افزایش بوده ب��ه طوریکه میزان آن از رقم 6/3
میلیارد یورو در سال  ، 2010به رقم  6/7میلیارد یورو در
سال  2011رسیده اس��ت .همین آمار نشان میدهد در
حالیکه از صادرات ایتالیا به ایران در س��ال  2011نسبت
به س��ال  2010در حدود  10/3درصد کاسته شده است
به میزان واردات آن کش��ور از ای��ران  12.6درصد افزوده
شده است .شکی نیست که کم شدن میزان صادرات ایتالیا
به ایران در م��دت مذکور در اثر محدودیتهای اعتبارات
اسنادی و همکاری نکردن بانکهای ایتالیایی با بازرگانان
ایرانی در طول مدت مذکور بوده که البته اتاق مش��ترک
تمام تالش خود را برای تس��هیل دش��واریهای به وجود
آمده گذاشته اس��ت .از سوی دیگر افزایش واردات ایتالیا
از ای��ران که بیش از  85درصد آن را نفت خام تش��کیل
میدهد نش��اندهنده اهمیت واردات نفت ایران به ایتالیا
است و تا اندازهای بازگوکننده وابستگی آن کشور به نفت
خام ایران .لذا به نظر میرس��د که تصمیم به عدم خرید
نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا ،جایگزینی نفت ایران برای
ایتالیا آس��ان نخواهد بود .تا جایی که دبیر انجمن عربی
ایتالیایی الصداقه اعالم کرده که عدم خرید نفت ایران برای
ایتالیا خودکشی اقتصادی خواهد بود .به همین دلیل است
که ایتالیا ،در پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم خرید
نفت از ایران با تردید برخورد کرده و حتا خواستار استثنا
کردن شرکت نفتی بزرگ ایتالیایی «انی» از این اقدام شده
اس��ت .باتوجه به نقش مثبت اتاق مشترک ،ایتالیا از سه
دهه گذشته در مواجه با مسائل و مشکالت مربوط به ایران
سیاست هوشمندانهای را در پیش گرفته است .برخالف
سایر کشورهای اروپایی ،حضور پررنگ و مداومی در ایران
داشته و در مقاطع مختلف در مبادالت خود با ایران و عقد
قراردادهای نفتی و گازی بزرگ از ایران س��ودهای کالن
برده است .بنابراین مشارکت آن کشور در عدم خرید نفتی
ایران واقعگرایانه به نظر نمیرسد و پیروی از آن تصمیم
ایتالیا را بیش از سایر کشورهای اروپایی با مشکل مواجه
خواهد کرد.

ماموریت اتاقهای مشترک چیست؟
اتاقهای مشترک میتوانند شرکتهای خصوصی کشورهای
طرف مقابل را برای تداوم تجارت با ایران ترغیب کنند
ب��ا وج��ود کارکرده��ای
فراوانی که اتاقهای مش��ترک
میتوانند در وانفسای وضعیت
کنونی اقتصاد ایران ایفا کنند،
اعضا و هیئترییس��ه اتاقها به
فرصتهای در اختیار خود واقف
محمدرضا نجفیمنش نبوده و لذا عملکرد برخی اتاقها
نایبرییسدوم صرفا ب��ه امور بس��یار ابتدایی
اتاق ایران و فرانسه اقتص��اد محدود ش��ده اس��ت.
مش��کل از آنجا ناشی میشود
که اوال اتاقها به میزانی که باید به توانایی و پتانسیل خود
ب��اور ندارند و دوم اینکه حرک��ت و پویایی الزم را ندارند.
اتاقها اگر به فرصتهای پیش روی خود باور داشته باشند
میتوانند با وزارت امور خارجه و دیگر نهادها مذاکره کرده
و اجرای برنامههای برونمرزی خود را تسریع کنند .اگر
باور درس��تی به وجود آید ،بدون تردید فعالیت اتاقهای
مشترک بازرگانی نیز سمتوسو و رنگوبوی تازهای خواهد
گرفت.
چند س��ال قبل جلسهای با نمایندگان وزارت اقتصاد
فرانس��ه داشتیم .آنها به ما میگفتند که بخش خصوصی
ایران در فرانس��ه غایب است و این در حالی است که تنها
تلنگری کافی است که بازرگانان کشور ترکیه در تبلیغات
و بازاریابی این کش��ور (فرانسه) حاضر شده و در رسانهها
حضور اقتصادی خود را به رخ بکشند اما تجار ایرانی اصوال
جایی در رسانه و مطبوعات فرانسوی نداشته و به تبع آمد و
شد چندانی هم با بازرگانان فرانسوی ندارند .در آن دیدار به
خال عدم حضور اتاقهای مشترک بیش از هر زمان دیگری
پی بردم.
در کن��ار انبوه��ی از وظایف و کارکرده��ای اتاقهای
مشترک این روزها یکی از مهمترین اقدامات این اتاقها،
تس��هیل در امر ارایه ویزا بوده اما واقعیت این اس��ت که
کارکرد و کاربرد اتاقهای بازرگانی تنها تهسیل ویزا نیست
و این اتاقها باید امور کالن اقتصادی دو کشور را مدیریت
کرده و حضوری پررنگ در صحنههای تجارت بینالملل
ایفا کنند .به عنوان مثال اتاق ایران و فرانسه باید هر چهار
ماه یک بار با مس��ئوالن اقتصادی ایران و تجار فرانسوی
البی کند اما جای خالی چنین فرصتسازیهایی همچنان
در میدان تجارت ایران حس میشود .یکی از پیشنهادهای
آیندهنگرانهای ک��ه میتوان برای بهبود وضعیت عملکرد
اتاقهای مش��ترک در س��طح کالن ارایه داد شکلگیری
ش��ورایی با حضور نمایندگانی از روسا و هیئتمدیرههای
اتاقهای مش��ترک ،نمایندگانی از وزارت امور خارجه و
وزارت اطالعات و اتاق بازرگانی ایران است .به این ترتیب
اگر ب��ا نمایندگی وزارت امور خارج��ه و به مدیریت اتاق
بازرگانی ایران جلس��ههای تشریحی برگزار شود و درباره
محدوده و حیطه فعالیت اتاقها به ویژه در شرایط سیاسی
خاص ایران اطالعرس��انی کافی صورت گیرد ،بسیاری از
مشکالت موجود رفع خواهد شد .همچنین الزم است تا

حضور توانمند تجار ایرانی در بازار کشور مقصد و البی با
تجار آن کش��ور در دستور کار قرار گیرد ،اما این وضعیت
ب��رای تجار ایرانی در حال حاضر منفی و ناکافی اس��ت و
نیازمند تقویت و ساماندهی است.
نکته دیگری که باید به عن��وان نقش عمده اتاقهای
مش��ترک به آن اش��اره ش��ود ،تس��هیل روابط سیاسی و
دیپلماتیک میان کش��ورها اس��ت .چنانچه مرور تجربه
وس��اطت تجار و بازرگانان در بزنگاههای سیاسی همواره
امری قابل اعتنا و توجه اس��ت .کمااینکه هیئت بازرگانی
ایران و انگلیس بعد از تیره و تار ش��دن روابط سیاس��ی و
دیپلماتیک میان دو کشور توانست در بهبود روابط سیاسی
و به تبع روابط تجاری کارس��از باش��د .اتفاقا هر زمانی که
سیاسیون به بنبس��ت میخورند این هیئتهای تجاری
هستند که میتوانند وضعیت را سر و سامان دهند .اقتصاد
زبان و بیان خ��ود را دارد و طرفهای خارجی نیز حتا در
شرایط فعلی خواهان تداوم روابط تجاری با ایران هستند
که متاسفانه کمکاری اتاقهای مشترک بیش از هر زمان
دیگری در شرایط امروز به چشم میخورد.
ایران و فرانسه برای توسعه روابط تجاری آمادگی دارند
اما مشکل اصلی پیش رو ،مس��دود شدن مکانیزم انتقال
پول است .شرکتهای خودروسازی از جمله پژو و رنو باید
تسهیالت الزم را داشته باشند تا در ایران به فعالیت خود
ادامه دهند و تداوم فعالیت چنین ش��رکتهایی است که
اتفاقا زهر فشارها را خواهد گرفت .شرکت پژو و نمایندگان
تجاری آن هیچ مشکلی برای تجارت با ایران ندارند و تنها
مشکل نقل و انتقال پول است که باید تدبیری برای حل آن
اندیشیده شود .اتاق مشترک ایران و فرانسه برای صادرات
اس��بهای ایرانی به فرانسه نیز فرصتسازی کرده و برای
ساماندهی مضایقی که ش��رکتهای فرانسوی در ایران با
آن روبهرو بودهاند نیز البیهایی با مقامهای ایرانی داش��ته
تا مش��کالت پیش روی ش��رکتهای فرانسوی حاضر در
ایران برطرف شود .ایران در حوزه انرژی و خودرو میتواند
با فرانس��ه مبادالت زیادی داش��ته باشد .برخی فرصتها
برای طرف فرانس��وی و ایرانی به یک میزان فرصت است
که از جمله آن میتوان به تجارت ایران با پژو اش��اره کرد
که هم طرف ایرانی و هم طرف فرانسوی هر دو برای تداوم
روابط تجاری آمادگی صددرصد دارند اما فشارهای موجود
مش��کالتی را پیش روی تجارت ایران و فرانس��ه قرار داده
است.
در ش��رایط به وجود آمده بعد از اعمال فش��ارها علیه
ایران ،اتاقهای مشترک باید این توانایی را داشته باشند که
شرکتهای خصوصی کشورهای طرف مقابل را برای تداوم
تجارت با ایران ترغیب کنند .واقعیت این است که تجارت
در کش��ورهای اروپایی همچون ایران دولتی و تحت تاثیر
تصمیمهای دولتی نیست .شرکتهای خصوصی استقالل
عمل بیشتری دارند و همین استفاده از استقالل شرکتهای
خصوصی میتواند برگ برنده اتاق ایران و فرانس��ه باشد و
فرصت مثبتی پیش روی تجار ایرانی قرار دهد.
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آینده از آن کیست؟
ویژه تداوم بحران اقتصادی دنیا:
برندگان و بازندگان رکود بزرگ

رکود بزرگ حاال
خطرات آزادی
بیحد و حصر
معامالت مالی را به
همه ثابت کرده،
چندین دولت
را از ریکیاویک
(ایسلند) تا قاهره
(مصر)سرنگون
کرده و ممکن است
دامن بزرگترین و
بلندپروازانهترین
پروژه سیاسی
قرن بیستم -یعنی
یکپارچگیسیاسی
و اقتصادی اروپا
بعد از قرنها
بیاعتمادی -را
بگیرد
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در نوامبر  ،۱۹۲۹چند روز بعد از سقوط بازار بورس
نیویورک که موجهایش نظام مالی دنیا را تکان داد ،مجله
اکونومیست خوشبینانه به خوانندگان بریتانیاییاش
قوت قلب داد که «شکوفایی مادی امریکا ،کامال وابسته
به این است که احیای فعالیت صنایع تا مدت زیادی
ب��ه تعویق بیفتد ،حتی اگر قرار باش��د که به زودی با
رکودی نه چندان کوچک مواجه ش��ویم ».این اخطار
اولین استفاده از واژه «رکود» برای توصیف کند شدن
موقت فعالیتهای صنعتی به حساب میآمد و البته نه
این بار و نه در دفعات بعد نتوانست معنای دقیق آن را
برساند .در ایاالت متحده آن «رکود نه چندان کوچک»
حدود یک دهه طول کش��ید و زندگی را بر میلیونها
امریکایی تلخ کرد و سرانجام باعث ایجاد دولت رفاه به
سبک امریکایی شد .تاثیرات این رکود بر خارج از امریکا
شدیدتر بود :ظهور فاشیسم ،یک جنگ جهانی فاجعه
بار دیگر و باالخره تغییر بنیادین نظم جهانی.
شاید به همین خاطر بود که جماعت خوشبینها
با آغاز بحران اقتصادی کنونی کمی محتاطانهتر ابراز
نظ��ر کردند .بر اس��اس گ��زارش اداره ملی تحقیقات
اقتصادی ،رکود اقتصاد امریکا دسامبر سال  ۲۰۰۷آغاز
شد و ژوئن  ۲۰۰۹به پایان رسید ،اگر چه آن  ۸درصد
امریکایی که هنوز بیکار به حساب میآیند پایان رکود
را احس��اس نکردهاند .از دید عده زیادی از مردم عادی
در نقاط مختلف جهان« ،رکود بزرگ» همچنان ادامه
دارد :میلیونها نفر در سراسر دنیا بیکار شدهاند و نهادها
و ایدههایی که سالها معتبر به نظر میرسیدند اعتبار
خود را از دست دادهاند.
رکود ب��زرگ حاال خط��رات آزادی بیحد و حصر
معامالت مالی را به همه ثابت کرده ،چندین دولت را
از ریکیاویک (ایس��لند) تا قاهره (مصر) سرنگون کرده
و ممکن اس��ت دامن بزرگتری��ن و بلندپروازانهترین
پروژه سیاسی قرن بیستم -یعنی یکپارچگی سیاسی
و اقتص��ادی اروپا بعد از قرنها بیاعتمادی -را بگیرد.
چهار س��ال گذش��ته بازندههای فراوانی داشته است
روس��ا و مدیران عامل شرکتهای مختلفی قدرت رااز دس��ت دادهاند و کارگران فراوانی بیکار شدهاند -اما
دیگرانی هم بودهاند که بعد از این چهار سال قدرتمندتر
از گذش��ته بازی را ادامه دادهاند .در میان آنها میتوان
به مک دونالد ،شرکتهای تولیدکننده لوازم آرایشی،
دانش��گاههای آنالین و فوق ثروتمندانی اشاره کرد که
حاال اوضاعشان بهتر از قبل است.
مجله فارن پالس��ی با انتش��ار ویژهنام��های بحران
اقتصادی دنیا را از منظری دیگر مورد توجه قرار داده
است :برندگان رکود .احتماال برای هر تاجر و صنعتگری
جالب است که بداند کدام صنایع و کشورها از بحران
جان س��الم به در بردند و دالیل این موفقیت چه بود.
البته در این ویژهنام��ه پیشبینیهای  ۶۰اقتصاددان
درب��اره آینده اقتصاد دنیا ،و گفتوگو با یک آیندهنگر
معروف به چشم میخورد .پس این شما و این گزیده
تازهترین شماره فارن پالسی!
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این هفت برنده
بحران اقتصادی جهان به نفع این  ۷کشور تمام شد
ای�ن روزها نوش�تن درباره قدرتگی�ری اقتصادی چین و هند به کلیش�ه
اقتصادینویسها تبدیل شده است .اما مسئله اینجاست که هیچ کدام از
این دو کش�ور از زمان آغاز بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸تاکنون خوب عمل
کره جنوبی

«من مطمئنم که این بحران میتواند رویای ما را در تبدیل
شدن به یک کشور پیشرفته درجه یک به پیش ببرد ».این
سخنان لی میونگ باک ،رئیسجمهور کره جنوبی بود که در
سال  ۲۰۰۹در دیدار با گروهی از رهبران تجاری این کشور
بیان شد .دولت کره جنوبی برای رسیدن به این هدف بودجه
تحقیق و توسعه را از  ۳درصد بودجه کل کشور به  ۵درصد
افزایش داد (جز باالترینها در دنیا) .تمرکز بر ابداع و نوآوری
به اضافه سیاست پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی با هدف
افزایش صادرات باعث شد غولهای صنعتی کره جنوبی مثل
سامس��ونگ ،کیا و هیوندای در سالهای اخیر سهم بسیار
بیشتری از بازارهای جهان را در اختیار بگیرند.
کره جنوبی اولین کش��ور در میان کشورهای ثروتمند
دنیا بود که توانس��ت در سال  ۲۰۰۹از رکود بیرون بیاید و
درآمد خانوادههایش در طول یازده سه ماهه متوالی شاهد
رش��د بوده است .امسال چندین موسسه اعتبارسنجی دنیا
رتبه اعتباری مالی کره جنوبی را باالتر بردهاند و این کشور
را یکی از بهش��تهای سرمایهگذاران معرفی کردهاند .البته
کره جنوبی همچنان با چالشهای اقتصادی روبهروس��ت-
میزان مصرف داخلی پایین است و خانوادههای کرهای جز
بزرگترین مقروضان دنیا به حساب میآیند -اما آنها بدون
شک در مسیر خوبی قرار گرفتهاند.

مردم اندونزی
واقعا به آینده
امیدوارند.نتایج
یکنظرسنجی
جدید نشان
میدهد که ۸۰
درصد آنها اعتقاد
دارند کشورشان
میتواند به
ابرقدرتیجهانی
تبدیل شود.
آنها اخیرا از
هندیهاجلو
زدند و به عنوان
خوشبینترین لهستان
خریداران دنیا
معرفیشدند
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در طول س��الهای گذش��ته اقتصاددانان امید چندانی
به لهس��تان نداشتند :اقتصاد لهس��تان در مقایسه با دیگر
کش��ورهای اروپای شرقی که اخیرا نظام س��رمایهداری را
پذیرفته بودند -مثل جمهوری چک و اس��لوونی -به شدت
لن��گ میزد .اما س��الهای بد اروپا س��الهای خوبی برای
مردم لهستان بود .بین س��الهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۱اقتصاد
این کش��ور رشدی  ۱۶درصدی داشته است ،این را مقایسه
کنید با کوچک ش��دن نیمدرصدی اقتصاد اتحادیه اروپا در
ای��ن بازه زمانی .در س��ال  ،۲۰۰۹در بدترین س��ال بحران،
لهستان تنها اقتصاد اتحادیه اروپا بود که دچار انقباض نشد.

نکردهان�د .قدرتهای اقتصادی دیگری از بحران بزرگ به سلامت بیرون
آمدهاند و جای پای خود را در اقتصاد جهان محکمتر کردهاند .فارن پالسی
این  ۷برنده را معرفی کرده است.

تحلیلگران سیاستهای هوشمندانه پولی و مالیاتی دولت و
همچنین میزان پایین بدهیهای دولتی را دلیل این معجزه
میدانند اگر چه نباید نقش بازار بزرگ محصوالت داخلی را
نادیده گرفت چرا که باعث شد لهستان در مقایسه با دیگر
همس��ایگانش کمتر به صادرات وابسته باشد .اگر بخواهیم
صریح باش��یم باید بگوییم که لهس��تانیها بیشتر از دیگر
اروپاییها زحمت میکشند ،آنها ساالنه  ۵۰۰ساعت بیشتر
از آلمانیها کار میکنند و یک پنجم آنها درآمد دارند .البته
اوضاع خراب اتحادیه اروپا باالخره دامن آنها را هم گرفت و
دولت لهس��تان اخیرا اعالم کرد پیشبینی رشد اقتصاد در
سال  ۲۰۱۳را کمی پایین آورد.
کانادا

در روز اول جوالی امسال -روز ملی کانادا -به طور رسمی
این خبر تایید ش��د :برای اولینب��ار در طول تاریخ ،به طور
میانگین ،هر کانادایی ثروتمندتر از هر امریکایی به حساب
میآید .دو دهه پیش امکان نداشت کسی چنین چیزی را
پیشبینی کند چرا که کانادا با بدهی عظیم دولت و رش��د
بسیار پایین اقتصاد دست و پنجه نرم میکرد .اما دولت در
طول دهه  ۱۹۹۰هزینههای خود را به ش��دت پایین آورد و
کسری بودجه را کاهش داد و این باعث شد آنها در جریان
بحران سال  ۲۰۰۸بهتر از بقیه بتوانند به اقتصاد پول تزریق
کنن��د و جلوی رکود را بگیرند .به عالوه دولت در طول این
س��الها جلوی بانکها و موسسات مالی ایستاد و نگذاشت
آنه��ا آزادی بیقید و ش��رطی را تجربه کنند و تصمیمات
پرخطر بگیرند  -درست مخالف روندی که در ایاالت متحده
اتف��اق افتاد( .اگر چه با آغاز رکود در دنیا دولت کانادا کمی
سیاس��تهایش را تغیی��ر داد و در امور مالی آس��انگیری
بیش��تری کرد ).همزمان در طول این سالها دولت در امور
زیربنایی سرمایهگذاری خوبی انجام داد و همینها باعث شد
در طول ده سال گذشته میزان درآمد کاناداییها حدود ۱۵
درص��د افزایش پیدا کند .به عالوه به گزارش اکونومیس��ت
سه ش��هر از بهترین ش��هرهای دنیا برای زندگی در کانادا
واقع شدهاند .البته در کانادا هم همهچیز عالی نیست :رشد
اقتصادی آنها به طور خطرناکی به صادرات نفت وابسته است
و ای��االت متحده حدود  ۲۲درصد نفت مورد نیاز خود را از
همسایه شمالیاش میخرد .به عالوه آسانگیری مالی دولت
در طول بحران اقتصادی دنیا باعث افزایش ش��دید قیمت
مسکن شده و تعداد زیادی از سرمایهگذاران از این میترسند
که بازار مسکن کانادا هم حبابی شود.

سوئد

سوئد در س��ال  ۱۹۹۲بحران جدی اقتصادی را تجربه
کرد :زمانی که حباب بازار مسکن ترکید و دولت مجبور شد
تعداد زیادی از بانکها را دولتی کند .به همین خاطر با آغاز
بحران کنونی آنها آماده بودند .سوئد به مالیاتهای باالی خود
در دنیا مش��هور بود و دولت مالیات شرکتها و افراد را پس
از آغاز بحران پایینتر آورد .همزمان دولت به خرج کردن در
حوزههای آموزش و تامین اجتماعی ادامه داد .دولت توانست
میزان بدهیهای خود را پایین نگاه دارد -حدود  ۳۸درصد
تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بدهی  ۸۰درصد آلمان -و
ثابت کرد که اصرارش بر نپذیرفتن یورو تصمیم خوبی بوده
است .در سال  ۲۰۱۱سوئد در میان کشورهای اروپایی -بعد
از استونی کوچک -سریعترین رشد اقتصادی را تجربه کرد و
ارزش کرون به طور مداوم در برابر یورو باال رفت .البته سوئد
به خاطر کاهش صادراتش به اروپا دچار دردسر شده و آمار
بیکاری در حال افزایش اس��ت .اما امور مالی دولت وضعیت
خوبی دارد و آنها آماده مقابله با بحراناند.

اندونزی

م��ردم اندون��زی واقعا به آین��ده امیدوارن��د .نتایج یک
نظرسنجی جدید نش��ان میدهد که  ۸۰درصد آنها اعتقاد
دارند کشورش��ان میتواند به ابرقدرتی جهانی تبدیل شود.
آنه��ا اخیرا از هندیها جلو زدند و به عنوان خوشبینترین
خریداران دنیا معرفی ش��دند .البت��ه خوشبینی اقتصادی
و اعتماد آنها به بازار بیدلیل نیس��ت .رش��د ساالنه اقتصاد
اندونزی در طول رکود اقتصادی دنیا  ۴.۵درصد بود و میان
کش��ورهای عضو گروه  ،۲۰بعد از چی��ن بهترین باالترین
رشد را داشتند .بخشی از این رشد به صادرات زغال سنگ،
روغن نخل و قلع وابسته است اما اندونزی مدیون یک بازار
مصرفی بزرگ طبقه متوسط رو به رشد خود است :در سال
گذشته میزان فروش اتومبیل در این کشور حدود  ۱۵درصد
افزایش یافت و این اصال کم نیست .شرکتهای چند ملیتی
متوجه این روند شدهاند و مثال نیسان حدود  ۴۰۰میلیون
دالر هزین��ه کرد تا تولید خ��ود را در اندونزی دوبرابر کند.

در سه ماهه دوم س��ال  ،۲۰۱۲سرمایهگذاریهای خارجی
حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل
میدهند.

ترکیه

«راه حل سوئدی»
را پیشنهاد میکنم
گزارش گفتوگو با نسیم طالب ،آیندهنگر امریکایی-لبنانی

بیش��تر تحلیلگران ورود ترکیه به جم��ع قدرتهای
منطقهای را مسئلهای سیاس��ی میدانند اما موضوع اصلی
اقتصاد اس��ت .در طول یک دهه گذشته ،ترکیه که تقریبا
از پیامدهای بحران مالی اروپا جان سالم به در برد توانست
تولید ناخالص داخلی و همچنین سرانه درآمد مردم خود را
س��ه برابر کند .ترکیه در حال حاضر بزرگترین خودروساز
اروپا به حساب میآید و میزبان کارخانههای هوندا ،هیوندای،
رنو ،تویوتا و فورد اس��ت و یکی از غولهای صنعت دارویی
این قاره محسوب میشود .ترکیه بخش عمده این موفقیت
را مدیون دولت رجب طیب اردوغان اس��ت که هم قوانین
سرمایهگذاری را آزادتر کرد و هم از زمان به قدرت رسیدن
در س��ال  ۲۰۰۳به طور سفت و س��خت با فساد اقتصادی
جنگید .ترکیه به عالوه نقش تاریخیاش را بازیافته و به پلی
تبدیل شده میان اروپا و خاورمیانه :اگرچه آلمان بزرگترین
شریک تجاریاش به حساب میآید اما روابط تجاریاش با
مصر ،ایران ،عراق و عربستان سعودی هم در حال گسترش
است .تحلیلگران هشدار میدهند که ترکیه باید با میزان
باالی تورم در کش��ور مبارزه کند و سرمایهگذاری مستقیم
بیش��تری را به س��مت خود بکش��اند ،به عالوه تالشهای
چندین ساله ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا به بنبست
رسیده است .البته حاال که اوضاع اروپا به هم ریخته ،شاید
دور ماندن از بحران به نفع ترکها باشد.
مکزیک

اتحادیه اروپا
پروژهایاحمقانه
و وحشتناک
است آنچه باعث
قدرتگیری اروپا
شده بود تنوع
سیاسی/اقتصادی
آن بود و اتحادیه
اروپا این را نابود
کرد .واحد پول
مشترک هم ایده
بسیاربدتری
بود و فقط باعث
شد همه تا آنجا
کهمیتوانند
وام بگیرند و وام
بگیرند

نگر
آینده
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قرار گرفتن مکزیک در این لیست شاید باعث تعجبتان
ش��ده باش��د به خصوص اگر اخبار جنگ کارتلهای مواد
مخدر و پلیس در این کشور را دنبال بکنید .در طول  ۶سال
گذش��ته حدود  ۵۰هزار نف��ر در درگیریها جان خود را از
دست دادهاند اما آنچه کمتر مورد توجه رسانهها قرار گرفته
پیشرفت سریع اقتصاد این کشور است .سال گذشته رشد
اقتصاد آنها از رشد اقتصادی پر جار و جنجال برزیل پیشی
گرفت .اقتصاد مکزیک فقط در سال  ۲۰۱۰با افزایش شدید
صادرات خود حدود  ۷۰۰هزار ش��غل ایجاد کرد( .مکزیک
حتی سهم چین را در بازار امریکا به چالش کشیده است).
میزان تورم و بدهیهای دولت پایین است و در سال ۲۰۱۲
برای اولینبار در طول س��الهای اخی��ر میزان مهاجرت از
مکزیک به آمریکا با مهاجرت از امریکا به مکزیک مس��اوی
شده است .یعنی دیگر شاهد حضور پرشمار مکزیکیها در
مش��اغل سطح پایین در امریکا نخواهیم بود .مکزیک قصد
دارد چین را پش��ت سر بگذارد و به دومین شریک تجاری
ایاالت متحده پس از کانادا تبدیل شود.

نس��یم طالب هم استاد دانش��گاه آکسفورد است
و هم تاجر و س��رمایهگذار .در اولی آنقدر موفق بوده
که س��اندی تایمز کتابش را در فهرست دوازده کتاب
تاثیرگذار بعد از جنگ جهان��ی دوم قرار داده و دومی
هم برایش چند ده میلیون دالر ثروت به ارمغان آورده.
احتماال وقتی بگوییم کتاب طالب درباره پیشبینیهای
اقتصادی و آیندهنگری بوده تعجب نخواهید کرد.
طالب در لبنان به دنیا آمد .اولین سالهای جنگ
داخلی در این کش��ور را در زیرزمی��ن خانه پدری به
مطالعه فلسفه و ریاضیات میپرداخت .احتماال همین
زندگی در جنگ بود که باعث شد به این نتیجه برسد
که تغییرات خیلی س��ریع رخ میدهن��د و با همین
نگاه نظریهاش در مورد بازارها را ش��کل داد .او مدافع
«س��رمایهگذاری مافوق محافظهکارانه» است ،یعنی
حتی به کوچکترین احتمالها مثل سقوط نظام بانکی
یا بحران واحد پولی هم درصدی از شانس میدهد.
طال��ب از مدته��ا پیش علی��ه واحد پ��ول یورو
موضعگیری کرده بود و حاال طوالنی شدن بحران یورو
باعث شده دیوید کامرون ،نخستوزیر انگلیس هم از
او طلب مش��اوره کند .تازهترین پروژه طالب کمک به
دولتها در پیش��برد رویکردی هوشمندانه تر هنگام
ریسکپذیری است.
از طالب میخواهیم که دست به پیشبینی بزند و با
ثباتترین کشور دنیا در حال حاضر و سالهای آینده
را معرفی کند .طالب میگوید« :به نظرم پرثباتترین
کش��ور در طول تاریخ بشر سوئیس بوده است ،و البته
سوئیس ماللآورترین کشور دنیا هم هست! به نظرم
س��وئد را نمیتوان دولت-شهر به حس��اب آورد ،آنها
دولت-شهرداریاند .اکثر تصمیمات در سطوح محلی

اتخاذ میش��ود و این باعث میشود میزان اشتباهات
پایین بیاید  -اشتباهات ریز میشوند و پخش میشوند
 چ��را که دیگ��ر یک دولت مرکزی از دور دس��ت بهتصمیمگیری نمیزند و مردم نادیده گرفته نمیشوند.
در این میان تحلیلگران اروپایی خواستار اروپای واحد
و یکپارچگی بیش��ترند و بعد دنبال راه حل مشکالت
کنونی میگردند .راه حل همینجاست! در مرکز اروپا،
در سوئد! سوئد یکپارچه نیس��ت .بروکسل هم ندارد.
نیازی به بروکسل ندارد».
اینجاس��ت که طالب بح��ث را به اتحادی��ه اروپا
میکشاند« :اتحادیه اروپا پروژهای احمقانه و وحشتناک
است .این ایده که اتحاد باعث ایجاد اقتصادی قدرتمند
مثل امریکا میش��ود که میتواند با چین رقابت کند
آشغال مطلق است .آنچه باعث قدرتگیری اروپا شده
بود تنوع سیاسی/اقتصادی آن بود و اتحادیه اروپا این را
نابود کرد .واحد پول مشترک هم ایده بسیار بدتری بود
و فقط باعث شد همه تا آنجا که میتوانند وام بگیرند
و وام بگیرند».
و بع��د راه ح��ل پیش��نهاد میکند« :م��ا نیازمند
دولتهایی کوچکتر هستیم ،دولتهایی غیرمرکزی.
روی کاغذ ممکن است اینطور به نظر برسد که بزرگتر
بودن به معنای باالرفتن بهرهوری است .اما در واقعیت
هر چه کوچکتر باش��ید بهرهوریتان بیشتر است .به
لحاظ متابولیسم میزان راندمان یک فیل خیلی بیشتر
از یک موش است .همانطور که بهرهوری ابرشهر باالتر
از روستاست .اما پای فیل خیلی راحت میشکند ،در
حالیکه میتوانید موش را از پنجره بیرون پرت کنید و
هیچ بالیی سرش نیاید .اندازه بزرگ باعث شکنندگی
میشود».

45

پرونده خارجی

اقتصادامریکا

بحران اقتصادی جهانی

اقتصـادجهـان
به کدام سمت میرود؟

بالتکلیف��ی
31%
پایینماندن
میزانتقاضا
26%

پیشبینیهای  ۶۰اقتصاددان برجسته دنیا
وقتی مجله فارن پالسی تابستان سال گذش�ته از اقتصاددانان برجسته دنیا درباره
آینده نظرسنجی کرد ،نزدیک به نیمی از آنها مطمئن بودند که میزان بیکاری در ایاالت
متحده تا انتخابات سال  ۲۰۱۲به زیر  ۸درصد خواهد رسید .فقط  ۲۰درصد میگفتند
ک�ه آمار بیکاری تا انتخابات اینقدر پایین نمیآید ۵۵ .درصد معتقد بودند که روند
اشتغالزایی اوایل سال  ۲۰۱۱همچنان ادامه پیدا خواهد کرد .و حاال یک سال گذشته و
ما در آستانه انتخابات امریکاییم و آمار بیکاری در طول یک سال اخیر همچنان باالی
 ۸درصد بوده اس�ت .در خارج از امریکا هم اوضاع بدتر اس�ت :بحران یورو با وجود
اجالسهای پیاپی سران قاره همچنان با شدت ادامه دارد و رشد انفجاری اقتصاد چین
آرام گرفته است اگر چه پکن به سختی به این اعتراف میکند .حاال فارن پالسی بیش
از  ۶۰اقتصاددان را دعوت کرده تا به تعدادی از س�واالت س�ال گذشته دوباره پاسخ
دهند و البته با س�والهایی تازه رودررو شوند .نتیجه نظرسنجی سال گذشته فارن
پالسی را همان موقع در آیندهنگر منتشر کردیم .نتایج نظرسنجی امسال هم پیش
روی شماست .آیا باالخره این روزگار سخت به پایان خود نزدیک شده است؟

بازار ضعیف مسکن

از دید شما مهمترین دلیل
باال ماندن میزان بیکاری در
ایاالت متحده چیست؟

8%

باال بودن بدهیهای دولت

8%
عوامل دیگر
27%

ناتوانی دولت
و کنگره در
دستیابی به
مصالحهمالی
محرکهای
مالینامناسب
نبود
سرمایهگذاری

اقتصادامریکا
آیا میزان بیکاری در ایاالت متحده تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۱۲به زیر  ۸درصد میرسد؟
20%
82%

خیر

بله
8%

اقتصادامریکا

تنها تاثیر مشخص
این طرح ،اضافه
شدن به کسری
بودجه کشور بود.

۲۸
غلط

بحران کسری
بودجه امریکا چقدر
بزرگ است؟

ما جلوی تکرار
یک رکود
بزرگ دیگر را
گرفتیم.

17
بحران

میانگین6/8:

1

مشکل خاصی نیست

اقتصادامریکا
17

عملکرد
اقتصادی
اوباما را در
این چهارسال
چطور ارزیابی
میکنید؟

دفاع

حتی مقامات وزارت دفاع میگویند
که این وزارتخانه باید و میتواند
به سطح سال  ۲۰۰۶برگردد.

4

سوبسیدهای بخش کشاورزی
مدیکر*

2
2
2
2

مدیکید**

خدمات درمانی
سوبسیدهایانرژی
تامیناجتماعی

* تضمین دسترسی بیمه درمانی برای امریکاییان باالی  ۶۵سال و افراد جوانتر دارای
ناتوانی و نیز افراد دارای مشکل دیالیز.
** تضمین دسترسی بیمه درمانی برای امریکاییهای کم درآمد

ی
جمهور 
خواهان

15

هر دو به
یک اندازه دموکراتها

عملکرداوباما

سادهترین راه برای کاهش کسری بودجه :دولت از بودجه
کدام بخش کم کند؟
10

ضعف اقتصاد ایاالت متحده
تقصیر کدام گروه است؟
دموکراتها یا جمهوریخواهان؟
28

10
 ۳پیچیدهتر از این حرفهاست

اکنون

اقتصاد سیاسی امریکا

درست یا غلط :طرح اوباما در تزریق بستههای محرک مالی
به اقتصاد جواب داد.

۳۰
درست

47%

10

عالی

میانگین1 4/8:
بد

ایدههای کدام یک برای
کاهش کسری بودجه
عاقالنهتر است؟ باراک اوباما
یا رقیب جمهوریخواهش
میت رامنی؟

28
21
13
رامنی

هیچکدام

اوباما

نظرسنجی سال ۲۰۱۱
فارن پالسی

اقتصادجهان
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهان در سال
 ۲۰۱۳را  ۳.۹اعالم کرده است .این برآورد خوشبینانه،
بدبینانه یا واقعبینانه است؟

اقتصادجهان
آیا بحران یورو
برای کل اقتصاد
جهانیتهدیدی
جدی به حساب
میآید؟

واقعبینانه

کسینگفت
بدبینانهاست

آیا کند شدن رشد
اقتصاد چین برای
کل اقتصاد جهانی
تهدیدی جدی به
حساب میآید؟

خوشبینانه

29

۲۵

5

نمیدانم

آیا یورو میتواند از بحران کنونی جان سالم به در برد؟
نه

نمیدانم

میانگین1 4/7:

10

بحران

10

مشکلنیست

7

7
بله

47

میانگین1 6/9:
مشکلنیست

بحران

اقتصادجهان
درست یا غلط:
وضعیت اقتصاد جهان امروز بهتر از یک سال قبل است.
درست
14

غلط
45

کمی

اوضاع اروپا بدتر شده

وضعیت اقتصاد جهان یک سال دیگر بهتر از امروز خواهد بود.
درست
34

غلط
16

بحران اروپا حل میشود و قیمت نفت به ثبات میرسد.

به اوضاع چین نگاه کنید.

برندگان و بازندگان رکود جهانی
دیگربرندهها

وکالیورشکستگی
مدیران مالی که جان سالم به در بردند
آنها که همزمان با آغاز بحران خانه خریدند

برندگان و بازندگان رکود جهانی

بزرگترینبرندگان

چین

بزرگترینبازندگان

یونان

۷

۹

استرالیا
آلمان ۶

هند

۶

اسپانیا
ایتالیا ۶
امریکا ۶
۷

۶

ایرلند ۵

برزیل ۶

مارک زوکربرگ
رئیس
فیسبوک

«اقتصادینویسها»

دین بیکر

که مدتها
پیش از اغاز
بحرانمسکن
آن را پیشبینی

کرده بود

ماریو دراگی
رئیس جدید
بانک مرکزی
اروپایی

صنعت انرژی ۳

جوانان /فارغالتحصیالن دانشگاهها ۵

سیاستمداران ۲

بهنتیجه
بحران
بدهیها
بستگی
دارد.

مالیاتدهندگان ۴

صندوق بینالمللی پول ۲

بانکداران ۳

بوروکراتها ۲

سالمندان/بازنشستگان ۳

«موسساترهنی»

اقتصادجهان

آیا فکر میکنید اروپا پیش از پایان سال  ۲۰۱۲وارد
رکود میشود؟ (یعنی در دو سه ماهه متوالی کاهش
تولید را تجربه کند).

شاید
9

کارگران ۶

خودروسازان امریکایی ۲

اقتصادجهان

نه
7

بیکاران ۷

بله
42

بخش اعظم
اروپا همین
حاال وارد
رکود شده
است.

کدام اقتصاد اروپایی شما
را بیشتر از بقیه نگران
میکند؟

اسپانیا

۲۵

دولت هیچ طرح
واقعگرایانهایبرای
آینده ندارد.

یونان

آلمان ۵

۹

ایتالیا

فرانسه۷

اصال معلوم نیست
آنها چطور میخواهند
به تعهدشان به بانک
مرکزی اروپا وفادار
بمانند و نگذارند آمار
بیکاری به باالی ۲۵
درصد برسد.

۹

دیگر کشورهای اتحادیه اروپا آرامآرام باعث کند شدن
رشد اقتصاد آلمان میشوند و این خطرناک است.

37
بزرگترین
مانع بر سر
راه رشد
اقتصادجهان
در  ۱۲ماه
آینده کدام
است؟

بحران یورو

12
3
2
6
2

سیاستهای بد مالی
کند شدن رشد اقتصاد چین
بیثباتیسیاسی

چیزهایدیگر
هیچ عاملی به تنهایی مانع نیست

گزارش تحلیلی

تاروپودی که ازهم باز میشود
مقایسه تطبیقی سیر تحول صنایع نساجی و پوشاک
در ایران و ترکیه
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ترکیه طی  10سال اخیر با تغییر نگرش اقتصادی از نیمه دولتی به اقتصاد باز و ایجاد تعامل با کشورهای دیگر توانسته
تحولی را در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد کند .پیمودن این راه سخت پیامدهای مثبتی برای این کشور به همراه داشته
است .مهار تورم باال ،چندین برابر شدن رقم صادرات ،افزایش درآمد سرانه و اشتغال نشانگر انتخاب راه درست در
توسعه اقتصادی این کشور است .دولت ترکیه با انتشار سندی راهبردی هدف صادراتی خود را برای سال  2023حدود
 545میلیارد دالر تعیین کرده است ،که  100میلیارد دالر آن در حوزه نساجی و پوشاک است ،و با برنامهریزیهایی
که برای توس�عه زیر ساختهای خود انجام داده دس�تیابی به این اهداف دور از انتظار نیست .این شرایط در حالی
است که ترکیه مهمترین رقیب ایران در منطقه برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز در سال  1404است و از این
رو شناخت وضعیت اقتصادی ترکیه و مسیری که در سالهای اخیر طی کرده و در آینده طی خواهد کرد ،میتواند
به عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد .در این راستا با مقایسه ایران و ترکیه و با در
نظر گرفتن سند چشمانداز که مطابق آن تا 14سال آینده ایران باید کشور اول منطقه باشد ،این سوال مطرح است
که مزیتهای نسبی ترکیه نسبت به ایران چیست؟ صنعت نساجی ایران و همتای ترک آن تا همین چند دهه پیش
وضعیتی تقریبا مشابه یکدیگر داشتند و حتی در دورهای صنعت نساجی ایران بسیار جلوتر از رقیب خود در کشور
همسایه بود .اما چه شد که طی دورهای چند ساله صنعت نساجی ترکیه ضمن پیشی گرفتن از رقیب ایرانی خود به
یکی از غولهای دنیا تبدیل شد ،سوالی است که در طول این نوشتار درصدد پاسخ به آن برخواهیم آمد .در این مقاله
ضمن بررسی وضعیت اقتصادی ایران و ترکیه طی  30سال اخیر و سیر تحول صنعت نساجی و پوشاک این دو کشور
طی این مدت ،دالیل پیشی گرفتن ترکیه از ایران در این صنعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اطالعات اقتصادی

بدون شک تغییرات اقتصادی هر کشور بر صنایع مختلف
آن تاثیرگذار خواهد بود .لذا به منظور مقایسه صنایع نساجی و
پوشاک دو کشور ایران و ترکیه ،ابتدا تحوالت اقتصادی این دو
کشور را بررسی خواهیم کرد .در این بخش به منظور بررسی
تحوالت اقتصادی کش��ورهای ایران و ترکیه ،ش��اخصهای
اقتصادی عمده این دو کش��ور مانند تولید ناخالص داخلی،
درآمد سرانه ،نرخ تورم ،نرخ مالیات ،نرخ بیکاری و نرخ تبدیل
ارز طی  30س��ال اخیر مورد بررس��ی و مقایسه قرار خواهد
گرفت.
با توجه به آم��ار و دادههای بخش اقتصادی ،مش��خص
میشود که جمهوری اسالمی ایران به خوبی توانسته تولید
ناخالص داخلی را افزایش دهد .بر اس��اس آمار بانک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران در سال  ،1389درآمد نفتی در این
سال  22/7درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و 8/8
درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  1376بوده
است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حجم باالیی از تولید
ناخالص داخلی کشور وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از
آن اس��ت .از این رو طی س��الهای اخیر دولت ایران افزایش
ص��ادرات محصوالت غیرنفتی را مورد توجه وی��ژه قرار داده
است .از سوی دیگر دولت ترکیه نیز طی دهه اخیر با استفاده
از سیاستهای اقتصادی مناسب ،توانسته پیشرفت اقتصادی
چشمگیری را تجربه نماید به طوری که تولید ناخالص داخلی
آن طی این دهه همواره (به جز س��ال  2009که مصادف با
بحران اقتصادی جهانی بوده) روند صعودی داشته است .این
در حالی اس��ت که منابع نفتی این کشور به مراتب کمتر از
جمهوری اس�لامی ایران بوده و رشد صنعت و خدمات نقش
اصلی را در افزایش تولید ناخالص داخلی آن ایفا نموده است.
بررس��ی روند تغییرات درآمد س��رانه دو کشور بر اساس
برابری قدرت خرید نیز نشاندهنده روند رشد اقتصادی تقریبا
یکسانی میان دو کشور است .توجه به این نکته ضروری است
که دهه  1980تقریبا مصادف با سالهای جنگ تحمیلی علیه
ایران بوده که یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش درآمد سرانه
ایران در این دوران به ش��مار میرود .اما در سالهای پس از
انقالب قدرت خرید مردم مجددا افزایش یافته است.
مقایس��ه روند تغییرات تورم دو کشور مشخص میسازد
که ترکیه با اتخاذ تصمیماتی در راستای اصالحات اقتصادی
و اج��رای آن ،موفق به مهار ت��ورم گردید به طوری که طی
سالهای اخیر نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
در نتیج��ه این اقدام ،ترکیه در س��الهای پایانی دهه 2000
توانسته نرخ بهره تس��هیالت بانکی خود را کاهش دهد .اما
متاس��فانه در ایران برنامه مشخص و بلندمدتی برای کنترل
تورم و کاهش آن در نظر گرفته نشده و نرخ تورم همچنان در
سطح باالیی در نوسان است که میتوان با استفاده از تجربیات
سایر کشورها همچون ترکیه برای حل این مشکل برنامهریزی
نمود.
از س��وی دیگر با توجه به اطالعات مندرج در این بخش،
مشخص میشود که بیکاری یکی از معضالت اصلی دو کشور
ایران و ترکیه طی س��الهای گذشته بوده است .همانگونه
که عن��وان گردید یک��ی از مهمترین دالیل ب��اال بودن نرخ
بیکاری در ترکیه ،عدم امکان ایجاد ش��غل متناسب با تعداد
افراد واجد شرایط در هر سال میباشد که بنا بر اعالم دولت
ترکیه ،نرخ بیکاری در این کش��ور تا س��ال  2023به میزان
چشمگیری کاهش خواهد یافت .این مسئله در حالی است
ک��ه در ایران یکی از دالیل باال بودن نرخ بیکاری ،از دس��ت
رفتن موقعیتهای شغلی موجود (همانند تعطیلی کارخانهها)

است .بنا بر آمار مرکز آمار ایران ،در فاصله زمانی میان پاییز
 89ت��ا پاییز  90در حدود  800هزار ش��اغل ،ش��غل خود را
از دس��ت دادهاند .بر این اس��اس ،نرخ مشارکت در پاییز 90
( 35/7درصد) نسبت به پاییز  37/9( 89درصد) به میزان 2/2
درصد کاهش یافته است .این در حالی است که بنا به گفته
تولیدکنندگان صنعتی در صورت ادامه شرایط اقتصادی فعلی
امکان ادامه فعالیت بسیاری از آنان از میان خواهد رفت .شاید
بتوان گفت چنانچه تمرکز دولت بر روی پیش��رفت صنایع
غیرنفتی بیشتر شده و به این بخش بهای بیشتری داده شود،
نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
اطالعات تجاری

اقتصاددانان تجارت را به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد
و توسعه اقتصادی عنوان میکنند .دستیابی کشورها به سهم
مناسبی از بازارهای جهانی ،میتواند منجر به توسعه اقتصادی
شود .رشد و توس��عه اقتصادی نیز میتواند رفاه اجتماعی را
میسر سازد .در این راستا کشورها باید با شناخت توانمندیها
و ظرفیته��ای خود در یک زیرگروه مناس��ب صنعتی و یا
خدماتی س��رمایهگذاری نمایند تا بتوانند در تجارت جهانی
به جایگاهی مناسب دست یابند .اقتصادی موفق خواهد بود
که با شناخت صحیح سالیق بازارهای خارجی دارای ظرفیت
مبادالت تجاری ،بتواند بیش��ترین سهم را در صادرات به آن
کش��ور به خود اختصاص دهد و از سوی دیگر تمامی واردات
آن کشور در چارچوبی منطقی صورت گیرد.
با توجه به ارقام ارزش صادرات جمهوری اس�لامی ایران
طی سالهای گذشته میتوان نتیجهگیری نمود که این کشور
بعد از س��الهای جنگ تحمیلی توانسته است صادرات خود
را گس��ترش دهد .البته توجه به این نکته ضروری است که
سهم بسیار باالیی از صادرات کش��ور به نفت و فرآوردههای
نفتی اختصاص دارد که جا دارد در خصوص افزایش صادرات
محصوالت غیرنفتی کش��ور تصمیمات و برنامههای اجرایی
مناس��بی اتخاذ گردد .در مقابل ،کش��ور ترکی��ه با وجود در
دست نداشتن منابع عظیم نفتی ،توانسته است صادرات خود
را به میزان چش��مگیری افزایش دهد .الزم به ذکر است که
عمده محصوالت صادراتی این کشور به محصوالت صنعتی
اختصاص دارد.
از سوی دیگر ،با توجه به مطالب عنوان شده در این بخش
به خوبی مشخص گردید که روند واردات کشورهای ایران و
ترکیه نیز طی سالهای گذشته افزایشی بوده است .همچنین
س��هم عمدهای از واردات هر دو کشور به کاالهای واسطهای
اختصاص یافته و پس از آن کاالهای سرمایهای قرار دارد.
بخشصنعت

صنعت نساجی و پوشاک

مشکالت صنعت نساجی ایران

شاید بتوان نقطه اوج رونق صنایع کشور ازجمله صنعت
نساجی را دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دانست .دورهای
که به دلیل بسته بودن مرزها تجارت کشور بسیار محدود شده
ب��ود و مردم مجبور به اس��تفاده از کاالهای داخلی بودند .در
چنین شرایطی که هیچ رقیبی برای محصوالت داخلی وجود
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در بسیاری از کش��ورهای توسعهیافته صنعت نساجی و
پوشاک نقش بهسزایی را در رشد اقتصادی این کشورها بازی
میکند .توسعه این صنعت میتواند زمینه شکوفایی بسیاری
صنایع دیگر همچون ،صنایع ماشینآالت ،صنایع شیمیایی،
صنای��ع الکترونیک و غی��ره را به وج��ود آورد .از این دیدگاه
میتوان ب��ه میزان اهمیت این صنعت پی برد .در گذش��ته
کلیه فرآیندهای ریسندگی انواع نخ و تولید پارچه به عنوان
صنعت نساجی معرفی میشد .اما تشکیل جلسات میان برخی
نهادهای بینالمللی منجر به ایجاد نظامی هماهنگ درباره انواع
فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان شد .طبق طبقهبندی
بینالملل��ی کاال و خدمات ،صنایع تولید منس��وجات ،تولید
پوش��اک و عمل آوردن و رنگ کردن پوس��ت خزدار ،دباغی
و عمل آوردن چرم ،ساخت کیف ،چمدان و غیره همگی در
گروه صنایع نساجی ،پوشاک و چرم قرار میگیرند .گستردگی
دامنه تولیدات نساجی میتواند امکان تعدد واحدهای تولیدی
نساجی و متعاقبا ظرفیت بیشتر برای اشتغال افراد را فراهم
آورد .هرچند این امر نیازمند سرمایهگذاری ،سیاستگذاری
و نیز برنامهای صحیح است.
تا پیش از وقوع انقالب ،صنعت نس��اجی و پوشاک ایران
نخس��تین صنعت کشور به ش��مار میرفت اما پس از آن به
دالی��ل متعددی که در بخشهای بع��دی به تفصیل به آن
خواهیم پرداخت ،صنعت نساجی و پوشاک کشور رو به افول
گذاشت .این در حالی است که حمایت صحیح دولت از این

کشور ترکیه از
بسیاریجهات
ساختارصنعتی
مشابه ایران
داشت .اما در حال
حاضر شاهد رشد
بسیار سریع و
قابل توجه شمار
زیادی از صنایع
ترکیه ،به ویژه
صنعت نساجی و
پوشاک این کشور
هستیم .به طوری
که ترکیه در رده
 10صادرکننده
نساجی و پوشاک
جهان قرار دار د
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در تعریف مرکز آمار ایران ،صنعت به عنوان مجموعه ای
از فعالیتهاست که با استفاده از منابع موجود (مواد ،سرمایه،
نیروی انس��انی ،ان��رژی ،تکنولوژی ،اطالعات ،اب��زار) کاال یا
خدماتی را تولید میکند که نیازهای انسان و جوامع انسانی
را برطرف میکند .به عبارت دیگر صنعت تالشی مستمر در
جهت بهبود کارایی و بهرهوری است .به این معنا که با استفاده
از منابع کمتر ،بازده بهتری به دست دهد .از این رو ،پویایی،
نوسازی و نوجویی یکی از ویژگیهای صنعت است.
س��اختار صنعتی ایران در س��ی س��ال اخیر دستخوش
تغییرات بس��یاری شدهاس��ت .هرچند در سالهای پیش از
انقالب صنعت نساجی نخستین صنعت کشور پس از صنعت
نف��ت بود اما به تدریج این صنعت با رکود مواجه ش��د و لذا
جایگاه خود را از دست داد.
کشور ترکیه از بس��یاری جهات ساختار صنعتی مشابه
ایران داش��ت .اما در حال حاضر ش��اهد رشد بسیار سریع و

قابل توجه ش��مار زی��ادی از صنایع ترکی��ه ،به ویژه صنعت
نساجی و پوشاک این کشور هستیم .به طوری که ترکیه در
رده  10صادرکننده نس��اجی و پوشاک جهان قرار دارد .رشد
صنعتی ترکیه در سالهای اخیر منبعث از سرمایهگذاریها و
سیاستگذاریهای صحیح و جامع دولت ترکیه است.
در سالهای نخست دوره  30ساله مورد بررسی ،صنعت
نس��اجی و پوش��اک و چرم در کنار صنعت ماش��ینآالت و
تجهیزات و همچنین صنایع غذایی از لحاظ میزان ارزشافزوده
نخستین صنایع کشور محسوب میشدند .اما در کشور ترکیه
طی این دوره صنایع غذایی ،نس��اجی و پوشاک و همچنین
صنایع شیمیایی برترین صنایع ترکیه هستند .اما به تدریج
با تغییر س��اختار صنعتی ایران ،در کنار صنایع ماشینآالت،
صنایع ش��یمیایی و فلزات اساسی به جایگاه نخست صنایع
برتر کشور صعود کردهاند و صنعت نساجی و پوشاک جایگاه
گذش��ته خود را از دست داده اس��ت .این در حالی است که
در کش��ور ترکیه شاهد رشد هرچه بیشتر صنعت نساجی و
پوشاک ترکیه در کنار صنایع غذایی و ماشینآالت این کشور
هس��تیم .نکته قابل توجه دیگر در مورد کشور ترکیه رشد و
توس��عه قابل توجه صنعت گردشگری است .دولت ترکیه با
جذب سرمایه در این بخش و برنامهریزی و حمایت صحیح
به منظور استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در ترکیه برای
جذب گردش��گران خارجی توانس��ته بخش زیادی از درآمد
س��االنه خود را از این راه تأمین نماید .این در حالی است که
صنعت گردشگری در کشورمان ایران علیرغم ظرفیتهای
بالق��وه موجود جایگاه قابل توجهی را در کس��ب درآمد ملی
ندارد .حمایت و بازسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده و نیز
ایجاد واحدهایی جدید تولیدی با توجه به ظرفیتهای موجود
نه تنها میتواند از مشکل بیکاری در جامعه بکاهد ،بلکه رشد
و توسعه اقتصادی را نیز برای کشور فراهم خواهد کرد .در کنار
صنایع مذکور توجه ویژه به صنعت گردشگری نیز میتواند به
عنوان یک منبع غنی از اش��تغالزایی و درآمدزایی در کشور
به حساب آید.

بخش میتوانس��ت رش��د بیش از پیش این صنعت را سبب
شود ،به طوری که ایران نیز در کنار قدرتهای بزرگ صنعت
نساجی و پوشاک جهان قرار گیرد .چنانچه به پیشینه صنعت
نساجی و پوشاک در دو کشور ایران و ترکیه بازگردیم ،در ابتدا
این صنعت در هر دو کشور شرایطی یکسان داشت و چه بسا
در برخی مقاطع صنعت نس��اجی و پوشاک ایران نسبت به
ترکیه پیشرو بود .اما به تدریج و در دورههای بعدی شاهد رشد
هرچه بیشتر این صنعت در ترکیه و افول آن در ایران هستیم.
صنعت نساجی و پوش��اک ایران دارای ظرفیتهای فراوانی
برای تبدیل شدن به یکی از نخستین صنایع برتر کشور دارد.
چنانچه پیش از این ذکر شد درحالی که در حدود سه دهه
پیش جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در ایران و ترکیه تقریبا
در ی��ک رده بود و حتی در برخی مواقع صنعت نس��اجی و
پوش��اک ایران از ترکیه پیشی میگرفت در حال حاضر این
صنع��ت جایگاه خود را در ایران از دس��ت داده و برعکس در
کشور ترکیه با رشدی فزآینده روبهرو بوده است .برخی علت
رشد این صنعت در کشور ترکیه را قیمتهای مناسب ،هزینه
تولید نسبتا کم در مقایسه با بسیاری از کشورها به دلیل منابع
فراوان مواد خام و همچنین کیفیت باالی محصوالت عنوان
میکنند .در سالهای اخیر رویکرد ترکیه در بخش نساجی
و پوشاک به سمت افزایش تولید محصوالت تمام شده بوده
است .در حقیقت کشور ترکیه سعی داشته تا با انجام مراحل
تکمیلی مناسب بر روی منس��وجات و پوشاک میزان ارزش
افزوده این تولیدات را افزایش دهند .همچنین ترکیه س��عی
دارد تا با انتخاب طراحی مناس��ب برای محصوالتی همچون
انواع فرش و کفپوشها و نیز انواع گوناگون پوشاک نظر بازار
داخلی و نیز خارجی را به سوی خود جلب نماید.
یکی از دیگر مسائل مهمی که در کشور ترکیه به چشم
میخ��ورد تالش این کش��ور ب��رای هماهنگی ب��ا بازارهای
بینالمللی و جهانی است .عضویت ترکیه در پیماننامههای
بینالملل��ی و اقتص��ادی گواهی بر این مدعاس��ت .از جمله
مهمترین پیماننامههای بینالمللی که ترکیه به آنها پیوسته
اس��ت میتوان به مواردی همچون س��ازمان تجارت جهانی،
سازمان ملل متحد ،شورای امنیت سازمان ملل (عضوغیردایم)،
بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،سازمان جهانی گمرک،
آژانس تضمین س��رمایهگذاری چندجانبه ،س��ازمان جهانی
مالکیت فک��ری ،آژان��س بینالمللی انرژی اتمی ،س��ازمان
همکاریهای اقتصادی و بس��یاری موارد دیگر اش��اره نمود.
موافقتنامههای تجارت آزاد ترکیه با برخی کشورهای اروپایی
و آسیایی و نیز بعضی موافقتنامههای ترجیحات تعرفهای از
جمله پیماننامههای اقتصادی هستند که ترکیه به عضویت
آنها درآمده اس��ت .بدون شک پیوس��تن به پیماننامههای
بینالمللی نظیر آنچه ذکر شد میتواند به بهبود روابط تجاری
ترکیه با دیگر کش��ورها و در نتیجه رشد صادرات و متعاقبا
توس��عه صنایع این کشور از جمله صنعت نساجی و پوشاک
منجر ش��ود .در کش��ور ایران در کن��ار مزیتهایی همچون
نی��روی کار ماهر ،هزینه انرژی کمت��ر و همچنین مواد خام
با قیمتهای مناس��ب نسبت به بسیاری از کشورها ،صنعت
نساجی و پوشاک ایران با مشکالتی اساسی روبهرو است که
در ادامه به بیان اجمالی آن خواهیم پرداخت.
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نداشت و بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی بود ،و همچنین
از آنجا که عرضه کاالهای داخلی کفاف نیاز مردم را نمیداد،
قیمت محصوالت بسیار باال بوده و حتی در مورد برخی کاالها
بازار س��یاه به وجود میآمد .در این دوره که صنعت نساجی
کشور به طور کاذب پررونق جلوه مینمود مدیران این صنعت
را از اصالح ساختارهایی همچون ساختار مالی غافل نمود( .به
نظر میرسد این شرایط بار دیگر مهیا میشود ).در این دوران،
باتوجه به بازار سیاهی که برای کاالهای مختلف در کشور به
وجود آمده بود ،دولت اقدام به تثبیت دستوری قیمت کاالهای
درجه یک نم��ود .به همین دلیل تولیدکنن��دگان کاالهای
خود را با کیفیت پایینتر درجهبندی میکردند تا مش��مول
قیمتگذاری دولتی نگردد و بتوانند با قیمتی باالتر و از طریق
مزایده آن را به فروش برسانند .این مسئله باعث شد تا دیگر
تولید کاالی با کیفیت جایی در برنامههای مدیریتی نداشته و
تولید کاالهای بیکیفیت خود نوعی هدف تولید گردد.
از ط��رف دیگ��ر از دوران جنگ تحمیلی تا پایان س��ال
 ،1380ارز در کش��ور ب��ه ص��ورت دو یا چن��د نرخی وجود
داشت .ارز دولتی با نرخی بسیار پایینتر از نرخ بازار در اختیار
تولیدکنندگان قرار میگرفت به طوری که این اختالف گاهی
ت��ا  100درصد هم پیش میرفت .آن گروه از تولیدکنندگان
و مدیران دولتی که رابطه مناس��بتری با مسئولین مربوطه
در وزارت صنایع و معادن یا دیگر مراکز تخصیص ارز دولتی
را داش��تند ،از این ارزها بیشتر بهرهمند میشدند و صد البته
بیشتر سود نشان میدادند و موفقتر بودند .متاسفانه بخش
اعظم این ارزها به افزایش تولید در کش��ور منجر نمیگردید
و مستقیم یا غیرمس��تقیم در بازار و با نرخی بسیار باالتر به
فروش میرسیدند و سودهای کالنی را نصیب مدیران صنعتی
میکردند .همین مدیران به دلیل س��ودهای به دست آورده،
که مطلقا به دلیل تولید صنعتی نبود ،به خود میبالیدند و به
مسائلی همچون کنترل کیفیت ،کنترل ضایعات تولید ،بهبود
ساختارهای مالی ،بهرهوری کارخانه ،استفاده بهینه از منابع
موجود و مواردی از این قبیل توجه نداش��تند و بدین ترتیب
کارخانههایی که به ش��دت بیمار و معیوب بودند به ش��دت
سودده جلوه مینمودند( .به نظر میرسد این شرایط بار دیگر
در حال احیا است).
از اواخر سال  1380و به دنبال سیاست تکنرخی شدن ارز
در کشور ،چنین سودهای بادآوردهای از میان رفته و مشکالت
صنعت به خصوص صنعت نس��اجی نمایان گردید .مدیران
دولتی کارخانههای متضرر از این صنعت رخت بربسته و این
کارخانجات را با مشکالت خود رها کردند .سیاست واگذاری
واحدهای صنعتی در حوزه نس��اجی به بخش خصوصی نیز
از همی��ن ایام و به همین دلیل اتخ��اذ گردید و از پیش هم
معلوم بود که به شکس��ت و تعطیل��ی واحدها منجر خواهد
شد .حال این کارخانجات میباید از محل تولیدات خود اداره
شوند و سود دهند اما از آنجا که در طول سالهای گذشته
مطلقا بر روی بهرهوری ،کیفیت تولیدات ،تولید بهینه ،اصالح
ساختارهای مالی و نیروی انسانی و نوسازی ماشینآالت و...
کار نشده بود ،لذا بحران و مشکل بروز نمود و در واقع دوران
طالیی صنایع نس��اجی خاتمه یافت و صنعت در بحران فرو
رفت .البته در همان ایام نیز کارخانجاتی در بخش خصوصی
وجود داش��تند که از اصول مدیریتی و کیفیتی خود عدول
ننموده و با اس��تفاده از همین اصول توانستند به تولید خود
تاکنون ادامه دهند.
نقاط قوت و ضعف در صنعت نساجی کشور

صنعت نس��اجی در طی سالهای اخیر دچار مشکالت و
مسائل بسیاری بوده و روزهای سختی را میگذراند که البته

عمده این ضعف متوجه کارخانجات دولتی است ،کارخانجاتی
که به س��بب داشتن تکنولوژی قدیمی و مستهلک ،مدیران
غیرصنعتی و انباشت نیروی کار ساختارهای بیمار مالی و تورم
نیروی انسانی ،بهرهوری پایین و عدم توجه به بازار و کیفیت
کاال با قیمت تمام شده باال با مشکالت عمدهای مواجه شدند
و در نهایت بس��یاری از آنها تعطیل ش��ده و از آنجا که در
اذهان عمومی کامال ش��ناخته شده بودند این ضعف به کل
صنعت تس��ری پیدا کرد .تا حدی ک��ه اصطالح بحران برای
این مش��کالت رایج ش��ده و در اذهان عمومی و حتی اذهان
مدیران و مسئولین تصمیمگیر و تصمیمساز جا افتاده است.
اطالق کلمه بحران به وضعیت موجود به طور اتوماتیک اذهان
را از انجام تالشها باز میدارد .مش��کالتی که در حال حاضر
گریبانگیر این صنعت میباشند از دیدگاههای مختلف قابل
طبقهبندی و بررس��ی هس��تند .با عنایت به این موضوع که
بحران نیز در هر صنعتی جز مسائل عادی مدیریتی به شمار
میآید ،گذر از بحران نیز از وظایف مدیران است و به هیچوجه
رسیدن به نقطه بحران ،نقطه اتمام وظایف و تدابیر مدیریتی
نیست بلکه دقیقا برعکس نقطه شروع و شدت گرفتن تدابیر
مدیریتی اس��ت .اساس��ا صنایعی در دنی��ا پایدارتر و قابلیت
اطمینان باالیی دارند که از بحرانی که به هر دلیلی برایشان
پیش آمده اس��ت عبور کرده و در کوره مش��کالت آبدیده و
روئینتن گش��تهاند .با تجزیه و تحلیل درس��ت و منطقی از
مشکالت گریبانگیر صنعت نساجی قسمت اعظمی از آنها
به عنوان مشکالت عادی و مسائل روزمره مدیریتی پذیرفته
میشوند و در مورد آن بخش از مشکالت نیز که واقعا بتوان
بحران نامید ،میدان عمل برای هنرنمایی یک مدیر باز شده
است .س��کانداری یک صنعت در شرایط ایس��تا و ثابت و یا
پارامترهای معین و مشخص در مورد مواد اولیه ،فرآیند تولید،
بازار و ...هنر نیست و اوج هنر مدیریت آنجاست که صنعتی
را از میان امواج متالطم تغییرات که منبعد گریبان هر صنعتی
را خواهد گرفت نجات داد.
نقاط قوت و ضعف صنعت نس��اجی و پوش��اک کشور را
میتوان به طور خالصه در سرفصلهای زیر مرور کرد.
الف) نقاط قوت و مزیتهای نس��بی صنعت نس��اجی و
پوشاک کشور
 س��ابقه چند هزارساله این صنعت در کشور  /مرغوبیتزمین و ش��رایط جوی برای تولید پنبه و وجود دانش کاشت
این محصول اس��تراتژیک در کش��ور  /ارزش اف��زوده باال در
بسیاری از تولیدات نهایی صنعت نساجی در مقابل صادرات
م��واد اولیه /وجود منابع غنی نف��ت و گاز و تولید مواد اولیه
الیاف و نخ مصنوعی مورد نیاز صنعت که با سیاس��تگذاری
صحیح مزی��ت ویژهای ب��رای صنایع نس��اجی دربر خواهد
داشت /ارزآوری صنعت نساجی  /تنوع محصول به ویژه برای
صادرات علیالخصوص در زمینه کفپوش و فرش ماش��ینی/
اشتغالزایی باال به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و کاربر
بودن صنایع پسین و پیشین همچون کشاورزی ،دامپروری،
پوش��اک ،پوس��ت و چرم ،کیف و کفش ،فرش و موکت ،پتو
و منسوجات بیبافت /پایینتر بودن هزینه سرمایهگذاری به
منظور ایجاد اشتغال برای هر نفر در صنعت نساجی در مقایسه
با برخی دیگر از صنایع مانند صنایع خودروس��ازی و صنایع
سنگین  /وجود بازارهای مصرف محلی ،منطقهای ،اسالمی و
بینالمللی /دسترسی به جمعیت 400میلیونی منطقه و بیش
از یک میلیاردی کشورهای مسلمان /وجود پتانسیل مناسب
نیروی متخصص در کش��ور بالغ بر  12هزار فارغ التحصیل
دانشگاهی ،مواد اولیه ،انرژی مناسب /وجود اداره کل تخصصی
در وزارت صنعت ،معدن و تجارت /وجود دانشگاههای معتبر

برای تربیت مدیران ،متخصصان و تکنسینهای مورد نیاز این
صنعت /وجود تشکلهای خصوصی و حرفهای در این صنعت/
وجود نشریات علمی و تخصصی /فرهنگ غنی و ذوق و سلیقه
ایرانی در طراحی محصول برای کسب بازار /مرغوبیت پوست
گوسفندی ایران جهت فراوری و تولید محصوالت چرمی
ب) نقاط ضعف و تهدیدهای صنعت نس��اجی و پوشاک
کشور
 ع��دم ارتباط ب��ا بازارهای جهان��ی و وجود تحریمهایبینالمللی /ضع��ف در قوانین و مقررات و اجرای ناقص آنها
(قوانین کار و تامین اجتماع��ی ،بخشنامه هیئتوزیران در
خصوص اجبار به عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال،
قیمتگذاری تکلیفی محصوالت پتروشیمی ،قانون رفع موانع
تولید و /)...عدم ثبات و هماهنگی بین سیاستهای اقتصادی
کشور (تثبیت نرخ ارز و عدم پرداخت جوایز صادراتی ،اجرای
قانون هدفمندس��ازی یارانهها و افزایش قیمت تمام اجزای
قیمت تمام ش��ده محصوالت و سیاست دولت مبنی بر عدم
افزایش قیمت فروش واحدهای تولیدی و /)...سیستم ناکارآمد
تامین مالی و بانکداری /عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی و
مشکالت نقل و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی /عدم وجود
سیاس��تهای پایدار و برنامهریزی شده در خصوص مسائل
ارزی /نبود برنامه مدون برای توسعه صادرات صنایع نساجی/
باال بودن نرخ بهره بانکی  /عدم ش��فافیت در قوانین و فقدان
امنیتسرمایهگذاری/ناکافیبودنحجمسرمایهگذاریداخلی
و خارجی در پروژههای صنعتی در حوزه صنایع نساجی /پایین
بودن بهرهوری عوامل کلی و جزئی به خصوص در بنگاههای
دولتی و وابس��ته به دولت  /وجود تعدادی از بنگاههای بزرگ
قدیمی که زیانده هستند /ضعف در مدیریت و عدم توجه به
بازارهای رقابتی  /کیفیت پایین محصول و باال بودن هزینه تمام
شده محصوالت  /رقابتی نبودن محصوالت ایرانی با محصوالت
مشابه خارجی  /عدم وجود برند در بسیاری از کاالهای نساجی
داخل��ی و عدم حمایت دول��ت از برندهای موجود /ضعف در
ساختار نیروی انس��انی بنگاهها /ضعف در بازاریابی و فروش/
عدم توجه به مزیتهای س��رمایهگذاری صنعتی در کشور/
وج��ود رقبایی چون چین ،هند ،تایلند و ...و از دس��ت دادن
بازارهای مصرف خارجی /قاچاق و واردات بیرویه محصوالت
نس��اجی و پوشاک و همچنین کماظهاری در بخش گمرک
هنگام ورود کاال به داخل کش��ور و نبود گمرکات تخصصی
نس��اجی /صادرات پوس��ت و چرم و محصوالت نساجی قبل
از تکمیل زنجیره ارزش /وجود تعطیالت زیاد سالیانه و عدم
استفاده بهینه از س��رمایهگذاریهای انجام شده /عدم توجه
به مد و طراحی در تولید پوش��اک /نبود فرهنگ استفاده از
کاالهای ایرانی با کیفیت

ارائه راهکارهای پیشنهادی اجرایی برای بهبود صنعت
نساجی کشور

با توجه به نقاط قوت و مزیتهای نسبی و همچنین نقاط
ضعف و تهدیدهای موجود برای صنایع نس��اجی و پوشاک
کش��ور ،راهکارهای زیر جهت خ��روج این صنعت از وضعیت
فعلی و ایجاد جهش تولیدی و صادراتی برای آن پیش��نهاد
میشود:
 تالش برای لغ��و تحریمهای اقتص��ادی و تنشزداییبینالمللی  /واقعی کردن تدریجی و مدیریت ش��ده نرخ ارز /
الحاق به سازمان تجارت جهانی که برای این کار راهی به جز
رقابتپذی��ر کردن محصوالت وجود ندارد و با کاهش قیمت
تمام شده و افزایش کیفیت محصوالت میتوان در این راستا
حرکت نمود .هرچند که صنعت نساجی کشور در سالهای
اخیر به صورت یکجانبه و از طریق واردکنندگان غیررسمی

کاال به کشور ،به عضویت این سازمان درآمده است ،لیکن فقط
مضررات آن متوجه صنعت شده و تاکنون منافعی از این بابت
به صنعت نرس��یده است /.تولید یا فراهم ساختن تسهیالت
الزم برای دس��تیابی صنعت نساجی به مواد اولیه مرغوب با
قیمت مناسب به منظور تولید محصوالت با کیفیت مطلوب،
از طریق حذف تعرفههای گمرکی بر سر راه واردات مواد خام
و پنبه و /...شفافس��ازی اقتصادی و تأمین عدالت اطالعاتی/
جذب س��رمایهگذاران خارجی به منظور توسعه و نوآوری در
این صنعت و تسهیل ورود به بازارهای جهانی /تامین امنیت
س��رمایهگذاری و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاران و
سهامداران واحدهای نساجی و س��رمایهگذاری خارجی .در
حال حاضر عمده س��رمایهگذاری در صنعت نساجی توسط
بخش خصوصی انجام گرفته اس��ت و دولت تمایلی به انجام
س��رمایهگذاری در ای��ن صنعت ندارد که این خود نش��ان از
جذابیت باالی صنعت برای بخش خصوصی دارد / .جلوگیری
جدی و همه جانبه از ورود کاالی قاچاق به کشور ،کماظهاری
در گم��رکات و اعم��ال تعرفهه��ای ضددامپین��گ /.اعمال
حق اصالح س��اختار نیروی انس��انی برای مدیریت واحدها/
پرداخت تسهیالت بانکی به منظور تامین سرمایه درگردش
مورد نیاز  /توجه به مد ،تنوع و نوگرایی در تولید پوش��اک /
تدوین اس��تراتژی صنعت نساجی در دفتر نساجی و پوشاک
وزارت صنعت ،معدن وتجارت و تسهیل زمینههای الزم برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی /واقعی نمودن جوایز صادراتی
به جبران سیاس��ت تثبیت نرخ ارز ب��رای واحدهای صنایع
نس��اجی  /استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت انجام
سرمایهگذاری در بخشهای مورد نیاز
جمعبندی

و در آخر ...

نساجی در ایران
پیشینهایچهار
هزار ساله دارد و
بیش از  100سال
پیش ،صنعتی شده
است .در ایران
تمام مزایای وجود
صنعتنساجی
موفق وجود
دارد ،مشکل این
صنعت باال بودن
قیمتتمامشده
محصوالت است
که با افزایش
بهرهوری در
کشور بخشی از
آن برطرف خواهد
شد

نگر
آینده

با وجود تمام مشکالت و محدودیتهایی که در راه تولید
صنعت نساجی کشور وجود دارد ،شاید بتوان عمدهترین آنها را
در قالب چند عنوان ذکر نمود .مشکالتی که شاید بتوان گفت
با از میان رفتن آنها ،بیش از نیمی از مسائل این صنعت کهن
در کشورمان برطرف خواهد شد.
 -1تأمی��ن مواد اولیه مورد نی��از این صنعت از منابع داخلی
و یا خارجی تس��هیل گردد .در این خصوص چنانچه امکان
تولید این مواد از مناب��ع داخلی وجود دارد ،همچون گرانول
پلیپروپیلن و چیپس پلیاستر مورد نیاز جهت تولید الیاف
مصنوعی ،عرضه آنها به گونهای صورت پذیرد که واحدهای
مصرفکنن��ده بتوانن��د به راحت��ی و در قال��ب قراردادهای
درازم��دت و ب��ه دور از بازارهای س��یاه آن را تامین کنند؛ و
چنانچه امکان تولید این مواد از منابع داخلی وجود نداشته و
یا منابع داخلی جوابگوی تمامی نیاز کشور نیستند ،همچون
الیاف پنبه ،امکان ورود این مواد به کشور با کمترین هزینه و
محدودیت به وجود آید.
 -2سرمایه در گردش صنایع مختلف به نحوی تامین شود
ک��ه این صنایع بتوانند از ظرفیتهای خالی موجود و نصب
ش��ده خود اس��تفاده نمایند .در این راستا ،با توجه به آنکه
س��رمایهگذاری ارزی قبال صورت گرفته اس��ت ،تنها کافی
اس��ت این واحدها شناسایی شده و با تخصیص منابع ریالی
مربوطه جهت س��رمایه در گردش ،این ظرفیتها به صورت
کامل مورد بهرهبرداری قرار گیرند .در این صورت با باال رفتن
حجم تولیدات داخلی ،عالوه بر کاهش قیمتتمام شده ،تولید
ناخالص داخلی کشور نیز افزایش خواهد یافت .در این راستا،
هرچه تولیدات کش��ور را به ظرفیتهای اسمی نصب شده
نزدیکت��ر کنیم ،میتوانی��م از واردات بیرویه و غیر الزامی
به کش��ور و خروج ارز از کشور جلوگیری نموده و در جهت
خودکفایی هرچه بیشتر این صنعت گام برداریم.
 -3مبارزه جدی و بیامان با حجم گسترده قاچاق و واردات
بیرویه محصوالت نس��اجی شامل انواع پارچه و پوشاک که
باالترین س��هم در قاچاق کشور را دارا میباشد .قاچاقچیانی
که با فرار از پرداخت هرگونه مالیات (مالیات بر ارزشافزوده و
درآمد) و با بهرهگیری از ارز ارزان قیمت همواره رقابتپذیری
صنایع نساجی را به چالش کشیده و به تدریج به سهم خود
از بازار محصوالت نساجی افزوده و سهم بازار تولیدکنندگان
نساجی را تصاحب کردهاند.
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منس��وجات و پوش��اک پس از مواد غذایی در درجه دوم
اولویت برای هر خانواده است .با وجود اینکه صنعت نساجی از
نظر اشتغالزایی پس از صنعت نفت قرار دارد ولی همچنان با
مشکالتینظیربهرهبانکی،قاچاقکاال،عوارضسنگین،واردات
بیرویه ،کمبود نقدینگی و نحوه اجرای قانون نوسازی صنایع
مواجه است با رشد جمعیت در کشور و نیاز انسان به پوشاک
و برای جلوگیری از واردات غیر قانونی و در نتیجه خارج شدن
ارز از کشور الزم است که در کشور به واحدهای نساجی بیشتر
توجه شود .در حال حاضر صنعت نساجی و پوشاک در جهان
از موقعیت ممتازی برخوردار اس��ت .بهرهمندی از فنآوری،
طراحی ،تنوع در تولید ،تنوعطلبی مصرفکنندگان ،تبلیغات،
فرهنگسازی و فروش وس��یع با ارزشافزوده قابل توجه ،از
مزایای صنایع نساجی اس��ت .آنچه مسلم است با توجه به
ارزشافزوده این صنعت ،اشتغالزایی و ارزآوری آن ،ضرورت
دارد که در ایران نسبت به افزایش توان رقابت در بازار جهانی
محصوالت نساجی ،اقدامات ویژهای صورت پذیرد .چراکه با
وجود قدمت دیرینه صنعت نس��اجی ایران ،سهم کشور در
تجارت جهانی منس��وجات و در صادرات جهانی ناچیز بوده
اس��ت .با وجود مزیتهای نس��بی فراوان در صنعت نساجی
که میتوان��د به عنوان نقطه مثبتی در تامین نیاز داخلی به
منس��وجات و پوشاک و دستیابی به بازارهای صادراتی و ارز
آوری مناسب تلقی شود ،اما متاسفانه درصد بسیار زیادی از نیاز
کشور به محصوالت نساجی از طریق قاچاق و واردات تأمین
میشود که این موضوع هر سال میلیاردها دالر به اقتصاد ملی
ضرر میزند .درحال حاضر حجم باالی محصوالت نس��اجی
قاچاق ،عاملی برای عدم رقابتپذیری صنایع نساجی کشور
محسوب میشود .کارشناسان و نمایندگان مجلس از واردات
بیرویه کاال به کش��ور انتقاد کردهاند و آن را مانعی اساس��ی
در جهت رشد تولید ملی دانستهاند .آنان در تحلیلهای خود

واردات اجناسی که هماکنون مشابه آن در سطح کشور تولید
میش��ود را یکی از موان��ع «کار مضاعف» در حوزه صنعت و
تولید ارزیابی کردهاند .این در حالی است که واردات بیرویه
از چالشهای جدی برای کارآفرینی ،ایجاد فرصتهای شغلی
پایدار و توسعه صنعت در کشورمان به شمار میآید.
نس��اجی در ایران پیشینهای چهار هزار ساله دارد و بیش
از  100س��ال پیش ،صنعتی شده اس��ت .در ایران مواد اولیه
مورد نیاز این صنعت با کیفیت و به قیمت مناسب قابل تامین
است و این یکی از مزیتهای بزرگ برای این صنعت به شمار
میرود .همچنین مهارت و تجربه تولید محصوالت نساجی
در کش��ور وجود دارد و صنعتگران آن نیز متخصص و ماهر
هس��تند .در ایران تمام مزایای وجود صنعت نساجی موفق
وجود دارد ،مش��کل این صنعت باال بودن قیمت تمامش��ده
محصوالت اس��ت که با افزایش بهرهوری در کشور بخشی از
آن برطرف خواهد ش��د .البته الزم به ذکر اس��ت که افزایش
بهرهوری به تنهایی راهحل کاهش قیمت تمامشده محصوالت
صنایع نساجی کشور نبوده و موانع و مشکالت فراروی صنعت
نساجی کشور بسیارند که میتوان به عوارض متعدد دریافتی،
تعطیالت زیاد س��الیانه ،تعرفه واردات م��واد اولیه ،بهرههای
بانکی ،عملکرد ضعیف س��ازمان تأمین اجتماعی ،باال بودن
سهم بیمه کارفرما و دهها مورد دیگر نیز اشاره نمود.
هم اکنون ایران در صنایعی س��رمایهگذاری میکند که
اقتصادی نیست ،در صورتی که بهتر است صنایعی در کشور
حمایت ش��وند که دارای مزیت نسبی باشند ،مانند صنایع
پتروشیمی ،صنایع غذایی ،کاشی و سرامیک ،مواد معدنی،
برخی از رش��تههای نساجی و در این صورت شاهد افزایش
اشتغالزایی و س��ودآوری در کشور خواهیم بود .در دو سال
اخیر صنعت نساجی جهان متأثر از رکود اقتصادی بوده که
این امر مش��کالت عدیده ای از جمله کمبود فروش را برای
واحدهای تولیدکننده به وجود آورده است .در این برهه زمانی
کشور ما از تحریمهای بینالمللی نیز بینصیب نبوده ،عالوه
بر آن قیمت تمام شده باالی محصوالت و کمبود نقدینگی با
شرایط جهانی در هم آمیخته و وضع نامطلوبی را برای صنایع
نساجی کش��ور رقم زده اس��ت .در کنار این مسائل ،بدهی
صنعتکاران به بانکها و غیر قاب��ل رقابت بودن محصوالت
ایران��ی با کاالهای خارجی نیز مزید بر علت ش��ده که وضع
ای��ن صنعت رو به افول بگذارد .چنانچه به طور جدی برای
مش��کالت این صنعت چارهاندیشی نش��ود ،شرایط کنونی
ادامهدار خواهد بود و چش��مانداز مناسبی در آینده برای این
صنعت تصور نمیشود.
با وجود حجم واردات به کش��ور از مبادی رسمی و غیر
رسمی ،صنایع نس��اجی هنوز به تولید ادامه میدهند و اگر
اندکی مورد توجه قرار گیرند ،به طور قطع میتوانند رش��د
باالییداشتهباشند.مهمترینمشکلصادرکنندگانمحصوالت
صنایع نساجی کشور ثابت بودن دستوری نرخ ارز و نوسان آن
و بیتوجهی به مابهالتفاوت نرخ ارز و تورم است .لذا مسئوالن
باید به واحدهای صنعتی توجه کنند ،زیرا این واحدها مشکل
مدیریتی و تولید ندارند ،مشکل آنها کمبود نقدینگی است که
باید به سرعت به واحدها تزریق شود .تالش در جهت کاهش
قیمت تمامشده محصوالت از جمله اقدامهایی است که باید
به منظور ترویج خرید تولیدات داخلی صورت گیرد .برخی
از کارشناسان بر این باورند هنوز در زمینه مدسازی پوشاک
و لباس عقبافتادگیهای زیادی در کشور وجود دارد که اگر
این عقبافتادگیها جبران ش��ود ،سرانه مصرف محصوالت
نس��اجی و پوشاک نیز در کشور افزایش یافته و در نهایت به
رونق بازار نس��اجان منجر خواهد ش��د .در این راستا به نظر

میرسد صنایع نساجی و پوشاک حتی میتوانند با استفاده
از تجربیات طراحان موفق در عرصه بینالملل وضعیت خود
را در زمینه مدس��ازی و نوآوری در تولید بهبود بخشیده و از
این طریق ضمن ارتقای سهم خود در بازار داخلی در بازارهای
صادراتی نیز موفق عمل کنند.
از سوی دیگر مصرف محصوالت نساجی و پوشاک رابطه
مستقیمی با درآمد سرانه مردم یک کشور و قدرت خرید آنها
دارد .در این راستا پس از غذا ،پوشاک نیاز اساسی مردم بوده
و به همین دلیل بروز هرگونه تغییر در قدرت خرید مردم تاثیر
زیادی روی بازار محصوالت نساجی و پوشاک دارد .از این رو
به نظر میرس��د تولیدکنندگان با اتخاذ تمهیدات مناسب و
البته زیر چتر حمایتهای دولتی باید با ارزانسازی تولیدات
خود زمینه ترغیب ش��هروندان را به مصرف کاالی ایرانی که
از کیفیت مناسبی نسبت به اجناس خارجی به ویژه چینی
برخوردارند ،فراهم س��ازند .در این راستا جلوگیری از واردات
بیرویه منس��وجات در کنار نوسازی و حمایت از این صنعت
پ��رآوازه و قدیمی میتواند به صنعت نس��اجی جانی دوباره
ببخشد.
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توصیه کاری
از میلیاردر بریتـانیایی
آنچه در دانشگاه به شما یاد نمیدهند
سِ ر ریچارد برانسون کارآفرین و سرمایهگذار بریتانیایی است و احتماال تنها میلیاردر دنیا است که در هشت
صنعت مجزا هشت شرکت میلیارددالری تاسیس کرده است .جالب اینجاست که برانسون در رشتههای مرتبط
به مدیریت و اقتصاد درس نخوانده و خودش تجارت را یاد گرفته است .او شهرتش را مدیون موفقیت عظیم
گروه ش�رکتهای ویرجین است که عنوان دهها ش�رکت در سراسر دنیاست که نام چندین شرکت موفق در
حوزههای خطوط هوایی ،راه آهن ،ش�بکههای تلویزیونی و ایس�تگاههای رادیویی ،سرویسهای تلفن همراه،
تورهای مسافرتی ،هتلهای زنجیرهای ،کارتهای اعتباری ،صنایع غذایی و پوشاک در میان آنها دیده میشود.
شرکت مرکزی ویرجین در سال  ۱۹۸۹در اداره ثبت شرکتها در لندن ثبت شد .حدود  ۵۰هزار نفر در گروههای
ویرجین مشغول به کار هستند و ثروت خالص آن در سپتامبر  ۲۰۰۸حدود  ۵میلیارد پوند برآورد شده است.
آنچه در پی میآید  ۱۵نصیحت کاری از ریچارد برانسون است که مجله بیزینس اینسایدر از کتاب تازه منتشر
شده او «چیزهایی که در دانشکدههای مدیریت و اقتصاد به شما یاد نمیدهند» انتخاب کرده است .برانسون
در مقدمه کتابش مینویسد« :واقعا نمیدانم اگر به دانشکده تجارت میرفتم و آن بکننکنهای قراردادی را یاد
میگرفتم حاال کار و زندگیام چقدر متفاوت میشد».

نگر
آینده
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کاری کنید که دیده شوید

برانسون وقتی داشت خط هوایی ویرجین را تاسیس
میکرد از سر فردی لیکر غول صنعت هوایی انگلستان
چی��ز مهمی یاد گرفت« .لیکر به من گفت کاری کن
که در صفحه اول روزنامهها دیده شوی نه در صفحات
میانی .باید مردم تو را بشناسند چون در ذهنشان تو
نماد آن کسبوکار هستی و آنها دوست دارند از کسی
خرید کنند که شخصیتش برایشان جالب است .پس
حتی خودت را مس��خره خاص و عام کن ولی مشهور
بمان .در غیر این صورت دوام نمیآوری ».برانسون به
شدت اهل مسافرت است و سعی میکند تا آنجا که
میتواند با مردم ارتباط داشته باشد و با آنها حرف بزند.
خودش میگوید که بهترین ایدهها برای تجارت را در
همین دیدارها پیدا کرده است.
اسم خوبی پیدا کنید

نام تجاری خاص بدون تردید باعث میش��ود که
در خاطر بمانید ،اما وقتی کاال یا خدمات شما کیفیت
باالیی داش��ته باش��د ش��ما آرامآرام به آن نام اعتبار
میبخش��ید« :من خیلی اتفاقی این اسم را انتخاب
ک��ردم .خیلی خ��وب توجهات را ب��ه خودش جلب
میکند اما فقط این نیس��ت .در طول این سالها ما
کاری کردهای��م که ویرجین نماینده تازگی خدمات
و کیفی��ت باال باش��د .ما از این احس��اس محافظت
میکنیم».

برانسون و دفترچه یادداشتهایش

میتوانند محصول درجه یک تولید کنند.
آنها باید احساس کنند شرکت به نظراتشان
احترام میگذارد و به آنها نیاز دارد».

چند سال پیش من چند ماهی را با ریچارد برانسون گذراندم .او هنوز سر ریچارد
نشده بود و کارآفرینی بود که در کسبوکارش با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم
میکرد( .البته کسبوکار او همان موقع  ۱۰۰میلیون دالر میارزید!) برانسون آن روزها
در یک خانه قایقی در لندن زندگی میکرد .من و برانس��ون سراسر آن تابستان را در
خانه قایقیاش غذا خوردیم و نوشیدیم و حرف زدیم .من عادات کاری او را به دقت زیر
نظر داشتم .برانسون همه چیز را خیلی ساده میگرفت .دنبال چیزهای پیچیده نبود
و از کارهای آدمها برداش��تهای عجیب و غریب نمیکرد .اگر هوا خوب بود با همان
شلوارک شنا خیلی ساده و راحت پشت میزش در عرشه مینشست و کار میکرد .او
همیش��ه خیلی بیخیال و القید به نظر میرسید و من متعجب بودم که چطور این
کسبوکار میلیون دالری را مدیریت میکند .بعد متوجه چیزی شدم که تا حاال به آن
خوب دقت نکرده بودم :برانسون همیشه و هر جا دفترچه یادداشتی همراه خود داشت.
و همیش��ه درحال نوشتن در آن بود .با او درباره این دفترچه یادداشتها حرف زدم و
متوجه ش��دم که این برایش بسیار اهمیت دارد .بعدا در کتاب زندگینامهاش نوشت:
«من زندگیام را با نوش��تن فهرس��تها میگذرانم :فهرست آدمهایی که باید بهشان
تلفن بزدم ،فهرس��ت ایدههای جدید ،فهرست شرکتهای تازهای که خوب است راه
بیندازم ،فهرست آدمهایی که کار آدم را راه میاندازند .هر روز و هر روز من به کمک
این فهرستها کار میکنم و همین تماسهای تلفنی مرتب و حساب شده است که
کارم را به پیش میبرد .همه افرادی که در دفترم کار میکنند میدانند وقتی دفترچه
یادداشتی را گم میکنم چه حالی میشوم! خیلی از آنها مجبور شدهاند دنبال دفترچه
یادداشت کذایی من بگردند و میدانند که از دفترچه یادداشتهای معمولی مدرسهای
استفاده میکنم .میتوانید اینها را در هر فروشگاه لوازم تحریر در شهر تهیه کنید .من
همیشه یکی از اینها را با خودم این طرف و آن طرف میبرم و حرفهای مهمی را که
کارمندانم یا آدمهای دیگر به من میزنند یادداشت میکنم .من از تمام صحبتهای
تلفنیام و همه جلسات کاریام یادداشت بر میدارم .در کتابخانهام چند قفسه به همین
دفترچه یادداشتها اختصاص دارد».

مدیر باید کس��ی باش��د که میتواند
«بهترین خصوصیات هر شخص را در او
پیدا کند و از آن بهره بگیرد ».کس��ی که
میتواند با دیگران خوب ارتباط برقرار کند
و به کارمندان کمک کند که از اشتباهات
خ��ود درس بگیرند نه اینکه آنها را مورد
انتقاد مداوم قرار دهد .برانسون میگوید:
«و همه قرار نیست که مدیرعامل خوبی
باشند.بنیانگذارشرکتمیتواندمدیرعامل
باشد اما این الزامی نیست .اگر میبینید که
به درد این کار نمیخورید شخص مناسب
را برای این شغل استخدام کنید».

از آن لذت نمیبرید ،انجام ندهید

سر و سامان دادن یک کسبوکار اصال
آسان نیس��ت و باید فداکاریهای زیادی
انجام دهید و از وقت و س��رمایهتان خرج
کنید ،اما همه وقت��ی نتیجه کار چیزی
باشد که به آن افتخار میکنید همه اینها
از یادتان میرود .برانسون میگوید« :وقتی
من ویرجین را در زیرزمینی در لندن شرقی
راه انداختم اصال نقشه و استراتژی بزرگی
نداشتم .اصال قصد نداشتم که امپراتوری
تجاری راه بیندازم ...از دید من راه انداختن
یک کسبوکار انجام کاری است که به آن
افتخار کنم ،آدمهای پراستعداد را کنار هم
جمع کنم و چیزی را به وجود آورم که در
زندگی مردم تغییری واقعی ایجاد کند».
خطرکنید

برانس��ون تک��هکالم معروف��ی درباره
ریس��کپذیری دارد« :ش��جاع ش��اید تا
اب��د زنده نماند ،اما محت��اط اصال زندگی
نمیکند!» در هر کس��بوکاری ریس��ک
وج��ود دارد و برانس��ون میگوید« :آماده
ضربه خوردن باش��ید چ��ون از دور بازی
کردن هیچوقت به موفقیت ختم نمیشود.
احتماال بارها شکس��ت خواهید خورد اما
هیچچیزی به اس��م شکست کامل وجود
ندارد .پس از شکست نترسید».
دو بار اول خیلی اهمیت دارد

اریک کالونیوس /نویسنده و خبرنگار وال استریت ژورنال

به اعتقاد برانس��ون برخ��ورد اول ما بر
مشتری آن موقع است که او کاال و خدمات
ما را میخرد .این مهمترین فرصت ماست
و باید با کاال یا خدماتمان بهترین تاثیر را
بر او برگذاریم .اما بار دومی هم وجود دارد و این یکی به
اندازه بار اول اهمیت دارد .برانسون میگوید« :اصوال بار
دومی که مش��تری با ویرجین ارتباط برقرار میکند آن
موقعی است که مشکلی در کاال یا خدمات وجود داشته
است .اینکه ما در چنین موقعیتی چطور از خودمان و
نام تجاریمان دفاع میکنیم به شدت تعیینکننده است.
رابطه خوب با مشتری از بار دوم آغاز میشود.
رسیدن به کمال امکان ندارد

بیشتر وقتها حق با مشتری است

اهمیت «ما»

بهترین محل کار از دید برانسون آنجایی است که
رئیس و کارمندانش ارتباط خوبی با هم دارند و به خاطر
یک هدف همکاری میکنند« .اگر متوجه ش��دید که
کارمندان موقع اشاره به شرکت از کلمه «ما» استفاده
نمیکنند احساس خطر کنید .این یعنی ارتباط افراد باال
و پایین نردبان شرکت قطع شده است ».برانسون توصیه
میکند که در چنین وضعیتی بهتر است افرادی که در
شرکت نه رده باال به حساب میآیند و نه رده پایین -و با
هر دو رده ارتباط خوبی دارند -مشکل را بررسی کنند.
آزادی بیان چیز خوبی است!

کارمندان باید آزاد باشند که عقاید خود را در مورد
ش��رکت بیان کنند حتا کارفرما باید آنها را به این کار
ترغیب کند .اینگونه است که تصمیمات بهتری گرفته
میشود .برانسون اعتقاد دارد «شاید این حرفم تکراری به
نظر برسد اما فقط کارمندان باانگیزه و متعهد هستند که

برانسونمینویسد«:بایدشنوندهخوبی
باشید .قبل از تصمیمگیری از دیگران حتما
نظر بخواهید و بعدا خواهید دید چقدر در
وقت و هزینهها صرفهجویی خواهد شد.
البته تا وقتی نظر ش��خص را نشنیدهاید برانسونمیگوید
درباره نظرات دیگران با او صحبت نکنید.
بگذارید عقیده اصلیاش را بیان کند ».اینکهبگذاریم
پایان شراکت پایان دوستی نیست

خیلی اوقات شراکت جواب نمیدهد
و مجبورید از ش��ریکتان -که اکثر اوقات
دوستتان هم است -جدا بشوید .برانسون
میگوید« :قرار نیست با پایان شراکت از
هم متنفر شوید .هر زمان که متوجه شدید
این شراکت به بنبست میرسد بهتر است
خیلی سریع آن را متوقف کنید تا کار به تنش بیشتر
نکش��د .رابطه را تا آنجا که ممکن است دوستانه به
پایانبرسانید».
گوشی را بردارید

اس��تفاده از تکنولوژیهای نو چیز بدی نیست اما
وقتی نیاز است که تلفنی حرف بزنید از پیامک و ایمیل
استفاده نکنید .برانسون میگوید« :ارتباطات تجاری در
سالهای اخیر ضعیف و ضعیفتر شده چون مردم از
تماس تلفنی و ارتباط چهره به چهره پرهیز میکنند.
تلفن زدن وقت تلف کردن نیس��ت .حرف زدن شما را
از اختالف نظرهای بعدی نجات میدهد .اس��تفاده از
پیامک و ایمیل عموما باعث سوءبرداش��ت میشود و
کمکی به حل مشکل نمیکند».
رهبر باشید نه رئیس

برانس��ون تصویر س��نتی روسای ش��رکتها را در
فیلمها تاریخ مصرف گذش��ته میداند .ب��ه اعتقاد او
«رئیس دستور میدهد و رهبر سازماندهی میکند .و
شرکتها به رهبر نیاز دارند نه رئیس .وقتی یک کارمند
میگوید :باشه! قبول! رئیس تویی .در  ۹۰درصد موارد
منظورش این است که با تو موافق نیستم ولی چون تو
میگویی انجامش میدهم .اگر اینجا کار نمیکردم به
همه میگفتم که این ایده چقدر اشتباه است .یک رهبر
تجاری خوب کسی نیست که دستوراتش مرتب اجرا
میشود ،او کسی است که باعث میشود دیگران بهتر
فکر کنند و به نتیجه بهتری برسند».

افراد فکر کنند کاال
یا خدماتی را به
کمالرساندهاند
خطرناک است.
وقتی کسی
مطمئنمیشود
که عالیترین کاال
را عرضه کرده،
بی خیال رقابت
میشود و آرام
میگیرد .این اصال
خوب نیست چون
همزمانتعداد
بیشماری آدم در
حال بهبود کاال
یا خدمات خود
هستند
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همیش��ه حق با مشتری اس��ت ،مگر وقتی
که اش��تباه میکند! به هر ح��ال آنها هم
مثل م��ا آدماند .برانس��ون میگوید:
«عقاید مش��تریها اهمیت دارد
اما شما نباید سیستم خدمات
مش��تریان را با این فرض بنا

برند خود را دقیق تعریف کنید

برانسون معتقد اس��ت با گسترش عمودی و افقی
ش��رکت ویرجین او در تعریف برند اشتباه کرده است.
«باید کاری کنید که تا مشتری نام تجاری شما را دید
بتواند محصول یا خدمات خاص را به خاطر بیاورد».

از دیگران نظر بخواهید

نگر
آینده

برانسون میگوید اینکه بگذاریم افراد فکر کنند
کاال یا خدماتی را به کمال رساندهاند خطرناک
است .وقتی کس��ی مطمئن میشود که
عالیترین کاال را عرضه کرده ،بی خیال
رقابت میشود و آرام میگیرد .این اصال
خوب نیست چون همزمان تعداد بیشماری
آدم در حال بهبود کاال یا خدمات خود هس��تند.
«من هیچوقت به هیچکس نمیگویم که کارش صد در
صد بیعیب و عالی است چون همیشه جا برای بهتر
شدن وجود دارد».

کنید که س��ازمان شما همیشه مطیع هوسهای آنی
مش��تریانتان است .مش��تریان باید برای شما اهمیت
داش��ته باشند اما نقش کاال یا خدماتتان را در شکل
دادن به سلیقه و ذائقه مشتری دستکم نگیرید».

هر کسی نمیتواند مدیرعامل باشد
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اخالق مدیریت

 ۵راه برای باالبردن هوش هیجانی
چرا هوش هیجانی مدیران موفق باالتر از بقیه است
پرستون نی /استاد روانشناسی کالج فوت هیل
هوش هیجانی ( )EQرا میتوان توانایی فهم ،مدیریت و بیان موثر احساس�ات خود و همچنین فهم
و س�هیم شدن در احساسات دیگران دانست .به نوش�ته مجله «روانشناسی امروز» بر اساس نتایج
چندین تحقیق ۹۰ ،درصد کسانی که در محل کار بازدهی باالیی دارند و موفق به حساب میآیند هوش
هیجانی باالیی دارند و  ۸۰درصد افرادی که در محل کار عملکرد ضعیفی دارند هوش هیجانیش�ان
پایین اس�ت .هوش هیجانی در ایجاد ،توسعه و حفظ روابط نزدیک خصوصی هم بسیار اهمیت دارد.
خوشبختانه بر خالف ضریب هوش�ی ،که در طول زندگی
تغییر چندانی نمیکند ،ه�وش هیجانی را میتوان
افزای�ش داد .و فراموش نکنی�د که هیچکس به
اندازه مدیر یک مجموع�ه در هنگام بحران
نیازمند هوش هیجانی باال نیست ،اوست
ک�ه به جای هم�ه تصمی�م میگیرد و
شرایط را کنترل میکند و اگر او نتواند
بر احساساتش غلبه کند موجودیت
مجموعه را به خطر خواهد انداخت.
در این مقاله  ۵جنبه هوش هیجانی
و راهه�ای افزای�ش آن را توضیح
میدهیم.

۱

توانایی روبهرو شدن با احساسات
منفی خودتان

«ما آن چیزی میش��ویم که در تمام روز به
آن فکر میکنیم».
رالف والدو امرسون

احتماال ای��ن مهمترین جنبه ه��وش هیجانی
اس��ت :اینکه بتوانیم به طور موثر احساسات منفی
خودمان را مدیریت کنیم تا ما را در هم نشکنند و بر
قضاوتهایمان تاثیر نگذارند .برای آنکه احساسمان را
نسبت به یک موقعیت تغییر دهیم باید اول تفکرمان درباره
آن موقعیت را عوض کنیم .چطور؟ دکتر دنیل ایمن ،عصب

روانش��ناس تمرین تقریبا سادهای ابداع کرده است :کشتن
تفکرات منفی غی��رارادی ( .)ANT Therapyدکتر ایمن
به کمک این روش به ما کمک میکند که طبیعت تجربیات
منفیم��ان را درک کنیم و به کمک آن بتوانیم احساس��ات
منفیم��ان را کاهش دهیم .به اعتق��اد دکتر امن افرادی که
دچار افس��ردگی میش��وند در چرخه باطل تفکرات منفی
غیرارادی گرفتار شدهاند .پس این روش هم هوش هیجانی
را ما را باال میبرد ،هم جلوی افس��ردگی را میگیرد .نمونه
چند تفکر منفی غیرارادی :استفاده زیاد از کلمات همیشه،
هیچوقت ،هیچکس و همه -پیشبینی بدترین حالت ممکن
در هر ماجرا -اعتقاد به اینکه همه میخواهند از ش��ما سو
اس��تفاده کنند یا شما را زیر س��وال ببرند -تکرار این جمله
که «باید آن کار را میکردم» -برچس��ب زدن به خودتان یا
دیگران  -مقصر دانستن همیشگی خودتان یا دیگران هنگام
مش��کالت .به خاطر اهمیت روش دکت��ر ایمن در باال بردن
هوش هیجان��ی ،گزیدهای از مقاله او را برای ش��ما انتخاب
کردهایم که در پایان این بخش میآید.

۲

توانایی خونسرد ماندن زیر فشار

«دردسرها از دهان بیرون میپرند».

ضربالمثلچینی

اکثر م��ا درجاتی از اضط��راب را در طول زندگی تجربه
کردهایم .اینکه ش��خص چطور میتوان��د موقعیتهای پر
استرس را مدیریت کند تفاوت میان منفعل بودن و مصمم
بودن و همچنین ثبات و آش��فتگی را نشان میدهد .وقتی
زیر فشار هستید تصمیمات اشتباهی میگیرید و کاراییتان
بسیار پایین میآید .کلید مسئله خونسرد باقی ماندن است.
چند توصیه ساده برای خونسرد ماندن تحت فشار:
یک :اگر احساس خشم میکنید و از دست کسی عصبانی
هستید ،قبل از آنکه چیزی بگویید که بعدا از آن پشیمان
شوید ،نفس عمیقی بکشید و به آرامی تا ده بشمرید .در اکثر
موقعیتها زمانی که به عدد ده میرس��ید راه بهتری برای
مواجه شدن با آن مسئله پیدا کردهاید و میتوانید مشکل را
به جای پیچیده کردن ،ساده کنید .اگر بعد از شمارش تا ده
همچنان احساس عصبانیت میکنید سعی کنید لحظهای از
اتاق خارج ش��وید و مثال به حیاط اداره بروید .آنجا احتماال
آرامتر تصمیم خواهید گرفت.

هشت قدم برای باالبردن هوش هیجانی
چطور تفکرات منفی غیرارادی را نابود کنیم؟
دکتر دنیل ایمن /عصب روانشناس
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در محل کار شما را به عنوان شخصیتی بدبین میشناسند
یا خوشبین؟ ممکن است بگویید این مهم نیست و من کار
خودم را خوب انجام میدهم .اما اشتباه میکنید .بدبینی و
تفکرات منفی باعث پایین آمدن هوش هیجانی و در نتیجه
بازده کاری شما میشوند .برای مقابله با این مشکل چه کار
باید کرد؟ در این تردیدی نیس��ت که افراد افسرده با دیدی
«منفی» به دنیا و اتفاقات آن مینگرند .وقتی به گذشته نگاه
میکنند افسوس میخورند ،وقتی درباره آینده فکر میکنند
بدبیناند و دچار دلواپس��ی میشوند .و در لحظه کنونی هم
حتما اتفاقی افتاده که جلوی خوشحالیشان را گرفته .آنها
به کمک لنزی به دنیا نگاه میکنند که تیره و تار است .آنها

از «تفکرات منفی غیرارادی» رنج میبرند .این نگاه به زندگی
توانایی شخص در مواجهه با مشکالت یا لذت بردن از زندگی
را محدود میکند .مس��ئله اینجاست که شخص منفیباف
به طور «لحظه به لحظه» در مواجهه با مس��ائل و مشکالت
دچار تفکرات منفی میشود و مجموع این لحظات هستند
که ش��خص را تبدیل به موجودی افسرده میکنند .شخص
برای درمان باید الگوی فکری لحظه به لحظه خود را بفهمد و
این بسیار دشوار است .شما همیشه متوجه نیستید که دارید
منفی بافی میکنید و این چه تاثیری بدی بر زندگی کاری
و خصوصیتان میگ��ذارد .اما اصولی وجود دارد که من به
کمک آنها توانستهام منفیبافها را درمان کنم .شما که این

مقال��ه را میخوانید کار بزرگی کردهاید :اعتراف کردهاید که
منفیباف هستید .حاال باید قدمهای بعدی را بردارید:
قدم اول :درک این مسئله که هر گاه فکری میکنید در
مغزتان مواد شیمیایی ترشح میشود .تفکرات شما واقعی
هستند و بر احساس و رفتارتان تاثیر واقعی میگذارند.
قدم دوم :درک این مسئله که تفکری منفی باعث تاثیر منفی
در بدنتان میشود :موقع عصبانیت عضلههایتان کشیده
میشوند ،قلبتان تندتر میزند ،دستانتان عرق میکند و
احساس گیجی میکنید .بدن شما به تکتک افکار منفی
واکنش نشان میدهد.
قدم سوم :درک این واقعیت که هر بار به چیزی خوب

دو :اگ��ر عصبی و دلواپس هس��تید ،آب س��رد به صورتتان
بزنید و هوای تازه تنفس کنید .دمای پایین میتواند سطح
دلواپسی انس��ان را کاهش دهد .از نوش��یدن چای ،قهوه و
نوش��ابه کافئیندار خودداری کنی��د ،اگر چه کافئین باعث
میشود بتوانید س��ریعتر فکر کنید اما سطح دلهره شما را
هم باالتر میبرد.
سه :اگر احساس ترس ،اندوه و سستی شدید دارید ،به کمک
آهنگهای با ضرب آهنگ تند نرمش کنید .وضعیت بدنی ما
تاثیر شدیدی بر احساساتمان میگذارد( .عقل سالم در بدن
سالم اس��ت را جدی بگیرید ).پس اگر دست به نرمشهای
پرتحرک و ش��اد بزنید حال روحیتان هم بهتر خواهد شد.
همچنان که انرژی و زندگی را در بدنتان احساس میکنید
اعتماد به نفستان افزایش خواهد یافت.
چهار :اگر احس��اس گیجی ،در هم شکس��تگی و سس��تی
میکنی��د از خانه بیرون بروید و پیادهروی کنید .به طبیعت
بروید و خود را در رنگهای س��بز و آبی رها کنید( .این دو
رنگ خاصیت آرامبخش دارند ).منظرهای دوردست پیدا کنید
و به آن نگاه کنید و نفسهای عمیق بکش��ید .سعی کنید
فقط به آن منظره توجه داشته باشید .بدون تردید با احساس
بهترین به خانه بازخواهید گشت.

۳

توانایی فهم رفتارهای دیگران

«ما چیزها را آنطور که هستند نمیبینیم .ما چیزها را
آنطور که هستیم میبینیم».
آنائیسنین

افراد با هوش هیجانی باال عموما توانایی باالیی در درک
و تفس��یر کنشهای احساس��ی ،فیزیکی و کالمی دیگران
دارند .این افراد به عالوه میدانند که چطور با دیگران ارتباط
برقرار کنن��د تا از نیت دقیق آنها آگاه ش��وند .رونالد آدلر و
راسل پراکتور دو روانشناسی هستند که در اینباره تحقیق
کردهان��د .آنها برای بهبود این بخ��ش از هوش هیجانی دو
توصیهمیکنند:
اول :وقت��ی ش��اهد رفت��ار هس��تید ک��ه آن را کامال درک
نمیکنید ،قبل از هرگونه نتیجهگیری دس��تکم دو تفسیر
مختلف برای آن پیدا کنید .برای مثال اگر به کس��ی تلفن
زدی��م و او جوابم��ان را نداد حتما فکر میکنیم که او ما را
نادی��ده گرفته ،اما باید احتمال دیگ��ری را در نظر آوریم که

۴

توانایی ابراز قاطعانه احساسات در موقع لزوم

۵

توانایی ابراز احساسات شخصی در روابط
نزدیک و خصوصی

«ما در پناه یکدیگر زندگی میکنیم».

ضربالمثلسلتی

نمرههایی بسیار پایین میآورد .به او شک کردم و بعد از تست
هوش متوجه شدم تقریبا نابغه به حساب میآید! از آن به
بعد نه فقط نمرهها ،که حتی رفتارهای آن دانشجو هم تغییر
کرد .فکر کردن به تفکراتتان خیلیخیلی اهمیت دارد .وقتی
به آنها فکر میکنید متوجه میشوید که کدامشان به شما
کمک میکنند و کدامشان به شما ضربه میزنند.
قدم هفتم :شما یا باید ذهنتان را آموزش دهید که مثبت فکر
کند ،یا باید بیخیال آن شوید تا با تفکرات منفی به جنگتان
بیاید .واقعا به خودتان بستگی دارد .باید میان تفکرات مثبت
و منفی فرق قائل شوید و واقعا جلوی منفیها را بگیرید .هر
چه بیشتر تمرین کنید و بیشتر مثبت بیاندیشید در این راه
حرفهایتر میشوید .یک راهش این است که هر وقت تفکر
منفی را احساس کردید سریعا آن را به چالش بکشید ،در
برابرش موضع بگیرید و استدالل کنید .حتی بلند حرف
بزنید .اگر توانستید آن تفکر منفی را وادار به سکوت کنید،
همه قدرتش از آن شما میشود و بدنتان سریعا به آن واکنش
نشان میدهد.

قدم هشتم :تفکرات منفی غیرارادی شبیه مورچههاییاند که
در پیکنیک باعث دردسر شما میشوند .یک تفکر منفی شبیه
یک مورچه است و مشکل بزرگی به حساب نمیآید .اما تعداد
مورچههاکهبیشتروبیشترشودمجبورمیشویدقیدپیکنیک
را بزنید .تعداد تفکرات منفی که بیشتر و بیشتر شد زندگیتان
تیره و تار میشود .بهترین راه به چالش کشیدن یک تفکر
منفی چیست؟ نوشتن آن و بعد نوشتن پاسخی منطقی به آن.
اگر همیشه احساس میکنید که «معاونم هیچوقت به حرف
من توجه نمیکند ».آن را بنویسید .بعد سعی کنید برای آن
پاسخی منطقی پیدا کنید .مثل این« :معاونم حاال به حرف
من توجه نمیکند ،شاید چون چیزی حواسش را پرت کرده.
چون او عموما به حرفهایم خوب توجه میکرد ».ممکن
است احساس کنید که دارید به خودتان دروغ میگویید چون
اعتقاد دارید که تفکرات غیرارادی ما همیشه راست میگویند.
اولش کمی دشوار است ،اما بعدا متوجه میشوید که چه لطف
بزرگی در حق خود و کارمندانتان انجام دادهاید .پس قلم و
کاغذ را بردارید!

هریت لرنر

در زندگ��ی همه م��ا لحظاتی وج��ود دارد که مجبوریم
مرزبندیهایمان را به درستی مشخص کنیم تا مردم بدانند
ما کجا ایستادهایم .این یعنی ما حق داریم که مخالفت کنیم
(بدون آنکه نامطبوع رفتار کنیم)« ،نه» بگوییم بدون آنکه
احس��اس گناه کنیم ،اولویتهای خودمان را تعیین کنیم،
حقوقم��ان را بگیریم ،و از خودمان در برابر اجبار و آس��یب
محافظت کنیم .اما خیل��ی اوقات این کار را نمیکنیم :یا از
واکنش طرف مقابل میترسیم ،یا خجالت میکشیم و ...اما
به زبان نیاوردن احساس��ات و تفک��رات در موقع لزوم ،بعدا
مشکلساز میشود و موقعی مجبور میشویم حرف خود را
بزنیم که کار از کار گذش��ته است .خوشبختانه راهی وجود
دارد که هنگام ابراز احساس��ات دشوار به کارمان میآید .به
آن تکنی��ک آ ب پ میگویند و اگر در ابراز افکار و تمایالت
خود مش��کل دارید باید آن را تمرین کنید :من احس��اس آ
دارم وقت��ی که ت��و کار ب را در موقعیت پ انجام میدهی.
مثل این چند مثال« :من ناراحت میشویم وقتی میبینم تو
تالشهای من را نادیده میگیری« ».احساس ناخوشایندی
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«چطور میتوانید خودتان باشید؟ باید بتوانید به
صراحت درباره چیزهایی که برایتان مهم است حرف بزنید
و موضعتان را صریح مشخص کنید .باید برای دیگران روشن
کنید که در این رابطه مش��خص ،چه چیزهایی برای ش��ما
پذیرفتنی و قابل قبول است».

قرار نیست مدیر یک مجموعه احساسات خصوصیاش را با
کارمندانش در میان بگذارد ،اما برای باال بردن هوش هیجانی
شخص باید بتواند با نزدیکانش راحت حرف بزند و احساساتش
را بروز دهد .همین حاال بررسی کنید که در طول روز میان
شما و اعضای خانوادهتان -یا دوست نزدیکتان -این جمالت
گفته میش��وند یا ن��ه؟ «حالت چطوره؟»« ،چه احساس��ی
داری؟»« ،دوستت دارم»« ،کار خیلی خوبی کردی»« ،وقتی
آنط��وری حرف میزدی خیلی خوش��م میآمد»« ،خیلی
خوب اس��ت که با هم وقت میگذرانیم»« ،تو دوست خیلی
خوبی هس��تی» و «عذر میخواهم» .اما مسئله فقط حرف
زدن نیست .ش��ما باید با زبان بدنتان هم با اعضای خانواده
رابطه نزدی��ک برقرار کنید .اینکه بتوانید به اعضای خانواده
لبخند بزنید ،آنها را در آغوش بگیرید .با آرنج به آرنج رفیقتان
بزنید و دستتان را دور گردن فرزندتان بیندازید .مسئله بعدی
رفتارهای حاکی از صمیمیت اس��ت .آیا به نزدیکانتان غذا
و نوش��یدنی تعارف میکنید؟ آیا با خرید هدیهای کوچک یا
آوردن غذا ،ش��یرینی و گل آنها را غافلگیر میکنید؟ آیا به
حرفهای آنها خوب گوش میدهید؟ ممکن است احساس
کنید که سنی از شما گذشته یا شما شخصیت مهمی هستید
و نمیتوانید از این کارها بکنی��د .اما فراموش نکنید که اگر
شخص نتواند در میان اعضای خانوادهاش اینگونه احساسات
خود را بروز بدهد ،با سالمتی روانی فاصله دارد و در محل کار
هم نمیتواند در مواقع بحران بر احساسات خود غلبه کند.

بگذارید و در
صورت نیاز از
مردمبخواهید
دلیلرفتارشان
را توضیح دهند.
دیگران را مورد
بازجویی قرار
ندهید،سوالهایی
اینچنینی
بپرسید«:فقط
کنجکاوشدم،
میتونی به من
بگی چرا…».
اینگونه نه به
کسی اتهام
میزنید و نه او را
مورد قضاوت قرار
میدهید
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و امیدوارانه فکر میکنید مغزتان مواد شیمیایی ترشح
میکند که باعث میشود وضعیت بدنیتان بهتر شود.
آخرین باری را که به چیزی خیلی شاد فکر کردید یادتان
است؟ ضربان قلبتان کندتر شد ،دستهایتان خشک و
تنفستان آرامتر.
قدمچهارم:پذیرفتن این واقعیت که بدن ما به همه تفکراتمان
واکنش نشان میدهد .دستگاههای دروغسنج بهترین شاهد
بر این مدعا هستند.
قدم پنجم :درک این واقعیت که افکار ما به شدت قدرتمندند.
به همین خاطر وقتی احساس آشفتگی میکنیم واقعا سردرد
و دلدرد میگیریم .بدنتان را یک اکوسیستم در نظر آورید که
تفکرات منفی آلودگی هوای آن به حساب میآیند.
قدم ششم :اگر درباره تفکراتتان فکر نکنید آنها غیرارادی
پیش میآیند .و چون همینطوری فکر میکنید همه
تفکراتتان درست نخواهد بود .تفکرات شما همیشه حقیقت
را نمیگویند .گاهی اوقات حتا به شما دروغ میگویند .من
دانشجویی داشتم که فکر میکرد کودن است و در درسها

او سرش شلوغ بوده .با تالش برای شخصی نکردن ماجراها،
ما میتوانیم رفتارهای دیگران را بهتر بفهمیم .افراد بیشتر به
خاطر خودشان -و نه ما -دست به کارها میزنند .اگر حس
نکنیم که در مرکز جهانیم و همه توجهات روی ماست ،کمتر
از گذشته دچار سوءبرداشت میشویم.
دوم :خجالت را کنار بگذارید و در صورت نیاز از مردم بخواهید
دلیل رفتارشان را توضیح دهند .دیگران را مورد بازجویی قرار
ندهید ،سوالهایی این چنینی بپرسید« :فقط کنجکاو شدم،
میتونی ب��ه من بگی چرا…» .اینگونه نه به کس��ی اتهام
میزنید و ن��ه او را مورد قضاوت قرار میدهید .حرفهای او
را با رفتارش و زبان بدنش مقایسه کنید تا مطمئن شوید که
همهچیز را درست فهمیدهاید.

پیدا میکنم وقتی تو از من انتظار داری اولویتهایم را نادیده
بگیرم و به تو کمک کنم ».وقتی خیلی صریح احس��استان
را بیان میکنید طرف مقابل دیگر نیازی به حدس و گمان
ندارد و راه را بر س��وءتفاهمات بعدی میبندید .البته مراقب
باشید که این صراحت حد و حدودی دارد .از جملههایی که
با «تو» شروع میشود و بعد در آن اتهام یا قضاوتی وجود دارد
بپرهیزید« :تو … هستی ».یا «تو باید…» .اینگونه جمالت
طرف مقابل را در حالت دفاعی قرار میدهد و به احتمال زیاد خجالت را کنار
در برابر آنچه که میگویید موضع منفی میگیرد.
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اخالق تجارت

کسبوکار ایرانی

بیبرنامه هیچ سرمایهای
به نتیجه نمیرسد
گپ و گفتی با
دکتر پرویز کلباسی
کارآفرین نمونه
و مدیرعامل
شرکت
سیماران

امید ایرانمهر :در هشتمین دهه زندگی هنوز هم مثل
جوانی تازهسال با فکر و ایدههای نو و انرژی عجیبی
به کار مشغول است .به گفته خودش هیچگاه به سود
و زیان فک�ر نکرده ،هیچوق�ت کاراکتری اقتصادی
نداشته اما با همین روحیات غیراقتصادی اداره یکی
از موفقترین مجموعههای صنعتی کشور را برعهده
دارد .دکتر پرویز کلباس�ی دانش آموخته دانش�گاه
میش�یگان امریکا در رشته فیزیک هستهای است.
او که تا پیش از انقالب بنا به عالقه ش�خصی بیشتر
به فعالیتهای دانشگاهی اشتغال داشت با تحوالت
پس از انقالب به فعالیتهای اقتصادی رو آورد و پس
از کش و قوسهای فراوان و تغییر ش�غل سرانجام از
شرکت سیماران س�ر در آورد .شرکتی که با  ۱۲نفر
پرس�نل کار خود را در خانهای استیجاری آغاز کرد
و حاال به مجموعهای صنعتی تبدیل شده که ساالنه
 ۳۰درصد رش�د میکند .این دانشآموخته دانشگاه
میشیگان وقتی برای ادامه تحصیل به امریکا میرفت
آیا تصور چنین آیندهای را داش�ت؟ گفتوگویم با او
درست از همینجا آغاز شد.
به عنوان جوانی دانشآموخته فیزیک چه شد
ب�ه فکر ادامه تحصی�ل در امریکا افتادید؟ این
س�فر و حضور چند س�اله در محیطی تازه چه
تاثیری بر تفکرات و روند رشد شما داشت؟

در آن دورانی که دانش��جو بودم چه امریکا و چه
پیش از آن در دانشگاه تهران ،هدف من صرفا تحقیق
و مطالعه بود و حضور در هر دوی این محیطها [چه
دانشگاه تهران و چه دانشگاههای خوب امریکایی]
این رضایت خاطر را به من میداد .در دانشگاه تهران
جوانتر بودم و بیتجربهتر ،ولی بسیار محیط علمی
خوبی داش��ت و من هم تا جایی که در توانم بود از
آن بهرهمند شدم .اما حقیقت آن است که در امریکا
با دنیای بزرگتر و وسیعتری روبهرو شدم .جایی که
امکانات بیشتری برای تحقیق و پژوهش وجود داشت
و همین شرایط باعث شد بیشتر از قبل شیفته رشته
تحصیلیام شوم .محیط فوقالعاده تحقیقاتی بود و
ای��ن امکان را در اختیارم قرار میداد تا با س��هولت
بیشتری در محیطهای علمی گوناگون حاضر شوم.
احس��اس کردم در مس��یر دلخواهم میتوانم تا هر
ح��دی که بخواهم پیش بروم و ه��ر کاری که اراده
کنم را میتوانم انجام دهم .گروه بزرگی که با آن کار
میکردم و امکاناتی که در اختیارم بود این اعتماد به
نفس را به من داد که به هر آرزوی علمی که داشته
باشم میتوانم برسم.
پس مهمترین تاثیر محیط تازه آن بود که،
روحیه بلندپروازیتان تقویت شد...

نگر
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فوقالع��اده ق��وی ش��د و خ��ود من
ه��م به ای��ن روحیه دام��ن زدم .مرتب به
سخنرانیهای برندگان جایزه نوبل میرفتم.
پیش از آن تنها اس��می از انیشتین شنیده
بودم اما اینجا خودش را میدیدم .بارها شد
که س��ر کالس ریچارد فیم��ن [که چیزی از
انیشتین کم ندارد] میرفتم .وقتی شما با چنین
محیطی روبهرو میشوید احساس قدرت میکنید.
این احساس��ی بود که در دوران تحصیل در امریکا
پیدا کردم .فکر نمیکردم و هنوز هم فکر نمیکنم

که در کشورهای اروپایی چنین فضایی باشد .چون
هن��وز هم ت��وان علمی و فنی امری��کا مافوق همه
اینهاست .تنها کشوری در دنیاست که درهایش را
به روی هرکس تواناست ،باز کرده .سیاست تشکیل
کشورش بر همین مبناست .این سیاست حسنهایی
دارد و عیبهایی .مثال در اقتصاد اصل بر این است
که ت��و باید به دنبال دالر ب��روی .اگر نتوانی موفق
نمیشوی .در هر زمینه همین است .شما در امریکا
هرچقدر هم که ثروتمند باش��ی احساس میکنی
که بدهکاری و باید پیشرفت کنی .محیط امریکا و
نظام کاپیتالیستی این شرایط را به وجود آورده که
شما میبینید یک پیرمرد سالخورده هم همچنان
در حال کار و فعالیت اس��ت اما شما این شرایط را
در اروپا نمیبینید .اگر خاطرتان باشد اخیرا در یکی
از کش��ورهای اروپایی اعالم کردند میخواهیم سن
بازنشستگی را از  ۶۰سال به  ۶۲سال افزایش دهیم
که در اعتراض عدهای راهپیمایی کردند ،در حالی که
من  ۷۲سال دارم و همچنان در حال کارم و احساس
میکنم میتوانم کار بکنم.
چه سالی به ایران برگشتید؟

.۵۱

ش�ما میگویید به عنوان جوانی جویای علم و
صرفا برای تحقیق و پژوهش از ایران رفتید .آیا
در بازگشت هم همچنان همان روحیه را داشتید
یا به فعالیت اقتصادی عالقهمند شده بودید؟

من اصال ش��خصیت اقتصادی نبودم .هنوز هم
در خان��هام هیچ خریدی نمیکنم و هیچ قیمتی را
نمیدانم .هیچگاه هم نگران مسائل اقتصادی خانواده
نیس��تم .هیچگاه هم در پی س��رمایهاندوزی برای
افزایش ثروتم نبودم و نیستم.
وقتی به ایران برگشتید چه کردید؟

چن�دی بع�د در ته�ران ب�ه رغ�م نظ�ر گروه
کارشناس�ی که ش�ما در آن عضویت داشتید،
در راستای سیاستی که داشتند سازمان انرژی
اتمی را راه انداختند .چه شد که شما  4سال بعد
خالف نظر قبلیتان عمل کردید و به س�ازمان
پیوستید؟

.۵۸

با این همه عالقه به کار ،چه شد که در سال ۵۸
از انرژی اتمی بیرون آمدید؟

مدیر منابع انس��انی انرژی اتمی بودم که انقالب
شد .آقای فریدون سحابی رییس جدید سازمان در
دولت بازرگان ش��د و متاسفانه سیاست دولت وقت
بر این قرار گرفت که فعالیت در عرصه انرژی اتمی
را متوقف کند .سحابی گفت تصمیم گرفتیم انرژی
اتمی را تحلیل دهیم .یعنی تمام برنامهها را متوقف
کنیم .من که سیاستمدار نبودم و تکنوکرات بودم،
برای��م قابل هضم نبود که این همه نیرو ،امکانات و
هزینهای که اینجا ش��ده ب��ه درد چه کار دیگری
میخورد؟ با پدر ایشان یداهلل سحابی چندبار تلفنی
صحبت کردم و پیش��نهاداتی دادم .گفتم شما این
سازمان را تکهتکه نکنید ،بگذارید اینها متمرکز بماند.
انرژی اتمی نس��ازید ،نیروگاه نس��ازید اما پیشنهاد
میدهم که دانشگاهش کنید .جایی هم پیدا کردم
برای دانشگاه .در اطراف قزوین مجموعهای نظامی
در حال ساخت و نیمهکاره بود که االن نمیدانم چه
شده ...مس��کن مهر و کارگاه شده به گمانم .گفتم
بیاییم اینجا را دانش��گاه کنیم و این امکانات را به
آنجا ببریم .فریدون س��حابی دوس��ت من بود اما
ذهن مدیریتی نداشت .میگفت باید تحلیل بدهیم
و تصفیه کنیم.
استداللشان این بود که به دردمان نمیخورد؟

بل��ه .در حالی ک��ه اینجا به خ��ودی خود یک
دانشگاهی بود پر از نیروی متخصص .فقط در بخش
زیر نظر من ۱۲۰۰نفر با درجه دکترا مشغول بودند.
گفتم بیایید از اینها یک دانشکده فنی بسازیم .گفتند
ه��ر کس میخواهد بیاید تصفیه ش��ود و یک ماه،
دوماه حقوق به ازای یک سال میدهیم .طبیعتا برایم
دردناک بود .همان موقع از شریعتمداری ،وزیر علوم
و معاونش زی��رکزاده گفتند تو بیا برو کرمان .این
آقای زیرکزاده با من دوست بود .او پیش از انقالب
مس��ئول تحقیقات وزارت علوم بود و من مس��ئول
تحقیقات دانشگاه و از این طریق با هم آشنا بودیم.
گفتند تو بیا برو کرمان ،چون قبال کرمان بودی .من
هم ماموریت گرفت��م از انرژی اتمی و رفتم کرمان.
آنجا قائم مقام رییس دانش��گاه شدم .اما وقتی به
دانش��گاه کرمان برگشتم دیدم فضا خیلی سیاسی
است .مجاهدین و چریکها و ...همه ساختمانهای
دانش��گاه را گرفت��ه و تبدیل به اس��لحهخانه کرده
بودند.
بعد که انقالب فرهنگی شد ،چطور؟ به دانشگاه
برنگشتید؟

به تهران برگشتم .دانشگاهی بود به اسم «علوم
و فنون نظامی» ک��ه برای تربیت نیروهای فنی در
خدمت نیروهای مسلح ساخته شده بود.
این چه زمانی بود؟

سال  .۵۹من سرپرست گروه فیزیک شدم .یک
دوست دیگرم که فیزیکدان بود رییس دانشگاه بود،

وقتی صحبت از
ساختنیروگاه
اتمی در ایران شد
آن زمان میگفتم
معنی ندارد که
شما نفت را
بشکهای یک دالر
بفروشید و بعد
انرژی هستهای
را بشکهای ۲۰
دالر تولید کنید.
میگفتیم چرا ما
وقتینمیتوانیم
یک سوزن بسازیم
بیاییمنیروگاه
هستهایبسازیم؟
آن موقع حتی نام
چین هم در این
عرصه مطرح نبود

نگر
آینده

شرایط فرق کرده بود .آن زمان از مشهد به تهران
آمدم .در دانشگاهها امکان کار نبود .امکان تحقیقات
در زمینه رشته خودم نبود اما دستکم در سازمان
شرایطی را برای کار و تحقیق فراهم کرده بودند .سه
چهار هزار نیرو گرفته بودند .آن زمان راکتور امیرآباد
عمال تعطیل بود .این نیروگاه در سال  ۳۸-۳۷توسط
سنتو با مشارکت کشورهای دیگر ساخته شده بود.
اینها ساختند و تحویل ایران دادند اما تا آن روز هیچ
بهرهبرداری از آن نشد .چون خودم آن زمان دانشجو
بودم و به آنجا میرفتیم ،دیده بودم که این نیروگاه
تعطیل اس��ت .جز اینکه آب و جارو بکش��ند کار
دیگری نمیکردند .اما همین کار هم هزینه داشت.
حاال میدیدم همان امکانات در حال توسعه است و
نیروی انسانی زیادی را استخدام کردهاند .آن زمان
که بعد از  ۴سال آنجا رفتم ،دیدم نیروی متخصص
انرژی اتمی از کلیه دانشگاههای ایران بیشتر است.
در نتیجه وقتی میبینید محیطی هست که همه در
رشتهتان درجه دکترا و فوق لیسانس دارند و مشغول
تحقیق و پژوهش هستند ،جذب میشوید .به این
دالیل آنجا رفتم .بعد هم که مس��ئولیتی دادند و
مشغول شدم .مسئولیت تجهیز نیروی انسانی با من
بود .با برنامههایی که به اجرا گذاشتیم تعلیم و تربیت
و جذب نیروی انس��انی اصولی ش��د .یعنی برآورد
اینکه مثال اگ��ر  ۲۳نیروگاه میخواهید چه حجم
از منابع انس��انی و با چه تخصصهایی میخواهید.
هیچ دانش��گاهی در داخل توان این را نداش��ت که

سال  ۵۶به انرژی اتمی رفتید .تا چه سالی آنجا
بودید؟
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من پیش از رفتن به امریکا ،کارمند دانشگاه شیراز
(پهلوی) بودم .در بازگشت به دانشگاه مشهد رفتم.
آن زم��ان تنها  ۳۰یا  ۴۰نفر هم رده من در رش��ته
فیزیک هستهای در ایران بودند .بنابراین امکانی نبود
که در این زمینه فعالیتی کنم .در امریکا در سطحی
کار میک��ردم که در اینجا ام��کان ادامهاش نبود.
آزمایشگاهی که ما در آنجا داشتیم در کل اروپا تنها
یک مشابه در ژنو داشت .در نتیجه امکان تحقیقات
در آن سطح نبود .تنها در حد مطالعه و مقاله نوشتن
بود .در نتیجه به تدریس در مقاطع لیسانس و فوق
لیسانس پرداختم .آرامآرام وارد مدیریت دانشگاهی
شدم و مسئولیت مرکز برنامهریزی و تحقیقات و بعد
از آن هم سرپرستی مرکز کامپیوتر دانشگاه مشهد را
برعهده گرفتم .در زمانی که هیچ کامپیوتری وجود
نداشت ،کامپیوتری که از شرکت  IBMاجاره شده
بود را راهاندازی کردم ،مرکزی ساختم و مسئولیتش
را به عهده گرفتم .یک سال بعد بود که بحث انرژی
اتمی مطرح ش��د .ب��ه دعوت آقای دکت��ر عبداهلل
ریاضی که س��الها رییس دانشکده فنی تهران بود
و حاال رییس س��نا ش��ده بود  50نفر از افرادی که
در زمینه انرژی اتمی تحصیل کرده بودند به مدت
ی��ک هفته در امیرآباد گردهم آمدیم که فکر کنیم
چطور میتوان تکنولوژی هستهای را به ایران آورد.
نتیجه بحث و گفتوگوی چندروزه ما این بود که با
توجه به امکانات فعلی کشور ورود به چنین عرصهای

صحیح نیس��ت و بلکه غیرممکن و خطرناک باشد.
آنها از برایند جلس��ات راضی نشدند چون سیاست
بر این قرار گرفته بود که این کار باید بشود .گفتند
خوب ما میخواهیم این کار را بکنیم و به نظر شما
در ای��ن ص��ورت چگونه ای��ن کار را بکنیم؟ من به
دلیل عدم اعتقاد به موفقیت این طرح ،به این گروه
نپیوستم .احساس کردم که اینها به شکست خواهند
خورد .آن زمان میگفتم معنی ندارد که شما نفت
را بشکهای یک دالر بفروشید و بعد انرژی هستهای
را بش��کهای  ۲۰دالر تولید کنید .میگفتیم چرا ما
وقتی نمیتوانیم یک سوزن بسازیم بیاییم نیروگاه
هس��تهای بسازیم؟ آن موقعی که ما این صحبت را
میکردی��م حتی نام چین هم در این عرصه مطرح
نب��ود .چی��ن اولین نی��روگاه اتمیاش را [مش��ابه
بوش��هر] با نصف قیمتی که ما قصد هزینه کرد آن
را داش��تیم ۵ ،س��ال بعد از ایران ساخت .ولی االن
خودش صادرکننده تکنولوژی هستهای به دنیاست.
چرا؟ چون چین پش��توانه آن انرژی ،صنعتش را به
کشورش آورد .استداللی که داشتند این بود که شما
وقتی یک سیلندر و پیستون بسازید ،هم میتوانید
برای ماشین استفاده کنید ،هم میتوانید در نیروگاه
استفاده کنید .با این حال همچنان به سمینارهای
س��ازمان دعوت میکردند و من ه��م بنا به عالقه
شخصی شرکت میکردم.

چنین متخصصینی تحویل بدهد در نتیجه ما آنجا
یکجور دانش��گاه هس��تهای راه انداختیم و کاری
ریشهای را آغاز کردیم.
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او که رف��ت آقای صادق زیباکالم ک��ه آن زمان به
گمانم لیسانس شیمی داشت سرپرست شد .سال
 ۵۹بسیاری از ایرانیان تحصیلکرده برای حمایت از
انقالب به ایران آمدند .یکی از دوستان ما که استاد
دانشگاه صنعتی ش��ریف بود آمد و گفت برادرم از
استنفورد آمده .دانشیار استنفورد بود .استخدامش
کردم .بر س��ر همین موضوع با زیباکالم بحثمان

شد .گفت چرا این را استخدام میکنی؟ گفتم چون
هیچکس را در ایران به این اندازه باسواد نمیشناسم.
من او را از امریکا میش��ناختم و از طریق مکاتبات
علمی آشنا بودیم .گفت اینها به درد ما نمیخورند و
پرونده همکار دیگری که بضاعت علمی شایستهای
نداشت را نشانم داد و گفت اینها به درد میخورند.
پاسخ دادم پس به اینجانب هم نیازی ندارید ،وسایلم
را جمع کردم و آمدم .طبیعتا حق و مزایاییم یکباره
قطع شد .اول ساختمانسازی را شروع کردم .همین
س��اختمان  ۱۸واحدی که االن در آن نشستهایم را
خودم س��اختم و در س��ال  ۱۳۶۸کار س��اخت آن
تمام ش��د .با یک عده پزش��ک ه��مرده خودم .من
شدم معمار ساختمان و آنها سرمایهگذاران و بعد با
سیماران آشنا شدم .این میزی که میبینید  ۲۵سال
است که پش��ت آن نشستهام .اینها این آپارتمان را
 ۸میلیون خریدند و نتوانس��تند پولش را بدهند و
گفتند سهم میدهیم .سهمی از این شرکت .سهم
شرکت را که دادند ،کمکم من هم به صنعت گرایش
پیدا کردم.

قبل از اینکه وارد بحث فعالیت در «سیماران»
بشویم .پرسشم این است که وقتی از دانشگاه
بیرون آمدید ،چه کردید؟

تج��ارت .با همراهی پدر همس��رم مغ��ازه لوازم
خانگی باز کردم .خیلی به من اعتماد کردند اما من
زبان خرید و فروش و چانه زدن را نداش��تم و ندارم.
سبک خودم را داش��تم اما این کار مورد عالقه من
نبود .دیدم اقناعم نمیکند .یک چیزی را میخرم و
یک چیزی را میفروشم و لذتی برایم ندارد .همیشه
به دنبال انجام کارهای بزرگ بودهام .مثال در امریکا
میگفتم من باید به بهترین دانش��گاه بروم و رفتم.
توانش را داشتم یا نداش��تم ،درست یا غلط ،رفتم.
خانه پدریام را خراب کردم ،ساختم و بعد هم اجاره
و رهن دادم برای امرار معاش .س��اخت آن خانه که
تمام ش��د چند نفر پیدا ش��دند و گفتند فالنی بیا

زمینی هست ،ما پول میدهیم تو بساز .به این شکل
س��رمایه کمی پیدا کردم و ساختمانسازی را آغاز
کردم .من هیچ سرمایهای نداشتم .وقتی پاکسازی
ش��دم دوازدههزار تومان حقوقم بود .همان ماه اول
اجاره خانهام را نداشتم .هیچچیزی از ساختمانسازی
نمیدانستم اما تجربه دانشگاه کرمان را داشتم .آنجا
پیش از طرح و برنام��ه با تمام پیمانکارهای بزرگ
و مشاورهای ساختمانی بزرگ جلسه میگذاشتم.
با پشتوانه مشورتهایی که آن روزها با پیمانکاران
بزرگ [که بعضا کارش��ان اتوبانسازی بود] داشتم،
خانه  ۲۰۰متری پدری را ساختم که خوشبختانه
هنوز هست و مادرم در آن زندگی میکند .سالهای
 ۶۰و  ۶۱میگفتند بیا بساز و دستمزدت را میدهیم.
از ای��ن راه خرج زندگی را در میآوردم و مازادش را
میگذاشتم برای مشارکت در پروژهای دیگر .همیشه
کار را بزرگ میدیدم .یک آن به خودم آمدم ،دیدم
یک کارگاه س��اختمانی بزرگ دارم که ساالنه ۶ ،۵
هزار متر بنا میس��ازد .از سال  ۶۰شروع کردم و تا
سال  ۶۵به اینجا رسید .تا سال  ۶۵از کار پیمانکاری
به جایگاهی در شغل جدید رسیدم .خودم ناظر تمام
کارها بودم .کارفرما صددرصد به من اعتماد داشت
چون پروژه را خوب و به موقع تحویل میدادم.

در موقعیتهای کاری که برایتان پیش آمده،
بیشتر به ایده اصالت میدهید یا به سرمایه؟ آیا
اگر ایدهای داشته باش�ید برای اجرای آن ایده
وام میگیری�د و آن کار را انج�ام میدهید و یا
سرمایه مهم است و تنها بر اساس سرمایهای که
دارید پروژههای تازه تعریف میکنید؟

من معتقد به اینکه باید سرمایهای باشد تا شما
رش��د کنید ،نیستم .ایده مهم اس��ت .اما ایده را در
ذهن��م میپزم .آخرش را میبینم .از آغاز یک پروژه
آین��دهاش را میبینم .برآورد هزینه میکنم ،ایده را
میگیرم و برای اجرایش اول به خود متکی هستم.
متکی به دولت نیستم .اگر توانستم تسهیالتی هم
میگی��رم ولی هیچوقت برای ش��روع یک کار روی
عامل بیرونی و کمک دولتی حساب نمیکنم .بعضی
میگویند برای کار احتیاج به پول و رابطه است ،در
حالی که اگر ایدهای در کار نباش��د و برنامهای برای
آن پول نداش��ته باشید موفق نمیشوید .این تفکر
همیشه با من بوده .هیچگاه به امکانات دولتی تکیه
نکردم .ش��اید یکی از رازهای موفقیتم همین بوده.
هیچگاه وام زودبازده نگرفتم ،وام ارزی نگرفتم.
در حقیقت متکی ب�ه امکانات قابل پیشبینی
خودتان بودید؟

بله .مثال یکی از آرزوهایی که همیش��ه داش��تم
س��اخت شبکههای س��لولهای خورش��یدی بوده
و هس��ت .شبکههایی که با اس��تفاده از انرژی آنها
کارهای زیادی میتوان انجام داد .مثال در روس��تاها
میتوان از این طریق حمامها گرم کرد .همیشه در
ذهنم بوده چگونه حمامی بس��ازم که همیشه گرم
باش��د .هفته قبل امریکا بودم .آنجا روشنایی تمام
اتوبانهایشان از انرژی خورشیدی بود .االن تحقیقات
را در ش��رکت آغاز کردیم که انرژی روزانه کارخانه
را از این طریق تامین کنیم .االن برایم گران اس��ت
اما چندسال بعد جواب میدهد .این پول هنگفتی
میخواهد ام��ا اینکه بروم به دولت یا ش��هرداری

بگویم با نصف قیمت ف�لان کار را در زمینه انرژی
خورشیدی میکنم نه...

نکتهای که به نظر میرس�د در کار ش�ما موثر
و سرنوشتس�از اس�ت .زایندگی و پویایی کار
اس�ت .پویایی همیشگی که متکی به امکانات
خودتان است.

بله .خوشبختانه همینطور است .البته بانکها
به ما تس��هیالتی میدهند .اما شاید تنها ده درصد
گردش مالی ما پول بانک است ۲۰ .درصد اعتبارات
ما از خارج از کش��ور اس��ت .یعنی اگر  ۳ ،۲میلیارد
اعتبارات بانکی داری��م ۴ ،۳ ،میلیون دالر اعتبارات
خارجی داریم .و آنها هم به همین دلیل به ما اعتبار
میدهند به خاطر تداوم تحقیقات و ارتباط فنی و...

یعنی ایده را مس�کوت نمیگذارید اما به دولت
هممتکینیستید.

بله.تاجاییکهمیتوانیمجلومیرویم.خودساخته
میرویم جلو و با هر کسی میتوانیم رقابت کنیم که
اگر در این بین اتفاق بزرگی افتاد که مثال سازمانی
گفت من  ۱۰میلی��ارد یا  ۱۰۰میلیارد میدهم که
تو با سرعت بیشتری این بخش را گسترش بدهی
تواناییاش را داشته باشم.

خب ش�ما وقتی پ�روژهای را ش�روع میکنید
ک�ه از ابتدا میدانید تنها تا جای�ی از آن توان
پیشرفت دارید ،آیا نتیجه کارتان نمود بیرونی
دارد یا اینکه خودتان اطالعرسانی میکنید به
نهادهای دولتی که من فالن برنامه را دارم برای
جذب اعتبار مالی؟

بله میگوییم .ولی من فکر میکنم .این درد دل
همه صنعتگران کشور است که به کسانی که واقعا
کار میکنند توجه نمیشود .فکر میکنم یک ایراد
مهم مدیریت صنعتی کشور همینجاست .مثالی که
میتوانم برایتان بزنم ،ش��هرکهای صنعتی است
که در ایران ایجاد شده .اصوال چرا این شهرکهای
صنعتی ایجاد ش��ده و چرا تعطیل است؟ اگر توجه
کنید بیشتر تس��هیالت صنعتی به این شهرکها
داده ش��ده .اما چرا تعطیلند؟ چه حس��نی دارد که
ایجاد میشود؟ پیدا کردن پاسخ این سوالها خیلی
چیزها را روش��ن میکند .شما بروید اشتهارد کرج.
یک شهرک صنعتی بزرگ ساخته شده که مخروبه
است .س��لفچگان قم همینطور .کسانی که سالن
نس��اختند و سرمایه نگذاشتند ،دارند کار میکنند.
آنج��ا را برای صادرات و واردات س��اختیم اما چرا
فقط مختص واردات اتومبیل شده؟ اینها مشکالت
ماست .برای همین من به جوانها میگویم دنبال
اینها نروید .یک مدت وامهای دالری دادند .یک دالر
هم نگرفتم .گلهای هم ندارم که چرا نگرفتم اما ۴-۳
ماه بعد عدهای ناشناس تماس گرفتند که فالنی ما
 ۲۰میلیون دالر گرفتیم ،برنامهای دارید؟ گفتم برای
چه گرفتید .گفتند گرفتهایم برای بخش گاز ،ولی
هرکاری بخواهید میتوانید بکنید! او حتما بهرهاش
را از آن پول برده .وامهای زودبازده را به چه کس��ی
دادند؟ همان موقع آقای جهرم��ی وزیر کار بودند.
درخواس��ت گذاشتم که بر اساس تعداد پرسنل وام
بگیرم ،گفتند پولمان تمام شد .بعد گفتند به ازای
هر نفر که اداره کار معرفی میکند و شما استخدام
میکنید  ۲۰میلیون میدهیم .ما  ۵۰نفر را استخدام

کردی��م ،گفتیم هر کس بیکار اس��ت بگو بیاید .باز
چیزی ندادند! زودبازدهتر از ما که نیست .شرکت ما
در این  ۲۲س��ال هیچگاه چک برگشتی نداشته .به
همین دالیل دنبالش نرفتیم.
میخواهم ببینم سیس�تم ایدهپردازی در این
شرکت س�ازماندهی شده اس�ت؟ یعنی به صورت
سازمانیافته اتاق فکری وجود دارد؟

بر اساس تاییدیه زیمنس مدیریت این شرکت در
اتاق من متمرکز نیس��ت .یک ریال در صندوق من
نیست۱۰۰ .نفر پرسنل دارم .افراد جوانی هستند که
 ۱۵ ،۱۰سال است اینجا هستند .مدیریت شرکت
در میان این افرد تقسیم شده است .در این سیستم تا
به امروز خوشبختانه یک ریال هم گم نشده .نزدیک
چندهزار مش��تری داریم .کنترلی ک��ه در بانکها
هست اینجا نیست اما تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده
است .از نظر فنی هم همینطور .پرسنل اختیار تام
دارند .این اتاق فکری که میگویید در تمام پرسنل
هست .این ایجاد خالقیت میکند .خودشان کارشان
را بهبود میدهند.

در کارنام�ه کاریتان چیزی که برای من جالب
بود این بود که شرکت شما در بیش از دو دههای
که کار کرده تعدیل نیرو نداش�ته .در حالی که
در س�الهای اخیر ،م�ا در مقاطعی بحرانهای
اقتصادی داش�تیم .در اوای�ل دهه  ۷۰خیلی از
کارخانجات برای کاهش هزینهها مجبور شدند
تعدیل نیرو کنن�د .میخواهم ببینم ش�ما در
شرایط بحران اقتصادی چه کردید که ساختار
را حفظ کنید و از بحران هم عبور کنید.

ش��اید خیلی واقعبینانه و عملگرایانه به مسائل
ن��گاه میکنیم .یکی از مواردی که در این زمینه به
شرکتمان کمک کرده این است که ما خیلی بیش
از تواناییمان پروژه برای اجرا داریم .دائم یک موضوع
جدید و یک محصول جدید به بازار میدهیم .و چون
یک سبد کاال به بازار میدهیم این بحرانها خیلی
کمتر ما را اذیت میکند.

یعنی در حقیقت اگ�ر بازار یک محصول خوب
نیست و ضرر است ،سود بخش دیگر جبرانش
میکند؟

پس مهمترین تهدید را همین میبینید.

بله اما این فقط برای من نیس��ت .برای همه این
مشکل هست .در روزنامه میخواندم که کسی گفته
بود من کارخانه تولید و نورد لوله دارم .من نمیتوانم

یعنی خروجی شرکت را کاهش دادهاید .چرا؟

بل��ه ،چون ضربهای که بس��یاری از ش��رکتها
میخورن��د قراردادهای دولتی اس��ت که میبندند
و دولت در این ش��رایط بحرانی تعه��دات را انجام
نمیدهد و پروژهها به تعویق میافتد .من این روند را
متوقف کردم .االن در این شرایط من تنها در صورتی
پ��روژهای را آغاز میکنم که دس��تکم هزینه مواد
اولیه را اول پرداخت کنند که همین امروز ارز شود و
حواله کنیم .در غیر این صورت عذرخواهی میکنیم
و وارد پروژه نمیشویم .دستمزد نه اما تکلیف مواد
اولیه باید مشخص باشد .چون ما تجربه داشتیم که
جایی قرارداد س��ه ماهه بستیم و پرداخت دستمزد
آن  ۵س��ال به طول انجامید .اگر قرار باش��د ما ۱۰
ِ
پوست شرکت کنده
پروژه اینچنینی داشته باشیم
میشود! در س��الهای اخیر دوبار فشار شدیدی به
کارمان آمد .یک بار سال گذشته بود در دی و بهمن
که قیمت دالر از  ۱۰۰۰و اندی به  ۲۰۰۰رسید .من
در آن شرایط ۴ ،۳میلیون دالر از طرفهای خارجی
[اروپایی ،چینی ،ک��رهای] کاال و اعتبار گرفتم تا از
آن شرایط عبور کنیم .االن شرکت را جمع کردهایم.
گفتم یک ریال هم پیدا کردید دالر کنید بفرستید.
در شرکت را نبستم ،بازار را تامین کردم و اعتبارم را
حفظ کردم .به تمام پرسنل هم گفتم اگر مشتری
جنس��ی میخواهد برای رفع نیازش بدهید اما اگر
احساس کردید میخواهد ،احتکار کند که دالر باال
رفت بفروش��د بگویید خیر .در نتیجه درب شرکت
باز اس��ت .من در م��اه  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیون حقوق
پرسنل میدهم ،چند میلیارد خرید دارم نمیتوانم
درب شرکت را ببندم.
یعنی در حقیقت محصول کمتری به مشتریها
میدهید.

کمتر میدهم اما نیازش��ان را رفع میکنم .آنها
هم میدانند و در حد نیازشان خرید میکنند .ولی
چیزی که برای اولینبار نگرانش هستم این است که
مبادا به کل بسته شود چون من تمام قطعاتم را از
خارج میآورم .االن دیگر برایم مهم نیست که قیمت
دالر چقدر است .ذهنم درگیر سود و زیان نیست .به
این فکر میکنم که کار نخوابد .مهم این اس��ت که
چرخ سیستم بگردد.
مشکل انتقال ارز چطور؟

تصویری که شما از سیماران  ۱۰سال بعد دارید.
با تصور اینکه آن راه بسته نشود ،چیست؟

س��یماران از جای حقیری ش��روع ش��د اما ما
همیش��ه رشدمان نسبت به سال قبل فارغ از تورم
سالی  ۳۰درصد بود .برنامه من برای سال گذشته
این بود که در س��ال  ،۱۳۹۰رشدمان دو برابر سال
 ۱۳۸۹بشود .چون شرایط را در  ۲۰سال به طوری
چیده بودیم که پیشبینی همین بود .اما اتفاقی که
پارس��ال در بخش ارز افتاد این روند را متوقف کرد.
اینکه یک س��ازمانی  ۵۰درصد رشد تولید داشته
باش��د کار بزرگی اس��ت .راحت تا  ۵ ،۴سال دیگر
اگر این اتفاقات پیش نمیآمد اقال به یک ش��رکت
یک میلیارد دالری رسیده بودم .شما در هر کاری
شیب سختی را باال میآیی که شیب مشکالت است
ولی سرانجام به سطح تخت میرسی .ولی آن سطح
صاف جایی اس��ت که صعود میکنی .ما دو س��ال
پیش رس��یدیم به جایی که صعود کنیم اما اکنون
به بحران خوردیم.

منهمیشه
گسترش کار در
شرکت داشتم .نه
تنها تعدیل نیرو
نداشتم،استخدام
هم داشتم .افزایش
حقوق هم داشتم.
ما در حالت عادی
خیلی پروژه اجرا
میکنیم اما در این
اوضاع بحرانی
گفتیم دست شما
درد نکند

اگر ش�ما به ش�رایط ابتدای س�ال  ۹۰برس�یم
میتوانید ظرف  ۲سال به آن قله برسید؟

قطعا میرس��م .چون االن ایدهها و برنامهها هم
پختهتر شده است .ما در آن شرایط در حال گرفتن
بازارهای منطقه بودیم .افغانستان ،آذربایجان و عراق.
االن محصوالت من به سمت عراق صادرات میشود.
این صادرات سالم نیست چون ارزش پول ما پایین
آمده کاال را نصف قیمت میخرد .این را که میبینم
خودم را فریب نمیدهم .در یک ماه و نیم گذش��ته
پروژههایی که از عراق میآید ،به کمک ما آمده است.
چون تضمین ش��ده است .نه من ،هر صنعتگری به
یک ش��رایط تثبیت سیاسی برگردد ،کشور شکوفا
میشود.

نگر
آینده

مهم این اس��ت که ارز را بتوانیم انتقال دهیم و
شرکتهای خارجی بتوانند کاال برایم بفرستند .به
این فکر میکنم که اگر کلیه مبادالت جلویش گرفته
ش��د چه کنیم .با اینکه از ترکیه و دبی پول کاالها
پرداخت میش��ود اما خیلی از شرکتهای اروپایی
بارها به ما گفتهاند که اگر بفهمند ما کاال برای ایران
میفرستیم دچار مشکل میشویم .من تنها نگرانیام
این است .من میتوانم تمام پرسنل را بازخرید کنم

هر روز در صف بایس��تم .من روزانه  ۵میلیون دالر
حواله بکن��م .نمیتوانم هر روز در صف بایس��تم و
تاییدیهبگیرم.
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بله .شرکتهایی که تکمحصولی هستند در این
مواقع بیشتر دچار بحران میشوند .در اینجا اما یک
حجم ثابتی [با نوسان  ۱۰درصد باال و پایین] کاال از
این شرکت بیرون میرود .درست است که میگویید
ما تولیدکننده مثال درب باز کن یا دربهای اتوماتیک
هستیم اما واقعیت این است که سرویس کاملی که
ما به یک س��اختمان میدهیم را هیچ شرکتی در
ایران نمیتواند بدهند .در بازکن ،دوربین مداربسته،
اعالم حریق ،اتوماس��یون ساختمان ،آنتن مرکزی،
اینترنت مرکزی که هر ک��دام از اینها خودش یک
شرکت اس��ت .این تنوع یک تعادل اقتصادی به ما
میدهد .یکسری کاالها فصلی است و ما تقریبا در
همه فصلها چیزی برای ارائه داریم .دومین مطلب
این است که ما مثل بسیاری از شرکتها «مقروض»
نیستیم .تحت هر شرایطی پول نمیگیریم .قروض ما
در حد وامهای بانکیست .بهرهای دارد که میدهیم.
وقتی از بانک پول میگیریم میتوانم بگویم یک سال
بعد به شما پس میدهیم اما من همیشه میگویم

ماه به ماه از حس��ابم بردارید .وقتی تمام شد دوباره
میگیریم .در نتیجه زیاد دچار مشکلمان نمیکند.
بنابراین تعهدات مالی در حد توان ش��رکت اس��ت.
من همیشه گسترش کار در شرکت داشتم .نه تنها
تعدیل نیرو نداش��تم ،استخدام هم داشتم .افزایش
حقوق هم داش��تم .ما در حالت عادی خیلی پروژه
اجرا میکنیم اما در این اوضاع بحرانی گفتیم دست
شما درد نکند .به خیلی از پروژهها نه گفتیم.

و در عرض یک هفته بروم خانهام بنشینم یا از ایران
بروم اما اینجا ایستادهایم که کار کنیم .به این فکر
میکنم که چطور سیستم به فعالیتش ادامه دهد.
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

کشـف
رمـز

BRICS

اگر به دنبال سرمایهگذاری در برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی هستید ،این گزارش را بخوانید
بریکس به قدرتهای اقتصادی نوظهور دنیا اطالق میشود که از به هم پیوستن حروف
اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی به وجود
آمده اس�ت ۴۰ .درصد جمعیت دنیا در بریکس زندگی میکنند و آنها  28درصد قدرت

بریکس قدرتمند است؟
هم بله و هم نه.

نگر
آینده
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هیچ تردیدی نیس��ت که کشورهای بریکس  -برزیل،
روس��یه ،هند ،چی��ن و اخیرا آفریق��ای جنوبی  -غول به
حساب میآیند .به لحاظ جمعیت ،خاک و اندازه اقتصاد
آنها بزرگ به حس��اب میآین��د و با بقیه تمایز دارند :آنها
در کنار هم بی��ش از  ۴۰درصد جمعیت دنیا ۲۵ ،درصد
زمینه��ای دنی��ا و حدود  ۲۰درص��د کل تولید ناخالص
داخلی جهان را در اختیار دارند .آنها در حال حاضر حدود
 ۴۳درص��د ذخایر ارزهای خارجی دنیا را در دس��ت خود
دارند و سهم آنها رو به افزایش است.
اولینبار جیم اونیل از موسسه مالی گلدمن ساکس بود
که در س��ال  ۲۰۰۱توجه دنیا را به قدرتهای اقتصادی
نوظه��ور برزیل ،روس��یه ،هند و چین جلب ک��رد و نام
 BRICsرا به آنها داد .اما واقعیت این بود که این کشورها از
سالها پیش در مسیر پیشرفت اقتصادی قرار گرفته بودند.
حدود  ۲۰س��ال پیش از آن ،من در بانک جهانی مشغول

اقتصادی دنیا را در اختیار دارند .مجموع تولید ناخالص داخلی بریکس در حال حاضر با
ایاالت متحده برابر است ،اما آیا آنها واقعا آینده اقتصاد جهانی به حساب میآیند؟ مجله
فارن پالسی صحت چند باور رایج درباره بریکس را بررسی کرده است.

به کار بودم و متوجه شدیم که میتوانیم به این کشورها
که با وجود پتانس��یل باالی اقتصادی هنوز «کشورهایتوسعهنیافته» و «جهان سومی» خوانده میشدند -نامی
ت��ازه بدهیم .من نام «بازارهای رو به رش��د» را برای آنها
انتخاب کردم .با این حال هنوز مانده بود تا  BRICsواقعا
خودی نش��ان بدهد .در اوایل دهه  ۹۰میالدی روس��یه
همچنان پشت پرده آهنین قرار داشت ،چین هنوز داشت
ویرانیهای انقالب فرهنگی و شورش میدان تیان آنمن را
به فراموشی میسپرد ،هندوستان یک کابوس بروکراتیک
به حساب میآمد و برزیل با تورم حاد و یک دهه اقتصاد
بدون رشد دست و پنجه نرم میکرد .این کشورها تقریبا در
حاشیه اقتصاد جهانی قرار داشتند .سیاستهای اقتصادی
دولته��ای آنها عموما فاجعهبار ب��ود ،بازارهای بورس در
این کش��ورها یا وجود خارجی نداشت یا به شدت ناپایدار
بود .همه آنها باید بحرانهایی بس��یار خطرناک را تجربه
میکردن��د تا به خود آیند و مسیرش��ان را تغییر دهند .و
زمانی که آنها به خود آمدند قدرت اقتصادیش��ان دنیا را

تکان داد .تولید ناخالص داخلی آنها روی هم رفته حدود
 ۱۴تریلیون است که با تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده
برابری میکند.
با این همه مس��ئله اینجاست که  BRICSاگر چه
بزرگ اس��ت اما متحد نیس��ت .بریکس بخشی از گروه
بیس��ت به حس��اب میآید اما همین و بس .آنها بلوک
قدرت یا واحد اقتصادی خاصی را تش��کیل نمیدهند
و حت��ا در مناطق خود هم به عن��وان «رهبر» پذیرفته
نش��دهاند .ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا از قدرت
گرفتن چین ناراضیاند .هندوستان و چین با حسادت به
یکدیگر نگاه میکنند .برزیل یکی از صادرکنندگان اصلی
مواد خام به چین است و این یکی از دالیل مهم موفقیت
اقتصادی آنهاست اما دو قدرت بر سر دستیابی به منابع
آفریقا با یکدیگر رقابتی سخت دارند .ممکن است روسیه
و چین در مورد س��وریه اتفاق نظر داش��ته باشند اما در
باقی جاها رقیب به حس��اب میآیند .اگر چه بازرگانی
میان اعضای بریکس رشد سریعی دارد ،هیچکدام از این

کشورها با یکدیگر توافقنامه تجارت آزاد امضا نکردهاند.
و معضل آفریقای جنوبی را نباید نادیده گرفت :آفریقای
جنوبی در سال  ۲۰۱۰به بریکس پیوست اما نمیتوان
این کشور را با باقی اعضا همسطح دانست :آنها جمعیت،
رشد و پتانسیل بلندمدت اقتصادی دیگر اعضا را ندارند.
به اعتقاد ش��ماری از تحلیلگران کش��ورهای اندونزی،
مکزی��ک ،ترکیه ،کره جنوبی و تایوان نامزدهای بهتری
برای پیوس��تن به بریکس بودند .تولید ناخالص داخلی
این کشورها در حد کشورهای بریکس است اگر چه به
لحاظ جمعیتی نمیتوانند با چهار کشور اولیه بریکس
رقابت کنند.
به ع�لاوه اعضای بریکس به لح��اظ اقتصادی هم به
یکدیگر ش��باهت ندارند .درآمد سرانه در روسیه و برزیل
بس��یار بسیار باالتر از چین و هندوس��تان است  -درآمد
حدودا  ۱۳هزاردالری در روس��یه را مقایسه کنید با چین
 ۵۴۰۰دالری و هن��د  ۱۳۹۰دالری .به عالوه بریکس در
حال حاضر با رقابت دیگر موتورخانههای رو به رشد اقتصاد
جهان مواجه ش��دهاند .درست اس��ت که چین و هند از
نیروی کار ارزان قیمت خود بهترین اس��تفاده را میبرند،
اما کش��ورهایی نظیر تایلند و مکزی��ک در این زمینه به
رقابت با آنها برخاس��تهاند .و همزمان که رش��د اقتصادی
اعضای بریکس کند میشود ،ما با کشورهای آفریقاییای
روبهرو هستیم که سرمایهگذاری خارجی بیشتری دریافت
میکنند و آرامآرام به لحاظ سیاسی پرثباتتر میشوند و
میتوانند رقبای خوبی برای بریکس باشند.
افزایش قدرت بریکس اجتنابناپذیر است؟
بله ،اما رشد آنها کمکم کند میشود.

بریکس بهترین جا برای سرمایهگذاری است؟
نه دیگر.

تا س��ال  ۲۰۰۸کش��ورهای عضو بریکس در مقایسه
با کشورهای توس��عهیافته و دیگر بازارهای در حال رشد
جز بهترین جاها برای سرمایهگذاری بودند .در طول پنج
سال منتهی به سال  ۲۰۰۷سرمایهگذاران در چهار کشور
اولیه بریکس به طور س��االنه  ۵۲درصد س��ود میکردند،
این را مقایسه کنید با سود  ۱۶درصدی سرمایهگذاران در
کشورهای گروه  .۷اما در طول پنج سال اخیر میزان سود
ب��ه  -۳درصد در بریکس و  -۱درصد در گروه  ۷رس��یده
است .کش��ورهای دیگری از بحران مالی دنیا به سالمت
عبور کردهاند و سرمایهگذاران بینالملی ترجیح میدهند
س��رمایه خود را با خوشبینی فقط در این پنج کشور به
خطر نیندازند.
البته اوضاع کشورهای بریکس به هم شبیه نیست .مثال
دستمزدهای کارگران در چین در طول چندین دهه بسیار
پایینتر از مکزیک بود و مکزیکیها با وجود نزدیکیشان
به بازار ایاالت متحده نمیتوانستند با پکن رقابت کنند .اما
در طول سالهای اخیر این شکاف کمتر شده است :میزان
دستمزد کارگران چینی در سال  ۱۹۹۶حدود  ۳۳درصد
دستمزد کارگران مکزیکی بود ،اما در سال  ۲۰۰۶این رقم
به  ۸۵درصد رسید و حاال سرمایهگذاران ترجیح میدهند
پ��ول خود را روانه مکزیک کنند .یا در هند اگرچه میزان
رشد اقتصاد باال بوده ،دیوانساالری دستوپاگیر ،کسری
بودجه و زیرساختهای ضعیف باعث شده سرمایهگذاران
عالقه چندانی به این کشور نشان ندهند .برزیل با موفقیت
اقتصاد بیسر و سامانش در دهه  ۸۰میالدی را به کمک
س��ه ثروت بادآورده نج��ات داد :عطش چین برای منابع
طبیعی ،کشفیات بزرگ در حوزه انرژی و قدرت رقابتیاش
به عنوان غول کش��اورزی .حاال این روندها در حال تغییر
اس��ت .یا روسیه که از صادرات نفت و گاز به اتحادیه اروپا
س��ود فراوانی برد و حاال به خاطر روابط بد با اتحادیه اروپا
و همچنین اوضاع خراب اقتصادی این اتحادیه آرامآرام راه
را ب��رای ورود امریکا به این بازار باز میکند .اوضاع عوض
شده است.

گسترش دموکراسی و بازارهای آزاد در بخشهای اعظم
آسیا ،امریکای التین و اروپای شرقی خیرهکننده است اما
تعدادی از اعضای بریکس در این زمینه لنگ میزنند .در این
کشورها مشروعیت دولت به عملکرد اقتصادیاش وابسته
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وقتی اقتصاد خوب باشد ،سیاست اهمیتی ندارد؟
اینطور به نظر میرسد،
اما واقعیت چیز دیگری است.

چندینموسسه
مالی از جمله
گلدمنساکس
پیشبینیکردهاند
که تولید ناخالص
داخلی چین پیش
از سال ۲۰۳۰
از ایاالت متحده
بیشترخواهد
شد .تا سال ۲۰۳۰
اقتصادبریکس
با اندازه اقتصاد
 ۷کشور بزرگ
توسعهیافتهدنیا
برابری خواهد
کرد و انتظار
میرود تا سال
 ۲۰۵۰اقتصاد
بریکس دو برابر
اقتصاد گروه ۷
شود
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چندی��ن موسس��ه مال��ی از جمله گلدمن س��اکس
پیشبینی کردهاند که تولید ناخالص داخلی چین پیش
از سال  ۲۰۳۰از ایاالت متحده بیشتر خواهد شد .در این
ب��ازه زمانی تولید ناخالص داخلی چین به احتمال زیاد از
مجموع تولید ناخالص دیگر اعضای بریکس باالتر خواهد
بود .تا سال  ۲۰۳۰اقتصاد بریکس با اندازه اقتصاد  ۷کشور
بزرگ توسعهیافته دنیا برابری خواهد کرد و انتظار میرود تا
سال  ۲۰۵۰اقتصاد بریکس دو برابر اقتصاد گروه  ۷شود.
به عالوه قدرت خرید مصرفکنندگان در کش��ورهای
بریکس آرامآرام به قدرت خرید مصرفکنندگان امریکایی
نزدیک میش��ود .در حال حاضر مصرفکنندگان چینی
بیش��تر از امریکاییها خودرو ،تلفن هم��راه ،تلویزیون و
یخچال میخرند .حتا با وجود کند ش��دن س��رعت رشد
بریکس ،پیشبینی میش��ود در قرن بیست و یکم موتور
اقتصادی این پنج کش��ور برای باقی دنیا مهمتر از موتور
اقتصادی امریکا و اروپا باشد.
اما مسئله اینجاست که هیچ تضمینی وجود ندارد
که بریکس بتواند این رش��د قدرتمند و س��ریع را ادامه
دهد .همانطور که در طول دهه گذشته رشد بیسابقه
بریکس باعث غافلگیری ناظران شد ،ممکن است شوک
بزرگ دهه بعدی رشد کندتر از حد انتظار بریکس باشد.
تجربه ژاپن ،کره جنوبی و تایوان نش��ان داده که رش��د
اقتصادی خوب کش��ورها پس از رسیدن به مرحلهای از
صنعتی شدن کند میشود .فراموش نکنیم پس از آنکه
زیرس��اختهای اصلی به وجود آمد و مصرفکنندگان
خواس��تار تامین اجتماعی ،آموزش و وقت آزاد بیشتری
شدند عطش سیریناپذیر این کشورها در مصرف منابع
تعدیل خواهد شد.

و این روند در مقیاسهای کوچکتری آغاز شده است.
اقتصاددانان برجسته چینی انتظار دارند رشد ساالنه اقتصاد
چین از  ۱۰تا  ۱۲درصد در حال حاضر به  ۶تا  ۸درصد در
پایان این دهه برسد .رویای هندی رشد ساالنه  ۸درصدی
پس از آنکه این کش��ور به مانع تورم و اس��تخراج دشوار
منابع گازیاش برخورد کرد تا  ۵درصد پایین آمد .برزیل
هم به سختی تالش میکند به رشد پیش از بحران خود
نزدیک ش��ود و روسیه هم از مشکالت اقتصادی اتحادیه
اروپا ضربه خورده اس��ت .پیشبینیهای گلدمن ساکس
و دیگر موسس��ات عموما از کندتر شدن رشد بریکس در
آینده خبر میدهند ،اما حامیان سرس��خت اقتصادهای
بریکس اینها را نمیبینند.

اس��ت و نهادهای سیاسی نظارتکننده بر دولتمردان در
مرحله کودکی خود به سر میبرد .پس آن یادداشتهایی
را که درباره مزایای «سرمایهداری استبدادی» در روزنامهها
میخوانید فراموش کنید :فکر نکنید چون در پکن فرودگاه
شیک و تازهای س��اختهاند یا چون والدیمیر پوتین دارد
محلهه��ای جدیدی را ب��ر ویرانههای محلههای قبلی بنا
میکند پس چین و روسیه به خاطر سیستم سیاسیشان
قدرت اقتصادی ش��دهاند .حتا در هندوستان دموکراتیک
هم سیاس��ت خیلی اوقات تحت تاثیر فساد قرار میگیرد
و برزیل هم که حتا فضای باز سیاس��ی را تجربه میکند
با جرم و جنایت باال و رسواییهای سیاسی دست و پنجه
نرم میکند.
ممکن است کشورهای بریکس در حال حاضر پرثبات
به نظر برس��ند اما وقتی دموکراسی واقعی در کار نباشد
پیشبینی ثبات آینده دشوار میشود .ممکن است حاال عده
زیادیستایشگرحکومتاولیگارشیروسیهباشنداماهمین
ستایش خیلی آسان به حسادت و خشم تبدیل میشود.
تلفنهای موبایل و دوربینهایشان همهجا حاضرند و هر
کس��ی میتواند در خیابان به اینترنت وصل ش��ود و این
یعنی دولتها کمتر از گذش��ته میتوانند با زور پلیس و
ارتش مردم خشمگین را به خانههایشان بازگردانند .در
نسلهای جوانتر غرور ناشی از دستاوردهای اقتصادی و
احساس رفاه مادی با تقاضا برای تامین اجتماعی قویتر و
به رسمیت شناخته شدن توسط دولت همراه شده است.
ش��هروندان بریکس دیگر «بیشتر» نمیخواهند« ،بهتر»
میخواهند .و این احس��اس خیلی راحت تبدیل به بمب
س��اعتی میشود و حاکمان باید بتوانند به نیازهای مردم
پاسخ بدهند .نسل کنونی رهبران چین هنوز سیاستهای
اشتباه حزب را هنگام انقالب فرهنگی فراموش نکردهاند و
به نظر میرس��د از آن درس گرفتهاند ،اما تضمینی وجود
ندارد نس��لهای بعدی رهبران چین این درسها یادشان
بماند .و این یعنی آغاز تنش دوباره دولت و مردم.
و البته آرامآرام گروهی از بادهای موافق که در دهههای
گذشته به بریکس سود رساندهاند تبدیل به بادهای مخالف
میشوند .مثال این کشورها از پایین بودن نسبی بودجههای
نظامیشان بهترین استفاده را کردند و این به خاطر آرامش
نس��بی در روابط بینالملل بود .اما این روزها تنش میان
قدرتهای بزرگ بر سر ایران یا سوریه باال گرفته و اوضاع
منطقه هند -پاکستان -افغانستان را نمیتوان آرام توصیف
ک��رد .احتمال ناآرامیهای سیاس��ی هم در کش��ورهای
بریکس وجود دارد و هیچچیز بدتر از شورش سیاسی به
اقتصاد یک کش��ور ضربه نمیزند .چین در طول ماههای
اخیر با چند اعتصاب و اعتراض از س��وی کارگران روبهرو
ش��ده ،بهار عربی باعث امیدواری مخالفان پوتین شده ،و
قطع مکرر برق در هند مردم را به ش��دت عصبانی کرده
است .همه اینها میتوانند باعث ناآرامیای بشوند که روند
بازی را تغییر دهد.
با این حال قرار نیس��ت بریکس فرو بپاشد .البته آنها
مجبورند دست به تغییراتی دشوار بزنند چرا که رشدشان
کندتر خواهد شد و همزمان راضی کردن مردمی که سطح
توقعشان باالتر رفته دشوارتر شده است .واقعا نمیتوان بروز
ناآرامیهای جدی سیاس��ی را در این کشورها پیشبینی
کرد اما میتوان با اطمینان گفت کشورهای بریکس جز
مهمترین کشورهای قرن بیست و یکم به حساب میآیند و
چه بهتر که اوضاع سیاسیشان هم مثل اقتصادشان خوب
باشد تا این رشد مورد تهدید قرار نگیرد.
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی
تراکم موارد کارآفرینی

تعداد شرکتهای با مسئولیت
محدود که تازه ثبت شدهاند به
عنوان درصدی از جمعیتی درنظر
گرفته میشود که در سن کار
قرار دارند
>1
اطالعات موجود نیست
1-1/99
2-2/99
3-3/99
4-4/99
<=5
اطالعات موجود نیست

تصویر کلی کارآفرینی
ارائه شده توسط بانک جهانی

امریکا دیگر پایتخت کارآفرینی دنیا نیست
شرکتهایجدید
امریکاییمعموال
خیلی هم مبتکر
و مبدع نیستند.
واقعیت در این
مورد تلخ است.
گاهیفعالیت
کسبوکارهای
تازه تاسیس
امریکایی به این
خاطر میگیرد و
پیش میرود که
امریکاییبودنشان
اعتباریبرایشان
به حساب میآید.
لزومامحصول
و نتیجه کار هم
همیشهمبتکرانه
نیست
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شماره پانزدهم  /مهر و آبان 91

62

در کدام کشورهای دنیا کسبوکار تازه بهتر رشد میکند؟
اص��وال قرار بوده که امریکا به عنوان یکی از کش��ورهای کشور سرد و سوسیالیستی است .برزیل نیروگاه رشد اقتصادی میکنند .اما چنین استداللی در مورد کشورهای ثروتمندی
کارآفرین در دنیا جایگاه باثباتی برای خودش داش��ته باشد .در مناطق حاره اس��ت .برخی کشورهای دیگر مثل ایتالیا و مثل سوئد ،اتریش یا هلند به کار نمیآید و پیش افتادن آنها
حداقل سیاستمداران که خواستهاند این را القا کنند .اما آیا اسپانیا هم که ممکن است یورو را حسابی به دردسر بیندازند .را توضیح نمیدهد.
کسبوکارهای جدید واقعا سهم زیادی از موقعیتهای
واقعا امریکا توانسته در عرصه راه انداختن کسبوکار از بقیه با گفتن همه اینها ،باز هم نمیتوان درباره علت پیش افتادن
دنیا پیشی بگیرد؟ با بررسی چند گزاره رایج در این خصوص این کش��ورها از امریکا در عرصه کارآفرینی را درست درک ش��غلی در امریکا را به خود اختص��اص نمیدهند .آنطور
میتوان راحتتر به نتیجه رسید .در امریکا نرخ راه انداختن کرد .کشورهایی که در این عرصه بهتر ظاهر شدهاند ،بعضا که س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی گزارش میدهد،
کسبوکار جدید ،پایینتر از سوئد ،ایتالیا و خیلی کشورهای فقیرتر از امریکا هستند؛ و این به سادگی معنیاش این است کسبوکارهای جدید در امریکا در قیاس با کشورهای مشابه،
که رش��د کارآفرینی هم در این کشورها سادهتر است ،چون بزرگتر هستند و در عین حال شانس کسبوکارهای جدید
دیگر است.
این نکته جالبی است .کارآفرینی هنوز یک حوزه مبهم آنها دارند کارشان را از مبنای کوچکتر و با پتانسیلتری آغاز برای آنکه در امریکا حداقل دو سال دوام بیاورند بیشتر است.
بوکارها ظاهرا نقش زیاد و خیلی خاصی
اما این کس 
از پژوهشهای اقتصادی اس��ت ،و همانطور که در
در ایجاد موقعیتهای ش��غلی ایفا نمیکنند .بنابر
این مطلب خواهید دید ،اس��تفاده از استانداردهای
ایجاد موقعیت شغلی از طریق
گزارش «بنیاد ماریون اوینگ کافمن» ،شرکتهای
مختلف برای محاسبه و تخمین درباره آن میتواند
بنگاههایجدیدکارفرمایی
جدید و نوزاد در س��ال  2005میالدی تقریبا س��ه
نتایج خیلی خاصی به دست بدهد .اما یک رویکرد
2005
2006
2007
2008
درصد از کل فرصتهای ش��غلی در امریکا را ایجاد
محبوب بین اقتصاددانها این است که بشمرند هر
کردند .این رقم در سال  2008میالدی هم نزدیک
ساله چند کس��بوکار جدید (که قادر به پرداخت
پرتغال
به دو درصد بود .در هر دو مورد ،چنین رقمی عمال
حقوق به کارکنان هم باش��ند) به راه میافتند .بعد
اسپانیا
امریکا را در جایگاه میانه یا پایین در ردهبندیهای
این رقم را تقسیم بر تعداد شرکتهایی میکنند که
اسلوونی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار میدهد.
از قبل هم داشتند کار خودشان را انجام میدادند.
ایتالیا
به طور خالصه ،ش��رکتهای تازه تاس��یس و
س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی -یک گروه
چک
نوزاد ،بخش بزرگ و مهمی از چشمانداز شرکتها
تحقیقات��ی بینالمللی که تخصصش در مقایس��ه
مجارستان
در امریکا را تش��کیل نمیدهند .آنها در عین حال
اقتصادهای مختلف با یکدیگر است -درصد به دست
استونی
رومانی
چندان در وضعیت اش��تغال تاثی��ری نمیگذارند.
آمده از آن تقسیم را «نرخ تولد بنگاههای کارفرما»
بلغارستان
آنچه که این موقعیت را بیش��تر در معرض توجه
نامیده است .برخی افراد و گروههای دیگر هم نامش
اسلوواکی
قرار میدهد ،این است که امریکا برخالف برخی از
را «نرخ ش��روع کار» گذاش��تهاند .حاال اس��مش را
دانمارک
کشورهای دیگر ،دارای کسبوکارهای کوچکی است
هر چه که میخواهید بگذارید .مهم این اس��ت که
هلند
که تنها کارمندشان خو ِد کارفرما است .مشاوران و
امریکا دارد در این حوزه بسیار ضعیف عمل میکند.
فنالند
لیتوانی
همینطور هنرمندان مستقل و اقشار مشابه آنها از
مثال در نمودار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
اتریش
ک��ه مربوط به س��الهای  2007تا  2009میالدی
جمله نمونههای بارز چنین وضعیتی هستند و البته
سوئد
آنها گاهی برای اهداف مرتبط با وضعیت مالیاتی و
میش��ود ،امریکا کامال ضعیف ظاهر ش��ده است و
لوکزامبورگ
مش��مولیتهای دیگر ،در کنار هم قرار میگیرند و
تقریبا ته جدول قرار دارد .البته خب حداقل توانسته
لتونی
کانادا را پشت سر بگذارد!
با هم کار میکنند .آنطور که س��ازمان همکاری و
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بهتر
امری��کا
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ش��دهاند ،شباهت زیادی دیده نمیشود .سوئد یک
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گزارش سال  2011از موسسه دیدهبان کارآفرینی جهانی
آغاز تجارت مورد نیاز (درصد از کارآفرینان)

کارآفرینان سطح پایین (درصد از جوانان)

درصد کارآفرینان اولیه که در سال  2011محصوالتی ابتکاری
را در  54اقتصاد دنیا ارائه دادند
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بیشتر از حد واقعی نشان داده شود.
البته برخی از پژوهشهای انجام شده هم نشان میدهند
که امریکا در عرصه کارآفرینی خوب ظاهر شده است .وقتی
بانک جهانی تعداد متوسط شرکتهای مسئولیت محدو ِد تازه
ثبت ش��ده در دنیا را در فاصله س��الهای  2005تا 2009
میالدی حس��اب میکرد ،به این نتیجه رسید که امریکا در
این عرصه کارنامه خوبی دارد :نرخ شروع کسبوکار در امریکا
همگام با کانادا ،استرالیا و انگلیس -باال بود.آمریکا در عین حال در گزارش ساالنه «دیدهبان جهانی
کارآفرینی» در س��ال  2011میالدی در میان کش��ورهای
پیشرفته در عرصه فعالیت کارآفرینی قرار گرفت .این گزارش
بر اساس شکلگیری کسبوکارهای تازه تاسیس در سطح
جهان تنظیم شده بود .آمار در چنین چارچوبی نشان میدهد
که حدود دوازده درصد از بزرگساالن امریکایی کسبوکارهایی
دارند که عمرشان کمتر از سه سال و نیم است .این رقم در
برخی اقتصادهای پیشرفته دیگر  6.9درصد بوده است .یک
دلیل آنکه چنین مطالعهای نتایجی متفاوت از نتایج سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی را به دست میدهد این است که
هر نوع کسبوکاری در آن لحاظ شده است؛ یعنی اینکه به
کارکنان حقوق پرداخت میشود یا نه چندان مورد توجه قرار
نداشته است .این مس��ئله در مورد امریکا اهمیت دارد زیرا
که تعداد شرکتهایی که حقوق پرداخت نمیکنند باالست.
این شرکتها معموال متعلق به افراد خویشفرمایی است که
نیازی به شراکت و به کارگیری دیگران نداشتهاند.
امریکاییه��ا از روی ناچاری کس��بوکار راه میاندازند.
این مسئلهای اس��ت که جنبههای آزاردهنده کارآفرینی را
به نمایش میگذارد .واقعیت این اس��ت که درصد زیادی از
صاحبان کس��بوکارهای جدید در امریکا به خاطر داشتن
ایدهه��ای ابداعی و بزرگ به این کار دس��ت نمیزنند ،بلکه
مجبورند چنین کاری را انجام بدهند .کس��ی آنها را به کار
نمیگیرد و به همین جهت مجبورند خودش��ان وارد عمل
ش��وند .در امریکا این کارآفرینان حدود  21درصد از کل را
تشکیل میدهند و این یعنی که امریکا در دستهای مشابه با
یونان ،اسپانیا ،ایرلند و نیز ژاپن و کره جنوبی قرار میگیرد.
حاال ممکن اس��ت خیلیها با مطالعه اس��تداللهایی که تا
اینجا ارائه ش��د ،اعتراض کنند و بگویند چ��را فقط درباره
فعالیت کسبوکارهای تازه تاس��یس امریکایی در مقایسه
با موارد مشابه در کش��ورهای دیگر صحبت میکنیم .پس
ابداعات و ابتکارات این کسبوکارها چه میشود؟
شرکتهای جدید امریکایی معموال خیلی هم مبتکر و
مبدع نیستند .واقعیت در این مورد تلخ است .گاهی فعالیت
کسبوکارهای تازه تاسیس امریکایی به این خاطر میگیرد
و پیش میرود که امریکایی بودنش��ان اعتباری برایش��ان
به حس��اب میآید .لزوما محصول و نتیجه کار هم همیشه
مبتکرانه نیس��ت .ارزش دالر هم در س��طح دنیا خیلیها را
مرعوب میکند و به نفع کسبوکارهای امریکایی است .اما
مش��خص نیس��ت که این ارزش دالر بر خالقیت و فعالیت
کسبوکارها در امریکا واقعا تاثیری میگذارد یا نه.
از مجموعه این عوامل میتوان به این نتیجه رس��ید که
امریکا در عرصه کارآفرینی هیچ انحصار خاصی در سطح دنیا
ندارد .بس��یاری از اقتصادهای دیگر دنیا -با آن ساختارهای
مالیاتی و امنیتی مختلف و نیز ساختارهای قانونی مخصوص
به خودشان -درست مثل امریکا مشغول کارآفرینی هستند.
پس بهتر است تصورات ذهنیمان در این خصوص را اصالح
کنیم.

نرخ تولد بنگاههای کارفرمایی

اقتصادهای
ابداع-محور

اقتصادهای
بازده-محور

اقتصادهای
کارگزار-محور
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

آسمانخراش فوری
ساخت چین
ساخت  ۳۰طبقه در  ۱۵روز
تجربه ساختوساز در آینده را
میتواند تغییر دهد
ژانگ یوئه ،موسس و رییس شرکت ُبرد ()Broad
را نمیت��وان آدمی عادی به حس��اب آورد .آدم عادی
در محوطه ش��رکتش (در اس��تان هونان چین) قصر
سنتی نمیسازد و نسخه بدل  ۴۰متری یکی از اهرام
مصر را برپا نمیکند .آدم عادی ناگهان کاربری اصلی
ش��رکتش را تغییر نمیدهد و از ساخت دستگاههای
تهویه هوای صنعتی به ابداع شیوهای جدید در ساخت
آسمانخراش نمیرسد .و مهمتر از همه آدم عادی این
آسمانخراشها را با سرعتی که در تاریخ بشر بیسابقه
بوده نمیسازد.
در اواخر س��ال  ۲۰۱۱شرکت ُبرد یک ساختمان
 ۳۰طبقه را در  ۱۵روز ساخت و آنها حاال قصد دارند
با روشی مشابه ،بلندترین ساختمان دنیا را در فقط ۷
ماه بسازند.
و سرعت کارها در دفتر یوئه همینقدر باالست .او
تقریبا همیش��ه در محاصره کارمندانش قرار دارد که
همگی پیراهنهای سفید جلو دکمهدار پوشیدهاند و
اوراقی دستش��ان اس��ت که باید توسط رییس امضا
یا تایید ش��وند .زمانی که من وارد دفترش میش��وم
روی صندلی چرخانش نشسته ،آرام با آن میچرخد
و همزم��ان به کارمندانش میگوی��د که باید چه کار

حمل و نقل استاندارد
در هر کامیون دو قطعه پیشساخته
حمل میشود ،به همراه ستونها،
پیچها و دیگر وسایل مورد نیاز
برای وصل کردن
قطعات به هم.

ستونهایضدزلزله
این ساختمانهای فوری از آزمایشهای مقاومت در برابر
زلزله سربلند بیرون آمدهاند و تا  ۹ریشتر را تحمل
میکنند .دلیل آن؟ این ستونها با طراحی منحصر به فرد
ضربدری که به کف و سقف پیچ میشوند.
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قطعاتپیشساخته،همه
یک شکل
کفها و سقفهای
آسمانخراش را به کمک
قطعههای یک شکل
میسازند ،هر قطعه 15.6
متر در  3.9است ،با عمق
۴۵سانتیمتر.

کنند .وقتی که باالخره آماده مصاحبه میشود ،ناگهان
چرخش صندلیاش را متوقف میکند و بدون نگاه به
من میگوید« :شروع کن!»
در ُبرد یوئه واقعا همهکاره اس��ت و بدون او کاری
پیش نم��یرود .کارمندان او را ن��ه «آقای رییس» یا
«رییس م��ا» که «رییس من» ص��دا میکنند .برای
استخدام در این ش��رکت باید یک کتابچه راهنمای
زندگی را که خود یوئه نوش��ته از حفظ بلد باش��ید:
او در ای��ن کتاب توصیههای��ی در مورد مصرف بهینه
انرژی ،مسواک زدن و بچهدار شدن کرده است .همه
عالقهمندان به استخدام باید بتوانند مسافت خاصی را
در زمان خاصی بدوند .و بعد از استخدام میتوانید به
رایگان در رستورانها و کافههای شرکت غذا بخورید
به شرط آنکه کسی مچتان را موقع اسراف نگیرد! در
چنین وضعیتی هم جریمه میشوید و هم مورد انتقاد
عموم قرار خواهید گرفت.
تاکنون ُبرد شانزده ساختمان در چین ساخته .آنها
قطعات و تاسیس��ات خود را در دو کارخانه در هونان
میسازند که حدود یک ساعت با دفتر شرکت فاصله
دارد .از همانجا قطعات پیش ساخته را که با لولهها و
سیمهای برق ،آب و دیگر چیزها کامل شده به محل
ساختوس��از میفرس��تند و آنجا این قطعات مانند
بازی لگو روی هم س��وار میش��وندُ .برد قرار است به
زودی در هند ،برزیل و روسیه هم نمایندگی بزند .آنها
اولین آسمانخراشهای استاندارد دنیا را میفروشند
و قص��د دارن��د به ق��ول یوئه به م��ک دونالد صنعت
آسمانخراشسازی تبدیل شوند.
یوئه میگوید« :ساختوساز به شیوه سنتی رسما
هرجومرج اس��ت .ما اما ای��ن را تبدیل به خط تولید
کارخان��های کردهایم .روش ما بزرگترین مش��کالت
صنعت ساختوس��از را حل میکند .آنه��ا ارزانتر و
س��ریعتر تمام میشوند و ایمنترند .مصرف انرژی در
آنها بسیار پایین است و تولید دی اکسید کربن را به
حداقل رساندهایم».
وقتی از او میپرس��م چرا تصمیم گرفت ش��رکت
ساختمانس��ازی راه بین��دازد؟ جمل��هام را تصحیح
میکند« :این ش��رکت ساختمانس��ازی نیست .این

مونتاژ فوری
هر بخش توسط جرثقیل
مستقیما به باالی ساختمان
برده میشود .کارگران با
استفاده از وسایل و مصالح
روی هر قطعه پیشساخته،
به سرعت سیمها و لولهها
را به بخشهای دیگر متصل
میکنند.

انقالب ساختمانی است».
از او درباره داس��تان زندگیاش میپرسم و جواب
میدهد« :داستان زندگیام خیلی خستهکننده است.
در دانش��گاه هنر خواندم ام��ا در  ۱۹۸۸دنیای هنر را
ب��رد را راه
ت��رک ک��ردم و به همراه برادر مهندس��م ُ
انداختیم .همین! کل چیزی که در مجلهات مینویسی
نباید بیشتر از دو صفحه باشد!»
آنها در ُبرد به تولید دستگاههای عظیم تهویه هوا
پرداختند که برخالف رقبایشان نه از برق که از گاز
طبیعی اس��تفاده میکرد .در کش��وری که با کمبود
الکتریسیته روبهروست کسبوکار ُبرد رونق گرفت و او
را ثروتمند کرد .این واحدهای تهویه هوا بسیار بزرگند:
بزرگترین آنه��ا  ۳۵۰۰تن وزن دارد و میتواند ۴۵۰
هزار متر مربع را سرد کند.
حدود دو دهه کس��بوکار یوئه رونق خیلی خوبی
داشت اما اتفاقاتی افتاد که باعث شد او مسیرش را عوض
کند .اولی این بود که او محیطزیستگرا شد .خودش
میگوید« :از  ۱۰سال پیش کمکم محیطزیست برایم
مهم و مهمتر شد ».و دومی زلزله مرگبار سال ۲۰۰۸
بود که باعث مرگ  ۸۷هزار نفر در اس��تان س��یچوان
چین شد .اینجا بود که ژانگ به فکر ساخت بناهای
پ��ردوام و مقاوم در برابر زلزله افت��اد .او به  ۳۰۰نفر از
مهندس��ان شرکتش ماموریت داد که راههای ساخت
بناهای ارزان اما قوی را بررس��ی کنند ،بناهایی که به
محیطزیست ضربه کمتری وارد میکنند.
ش��ش ماه از آغاز تحقیقات گذش��ته بود که ژانگ
از روشهای س��نتی ناامید ش��د .او که از هزینه باالی
اس��تخدام طراحان و متخصصان برای هر خانه خسته
شده بود ناگهان ایدهای غریب به ذهنش رسید :بهترین
راه برای کاهش هزینهها ساختن ساختمان در کارخانه
است!
اولین ساختمان آنها  T30نام گرفت که حدود ۹۰
درصدش در کارخانه تولید شده بود .به گفته ژانگ در
ساختمانهای بعدی بخشهای بیشتری در کارخانه
تولید ش��د و همین باعث ایمن شدن بیشتر خانهها
خواهد شد.
این تئوریها مورد استقبال مهندسان غربی هم قرار

گرفته است .در نیویورک به کمک قطعات پیشساخته
بنایی  ۳۲طبقه برپا کردهاند و در لندن هم مهندسان
در حال ساخت دو ساختمان اینچنینی هستند .اما
روش صنعتی و س��ریع ژانگ در دنیا بیرقیب است،
ب��ه خصوص که توانس��ته ای��ن روش را در س��اخت
آسمانخراشهای بسیار بلند عملی کند .بنا بر آماری
که شرکت ُبرد ارائه کرده در ساخت آسمانخراش به
ش��یوه س��نتی حدود  ۳هزار تن ضایعات ساختمانی
تولید میشود اما در روش تازه این رقم به فقط  ۲۵تن
میرسد .در ساخت یک آسمانخراش سنتی حدود ۵
هزار تن آب مصرف میشود و ساختمانهای ُبرد بدون
آب ساخته میشوند.
البته مش��کالتی هم وجود دارد .در بازدید از T30
راهنمایم گفت« :خیلی خوشقیافه نیس��ت .درست
است؟» نمای بیرونی ساختمان معمولی است و درون
آن هم مشکالتی دارد :راهرو خیلی باریکند و راهپلهها
هم باعث میشوند شخص احساس خفگی کند .البته
مسئله اینجاست که اکثر آپارتمانها در چین زشتند
و چنین وضعیتی دارن��د .در عوض کیفیت مصالح و
امنیت خانههای ُبرد باالتر است و آنها ارزانترند .هزینه
س��اخت هر متر مربع  T30ح��دود  ۱۰۰۰دالر بوده
اس��ت ،این را مقایس��ه کنید با هزینه  ۱۴۰۰دالری
ساخت آسمانخراشهای سنتی چینی.
ضمنا روند س��اخت هم بیخطرتر است .به گفته
منشی ش��رکت «در جریان ساخت آسمانخراشها
یک قطره خون هم از بینی کسی نریخته ».همهچیز
در کارخانه نصب میشود و دیگر هیچ تکنیسینی از
طبقه سیام پایین پرت نمیشود.
بلندپروازی بعدی ژانگ چیس��ت؟ ساخت .J220
آس��مانخراش  ۲۲۰طبقه پیشس��اختهای که قرار
اس��ت بلندترین ساختمان دنیا باش��د .نام دیگر این
س��اختمان «شهر آسمان» است و قرار است تا مارس
 ۲۰۱۳کامل شود .این یعنی فقط  ۷ماه .ژانگ دوباره
صندلیاش را به چرخش واداشته« :ما میخواهیم دنیا
را غافلگیر کنیم .همه چشمها به شهرآسمان خیره
خواهند شد».

پایان کار
و در قدم آخر ،دیوارهای خارجی
و پنجرهها که به شدت در برابر
سر و صدا ،گرما و سرما و باد
و باران عایق شدهاند توسط
جرثقیل در نمای ساختمان چفت
میشوند .درست است که
ساختمان را اصال نمیتوان زیبا
به حساب آورد اما به طرز عجیبی
ایمن است و البته در کوتاهترین
زمان ممکن ساخته شده است.

منبع :مجله وایرد

برد شانزده
ُ
ساختمان در
چینساخته.
آنها قطعات و
تاسیسات خود را
در دو کارخانه در
هونانمیسازند.
از همانجا قطعات
پیش ساخته را
که با لولهها و
سیمهای برق،
آب و دیگر چیزها
کامل شده به
محلساختوساز
میفرستند و آنجا
این قطعات مانند
بازی لگو روی هم
سوار میشوند

کتابخانه

«مرد اعداد» آینده را میبیند
به بهانه انتشار کتاب مهم «سیگنال و نُویْز»
درباره آمار ،پیشبینی و آیندهنگری

«پیشبینی کردن دش�وار اس�ت ،به خصوص وقتی که درباره آینده باشد ».حتما اراده نیت سیلور خیلی
قوی بوده که توانسته کتاب جذاب و پیچیدهاش «سیگنال و ن ُویْز» را بدون این نقل قول مشهور یوگی به را
بنویسد ،به خصوص که این نقل قول کامال مناسب حال کتاب است .مشکل اساسی پیشبینی کردن این است
که اگر چه پیشبینیها درباره آیندهاند ،اطالعاتی که پیشبینی بر پایه آنها شکل میگیرد درباره گذشته است.
تکنولوژی مدرن این اجازه را به هر کس که مقداری آموزش دیده باشد میدهد که دستهای اطالعات را وارد
برنامهای کامپیوتری کند و الگویی را بیرون آورد که آن اطالعات را «توضیح» میدهد .اما مسئله اینجاست که
قرار نیست وقتی شما توانستهاید گذشته را «پیشبینی» کنید میتوانید آینده را هم پیشبینی کنید .بگذارید
یک مثال بزنم :از زمان جنگ جهانی اول هیچ دموکراتی نتوانسته بود بدون جلب حمایت مردم در ویرجینیای
غربی در انتخابات پیروز شود -تا در سال  ۲۰۰۸که اوباما در انتخابات با فاصله خوبی از رقیب پیروز شد و جالب
اینکه در ویرجینیای غربی با فاصله از رقیبش باخت .پس چه تفاوتی میان الگوهای بد و خوب وجود دارد؟

سیگنال و نُویْز
چرابیشترپیشبینیها
غلط از آب در میآیند
و بعضیها نه.
نیتسیلور
انتشاراتپنگوئن
چاپ اول
۲۰۱۲

مسئله اینجاست که سیلور نیت برای آنکه ایده
جدیاش را جذاب کند -تا مردم عادی هم کتابش را
بخوانند -دس��ت به داستانسرایی زده این باعث شده
سیگنال فرضیه مهم او در نویز داستانها گم شود .نیت
داستانپرداز خیلی خوبی نیست و در بعضی بخشهای
کتابش ش��لوغ و بیربط به نظر میرسند و حواس ما
را از نکته اساس��ی پرت میکنند .نکته مرکزی کتاب
این است :درست است که تکنولوژی مدرن باعث شده
ما بتوانیم از کامپیوترها استفادههای بیشتری بکنیم،
اما به یمن روشهای اش��تباه و اطالعات اولیه اشتباه،
پیشبینیهای ما به گونههای مختلف اشتباه از آب در
میآیند.
آنها که خوب پیشبینی میکنند بسیار دقیقاند،
تکبعدی به قضایا نگاه نمیکنند ،از اطالعات و جزئیات
بیشتر استقبال میکنند و خیلی سختگیرانه صحت و
سقم اطالعات را بررسی میکنند .آیزایا برلین میگوید
روباه بس��یاری چیزهای کوچک میداند و خارپش��ت
یکچیز بزرگ میداند .پیش��گوی خوب روباه اس��ت
نه خارپشت .خارپش��تهای پیشگو خیلی راحت هر
اطالعات جدیدی که گیرش��ان میآید را درون ظرف
ایده بزرگشان میاندازند .آنها هر اطالعات جدیدی را
اثباتکننده ایده اصلی میبینند .به همین خاطر ،آنها که
دربند ایدئولوژی خاصی هستند بدترین پیشبینیهای
سیاسی را میکنند چون تعصب جلوی پردازش درست
اطالعات را میگیرد.
وقتی اطالعات ریز ،گسترده و مطمئنی در اختیار
دارید احتمال اینکه پیشبینیتان درس��ت از آب در
بیاید خیلی بیشتر است ،مثل پیشبینی نتایج مسابقات
بیسب��ال .اما گاهی اوقات پیشبینیها عمدا اش��تباه
اعالم میش��وند :مثال موسس��ه دولتی «خدمات ملی
آب و هوایی امریکا» پیشبینیهای کوتاهمدت خوبی
انجام میدهد اما شبکههای تلویزیونی به عمد و به طور
مرتب احتمال ریزش باران را افزایش میدهند .آنها هم
دلیل خوبی را دارند :نمیخواهند بینندگانش��ان زیر
بارانی پیشبینی نش��ده خیس بشوند و اعتمادشان را
به تلویزیون از دست بدهند.
نیت بعد از این توضیحات و تعریف چند خاطره ،ایده
اصلی کتابش را مطرح میکند رویکرد حامیان توماس

پیشبینی اقتصادی سختتر از بقیه است
گفتوگو با سیلور نیت ،نویسنده کتاب

نگر
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کتاب ش�ما میگوی�د که ما «مش�کل پیشبینی»
داریم .شما میگویید ما در پیشبینی کردن آینده
خیلی خوب نیس�تیم .اما این شاید خیلی عجیب
نباش�د .پیشبینی آینده به هر حال سخت است و
همین پیشبینیهای محدودی که در دنیای کنونی
صورت میگیرد قبال معجزه به حساب میآمد.

درست میگویید .ما این روزها خیلی چیزها را طبیعی
به حس��اب میآوریم و قبال اینگونه نبوده .در گذش��ته
چطور میتوانستند همین آب و هوا را پیشبینی کنند؟ یا
مثال چند صد سال پیش حتی پیشبینی مسیر حرکت
سیارهها به شدت دشوار بود .پیشبینیهای جدیای وجود

داشت که نشان میداد مشتری به زودی با زحل برخورد
میکند .ما در پیشبینیهای علمی خیلی بهتر شدهایم .اما
در حوزههایی که با کنشهای انسانی در ارتباط است ،مثل
اقتصاد کالن ،ما واقعا عقبیم .در اقتصاد با اجزای گوناگون
و کنشهای فراوان میان بخشهای گوناگون روبهروییم
و این باعث ش��ده نتوانی��م در پیشبینیهای اقتصادی
پیش��رفت خوبی داشته باش��یم .ممکن است فکر کنیم
م��ا داریم به خوبی پیشبینی میکنیم اما حقیقت چیز
دیگری است و من دو راه حل پیشنهاد میکنم :اول دل
کندن از روشهای فعلی است و دوم پایین آوردن سطح
انتظ��ارات .اینکه فکر کنی��م میتوانیم چیزها را با دقت

خیلی خوبی پیشبینی کنیم به هیچ دردمان نمیخورد.
چ�را اصال اینقدر پیشبینی ک�ردن برای ما مهم
شده است؟

ما همیشه در حال پیشبینیایم چه خودمان بدانیم و
چه خبر نداشته باشیم .وقتی شما مسیرتان به محل کار را
انتخاب میکنید دارید پیشبینی میکنید که این راه شما
را سریعتر به مقصد میرساند .مثال وقتی با شخص مهمی
قرار دارید قبل از رس��یدن به محل قرار تمام سناریوهای
ممکن را بررسی میکنید و حتی نحوه احوالپرسی طرف
مقابل را به شیوه های مختلف پیشبینی میکنید؛ و البته
ه��ر وقت که تصمیم اقتصادی میگیرید و برنامهای تازه

بیز (بیزینها) به آمار را توضیح میدهد .فرار نکنید! فهم
تفاوت این روش آسان است و بعدها میتواند در زندگی
روزمره هم به کارتان بیاید.
سیلور نیت برای ما یک مثال میزند .فرض کنید که
یک زن توی کمد لباسهایش گردنبند یک زن دیگر
را پی��دا میکند .اگر این ماجرا را در انزوا و بدون توجه
به پارامترهای دیگر نگاه کنیم ،آن را مدرکی بیکم و
کاس��ت در اثبات خیانت شوهرش به حساب خواهیم
آورد .بیزینها میگویند که این مدرک را باید با توجه
به دانس��تههای قبلیمان درباره این موضوع بررس��ی
کنیم .نیت تخمین میزند که اگر شوهر خیانت کند،
پس  ۵۰درصد احتمال وج��ود دارد که گردنبند زن
دیگر را در کمد همس��رش پی��دا کنیم؛ و اگر خیانت
نمیکند احتمال اینکه گردنبند یک زن دیگر را در
کمد همسرش پیدا کنیم بسیار پایین میآید ،چیزی
حدود  ۵درصد .اما خیانت در امریکا چقدر شایع است؟
نیت میگوید که بر اساس نتایج تحقیقات ،در هر سال
حدود  ۴درصد افراد متاهل دست به خیانت میزنند.
پس به اعتقاد سیلور نیت ما باید برآورد قبلیمان ( )xرا
به کمک مدارک جدید ( yو  )zبه روز کنیم ،به کمک
این فرمول:

xy
)xy + z(1-x
پس احتمال اینکه شوهر دست به خیانت زده باشد
 ۲۹درصد است  -خیلی بیشتر میانگین  ۴درصد ،اما
همچنان زیر  ۵۰درصد.
حاال مس��ئله دیگری پیش میآید ک��ه از همین
فرمولها ناش��ی میشود .کس��انی که به کمک آمار
و اعداد دس��ت به پیشبینی میزنند با مشکل بزرگ
دیگری روبهرو هستند که میتواند نتایج پیشبینی را
کامال به بیراهه بکشاند و آن «اشتباه گرفتن سیگنال
با نویز» است .اگر یک سری داده در اختیار تحلیلگر
بگذارن��د او میتواند برای جمعبن��دی ،از میان چند
فرمول که ب��ه این دادهها میخ��ورد ،یکی را انتخاب
کند .تحلیلگر هم برای آنکه کار خود را راحت کند
و محاسبات سادهتری داشته باشد وسوسه میشود از
آن فرمول و الگویی استفاده کند که بیشتر از بقیه به
برای کار میریزید شما دارید پیشبینی میکنید.

به نظرتان کس�ی میتواند وقای�ع ژئوپلتیکی را
پیشبینیکند؟

شما در کتابتان درباره تعصبات و پیشداوریهای
ش�خص پیشبینیکننده میگویید و اینکه این
تعص�ب چط�ور روی پیشبین�ی او تاثی�ر منفی
میگذارد .شخص پیشبینیکننده چطور میتواند
بر این مشکل غلبه کند.

فکر میکنید اوباما میبرد یا رامنی؟

شانس پیروزی اوباما در این انتخابات
باالی  ۷۰درصد است .او میبرد.

نگر
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با اعالم تاریخ به وقوع پیوستن آن ،به شدت دشوار و حتی
غیرممکناست.

مهمترین مسئله این است :اینکه پیشبینیهایتان
را جم��ع کنی��د و بعد ببینید پیشبینیهایت��ان -و نه
تحلیلهایتان درباره گذشته -در یکی دو سال اخیر چند
بار درست از آب در آمدهاند .به خصوص در پیشبینیهای
سیاسی ،ش��خص پیشبینیکننده باید بررسی کند که
پیشبینی اش��تباهش به خاطر روش اشتباهش بوده یا
به خاطر ایدئولوژیاش که باعث شده واقعیتها را نبیند.
شخص باید بعد از چند پیشبینی اشتباه
به این نتیجه برس��د ک��ه ارتباطش را با
واقعیت از دس��ت داده اس��ت ،اما عموما
م��ا ای��ن را نمیبینیم و فک��ر میکنیم
پیشبینی اشتباه ما ناشی از تصمیمات
اشتباه دولت یا مردم بوده است.

منبع :اسلیت

آنها که خوب
پیشبینیمیکنند
بسیاردقیقاند،
تکبعدی به قضایا
نگاه نمیکنند ،از
اطالعات و جزئیات
بیشتراستقبال
میکنند و خیلی
سختگیرانه
صحت و سقم
اطالعات را بررسی
میکنند.آیزایا
برلینمیگوید
روباه بسیاری
چیزهایکوچک
میداند و خارپشت
یکچیز بزرگ
میداند.پیشگوی
خوب روباه است
نه خارپشت
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اکثریت اساتید متخصص در امور سیاسی ،سقوط اتحاد
جماهیر ش��وروی را که شاید مهمترین واقعه ژئوپلتیکی
نیمه دوم قرن گذشته بود ،پیشبینی نمیکردند .اما حاال
که به گذش��ته نگاه میکنیم میبینیم این خیلی آشکار
ب��وده :گورباچف تالش میکرد بازارها را
آزاد کند ،اقتصاد ویران شده بود و مشکل
افغانستان هم وجود داشت .ممکن است
به گذشته نگاه کنید و ببینید پیشبینی
س��قوط خیلی آس��ان بوده .اما آن زمان
همه غافلگیر ش��دند .به نظرم اگر چه
بعد از پیش آم��دن وقایع ما میگوییم
میشد این را پیشبینی کرد ،اما در واقع
پیشبینی دقیق چنین روندهایی ،آن هم

دادههای��ش میخورد .به هر ح��ال هر چه الگوی تر و
تمیزتر و شبیهتری انتخاب کند نتیجهای که میگیرد
صریحتر و جذابتر اس��ت .اما همانطور که س��یلور
نیت میگوید چنین روشی عموما به پیشبینیهای
افتضاحی منجر میشود .پس ما چه کار باید بکنیم؟
نی��ت میگوید ما برای هر پیشبینی به نوعی فرضیه
اولیه نیاز داریم که دادههای آماری میتواند اطمینان
ما به این فرضیه باال ببرد یا پایین بیاورد .مثال میزان و
منشا دگرگونیهای جوی آنقدر زیاد و پیچیدهاند که
اگر مسئله گرم شدن زمین پایه علمی نداشت و ریشه
در بحثهای علت و معلولی نداشت به راحتی به کمک
اعداد و فرمولها میشد در آن تردید کرد .پس وقتی
فقط حواسمان به اعداد و دماها در فرمولها باش��د و
نه فرضیه اولی��ه -یعنی به بنیان علمی پذیرش تاثیر
گازهای گلخان��های بیتوجهی کنیم -میتوانیم دچار
اش��تباهاتی شویم شبیه آن موجی که در دهه ۱۹۷۰
در رسانهها -و نه جامعه علمی -راه افتاد که سرد شدن
زمین را پیشگویی میکرد.
س��یلور به خصوص از عملکرد کسانی که در حوزه
اقتصاد دست به پیشبینی میزنند ناراضی است« :اینها
سالهای سال است که با اعتماد به نفسی مثالزدنی،
مس��یر اقتصاد را پیشبینی میکنند ».به نظرم او در
این زمینه کمی بیانصافی میکند .پیشبینی اقتصادی
درس��ت ،دش��وار اس��ت چون اقتصاددانان باید برای
پیشبینی اقتصاد ،دس��ت به پیشبینی سیاسی هم
بزنند :ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپایی در فالن
جلسه چه خواهد گفت؟ چه گروهی در جنگ قدرت
در پارلمان ژاپن برنده میشود؟ پیشبینی اتفاقاتی مهم
مثل بحران مالی اخیر به خصوص بسیار دشوار است
چرا که اگر آن را درست پیشبینی میکردند اصال اتفاق
نمیافتاد .س��یلور نیت به درستی میگوید که ناتوانی
دانش��مندان در پیشبینی زلزله به پیشبینیناپذیر
بودن آن ارتباط دارد و این تقصیر دانشمندان نیست.
باید گفت که اقتصاددانان هم خیلی اوقات با وضعیتی
پیشبینیناپذیر دست و پنجه نرم میکنند.
ام��ا نیت ب��ه درس��تی روی یکی از نق��اط ضعف
اقتصاددانان پیشگو انگش��ت میگذارد :خیلی از آنها
نمیتوانن��د روش توماس بیز را درس��ت پیاده کنند.

مسئله اینجاست که به نظر میرسد اقتصاددانان کالن
معاصر بیشتر درباره ریاضیات میدانند تا اقتصاد .آنها
تمایل زیادی دارند که مقالههای هیجانآوری منتشر
کنند و دیده شوند .پس تمرکز اصلی را میگذارند روی
به وجود آوردن فرم��ول و الگویی که بتواند روندهای
گذش��ته را توضیح دهد؛ و شما میتوانید فرمولها و
الگوهای دقیقی بسازید که نشان دهد رکودهای قبلی
به وجود آورنده «ش��وکهایی در فناوری» یا «افزایش
تمای��ل مردم به س��خت کار کردن» بودهان��د .اما این
اقتصاد نیس��ت ،این فقط س��خنانی را که در محافل
تجاری مطرح میش��ود به زبان ریاضی بیان میکند و
در واقع هیچچیزی را توضیح نمیدهد .به همین خاطر
است که چنین روشهایی نمیتوانند پیشبینیهای
تولید کنند که به درد سیاستمداران بخورد و باعث شود
آنها سیاس��تی دیگر در پیش بگیرند .اگر چه حامیان
چنین روشهایی خیلی راحت اتفاقات تازه را در فرمول
خود قرار میدهند و میگویند فرمولشان میتوانسته
این را هم حدس بزند .چیزی شبیه رفتار حامیان نوستر
اداموس که همیش��ه بعد از هر اتفاقی ،آن را در اشعار
گنگ پیشگوی مرموزشان پیدا میکنند.
نیت توضی��ح میدهد که برای اس��تفاده از آمار و
ارقام در پیشبینی در حوزهای خاص ،مهمترین نکته
این اس��ت که باید در آن حوزه متخصص باشید .بعد
میتوانید یک حدس تخصصی بزنید .یعنی همان کاری
که نیت در پیشبینی انتخاب��ات امریکا کرد .او اول با
توجه به شناختی از س��اختار سیاسی ایاالت متحده
و رفتارهای انتخاباتی مردم داش��ت داشت حدس زد
ک��ه اوباما هم هیالری کلینتون را شکس��ت میدهد
هم رقیب جمهوریخواهش جان مککین را .بعد به
کمک آمار و ارقام فراوانی که در دس��ترس بود شروع
به راس��تی آزمایی حدس و نظریهاش درباره این دوره
از انتخابات ریاس��تجمهوری کرد و نتیجه اینکه به
جز در یک ایالت تمام پیشبینیهایش درست از آب
درآمد .حاال هم او در وبالگ روزانهاش پیشبینی کرده
اوبام��ا انتخابات ماه نوامبر را میبرد .باید دید که روش
محافظهکاران��ه و در عین حال نو نیت میتواند در این
انتخابات هم او را سربلند کند؟
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پارادایمی مشترک میان دولت و بخش خصوصی

گفتوگو با مهندس علی اصغر گلسرخی درحاشیه سومین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث
س�ومین کنفرانس بینالمللی «صنع�ت اح�داث» روزهای هجدهم
و نوزده�م آذرماه امس�ال در مرک�ز همایشهای هتل المپی�ک برگزار
میش�ود .برگزارکننده این کنفرانس «موسسه تحقیق و توسعه صنعت
احداث» است .موسسهای متشکل از پنج انجمن پرسابقه کشور [انجمن
شرکتهای س�اختمانی ،انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تأسیسات
و تجهیزات صنعتی ایران ،جامعه مهندس�ان مشاور ایران ،انجمن صادر
کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و انجمن شرکتهای مهندسی
و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروش�یمی] که عالوه بر عضویت بیش از ۱۱۰۰
شرکت و سازمان «پروژه محور» مهندسی در آن ،حدود  ۲۰درصد ظرفیت
«موسسه تحقیق و پژوهش صنعت احداث» آنطور که
از نامش پیداست روی «تحقیق» و «پژوهش» حساب
وی�ژهای باز ک�رده و فعالیتهایش را بر همین اس�اس
سامان داده است .از همین جا آغاز کنیم .این موسسه
تا به امروز برای رسیدن به اهداف خود چه روشهایی را
آزموده اس�ت و کنفرانس پیش رو چه نقشی را در این
مسیر ایفا میکند؟

مهمتریننتیجه
گردهمایی
سازمانهای
پروژهمحور،
نمایندگان دولت و
بخشخصوصی
تهیه طرح
کامل  ۳۷پروژه
پژوهشی در زمینه
صنعت احداث
است که قرار
است با حمایت
اتاق بازرگانی و
حمایتانجمنها
هر  ۲پروژه به یک
انجمن واگذار و
اجرا شود
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همانطور که شما به درس��تی برداشت کردید ،موسسه
ما موسس��های اس��ت که به منظور «تحقیق برای توسعه»
بنیان گذاشته ش��ده است .موسسه یک اساس��نامه دارد و
یک ماموریت .مقولهای که در ماموریت موسسه مورد توجه
قرار گرفته و هدفی که تعیین شده ،در چهار شاخه آموزش،
پژوهش ،اطالعرسانی و مشاوره تقسیمبندی میشود .یعنی
کلیه فعالیتهای موسسه ذیل این چهار عنوان برنامهریزی
و اجرا میش��ود و کنفرانس صنعت احداث که امسال برای
س��ومین بار برگزار میش��ود ،یکی از بازوهای موسس��ه در
حوزه «اطالعرس��انی» به حساب میآید .خوشبختانه در دو
کنفرانس پیش��ین که برگزار کردیم تعامل س��ازندهای بین
دولت و بخش خصوصی فع��ال در حوزه «صنعت احداث»
ایجاد ش��د و عالوه بر اینک��ه  ۲۶ ،۲۵مدیر بخش خصوصی
در این بخش به بیان مشکالت و دیدگاههای خود برای برون
رفت از شرایط فعلی به وضع مطلوب پرداختند ،گفتوگوها و
تعامالت خوبی هم میان آنان با نمایندگان دولت که در سطح
باالیی [وزیران کار ،راه و مس��کن] در این کنفرانس شرکت
کرده بودند ،صورت گرفت.

در این تعامالت چه موضوعی بیشتر مورد توجه است؟
آیا مث�ل برخی نشس�تهای تبلیغاتی ک�ه در برخی
بخشها برگزار میش�ود ،جذب س�رمایه دولتی برای
اج�رای پروژههای زمین مانده مد نظر اس�ت یا نگاهی
کالنتر به موضوعات دارید؟

نه ،برای ما موضوع درازمدتتر و بنیادینتر است .مهم
این اس��ت که از دل این کنفرانس نقش دولت در توسعه،
ماندگاری و توانمندسازی سازمانهای پروژه محور تعیین
و تببین شود .موضوع یک پروژه و دو پروژه نیست.
هدف از برگزاری کنفرانس این است که مجموعه
تعام�لات روی اذهان تصمیمگیرندگان که رکن
اساس��ی آن دولت و نظام است تاثیرگذار شود تا
با یاری بخش خصوصی تاثیر مثبتی در حل
مشکالت کالن صنعت احداث داشته
باش��د .همانطور که میدانید عمده

کاری کشور در این حوزه را اداره میکند .با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر
این کنفرانس در بخش صنعت ،به سراغ دبیر سومین کنفرانس بینالمللی
صعن�ت احداث رفتیم و با او به گفتوگو نشس�تیم .مهندس علی اصغر
گلسرخی ،که ریاست هیات امنای موسسه صنعت احداث را برعهده دارد،
در گفتوگو با «آیندهنگر» با تشریح فعالیتهای این موسسه ،میگوید
«هدف از برگزاری کنفرانس صنعت احداث ایجاد پارادایمی مشترک میان
دولت و بخش خصوصی برای حل مشکالت این حوزه است ».موضوعی
که به عقیده او در صورت تحقق میتواند به ارتقای سطح کیفی و موفقیت
روزافزون سازمانهای «پروژهمحور» بیانجامد.

سازمانهای درگیر صنعت احداث ،سازمانهای پروژهمحور
هس��تند .ما در نظر داریم که با تعاملی که میان بخشهای
مختل��ف ایجاد میکنی��م درنهایت از یک س��و موقعیت و
ماموریتهای س��ازمانهای پروژه مح��ور را تبیین کنیم و از
سوی دیگر با یاری همه بخشهای مرتبط در دولت و بخش
خصوصی به دنبال یافتن راهکارهای برون رفت از مشکالت و
زمینهسازی توسعه همه جانبه این سازمانها باشیم.

در عنوان کنفرانس از واژه «بینالمللی» استفاده شده
است .این «کنفرانس بینالمللی» به چه معناست؟ آیا از
موسسات مشابه خارجی هم در این کنفرانسها دعوت
میشود؟

موض��وع بینالمللی بودن کنفران��س از چند زاویه قابل
بررسی است .ما معتقدیم نباید در فضای بسته خودمان باقی
بمانیم .اینکه الگوها به یک ش��کل باقی بمانند و طرحهای
توسعه مورد بازنگری قرار نگیرند صحیح نیست .ما معتقدیم
باید عالوه بر وقوف کامل بر ظرفیتها و توانمندیهای داخل
کش��ور ،نیم نگاهی هم به بیرون داش��ته باشیم .ببینیم که
دیگران در بخشهای مشابه کشورهای مختلف چه راههایی
را طی کردهاند .مث ًال وقت��ی میبینیم گردش مالی و کاری
بزرگترین ش��رکت فعال در صنعت احداث کش��ورمان در
س��طح گردش کار یک شرکت متوسط ترک نیست باید از
خود بپرسیم واقعاً مشکل از کجاست؟ مسلم است پاسخ به
این پرسش جز با مطالعه دقیق و باز کردن بحثها و مقایسه
عملکردمان با کشورهای دیگر میسر نمیشود .واقعیت این
است که شرکتها ،انجمنها و تشکلهای ما از همتایانشان
در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان فاصله
زیادی دارند .هدف ما ایجاد فضایی است که با
استفاده کامل از ظرفیتهای کشور بتوانیم به
سطح مطلوبی در منطقه و جهان برسیم .ممکن
است به ضرورت زمان آنچه تاکنون انجام شده
کافی نباشد اما تالشمان بوده و هست که این
مهم محقق شود.
در این راستا در کنفرانسهای پیشین چه
اقداماتی انجام شده است؟

ما به همین منظور در کنفرانس قبلی کارشناسانی
را از جامعه مهندسین مشاور کشورهای اسالمی دعوت
کردیم .حتی قصد داش��تیم گروههایی از مهندس��ین
مش��اور کش��ورهای اروپایی را هم دع��وت کنیم که
مش��کالتی مانع از این کار ش��د .در کنفرانس س��وم
که آذرماه برگزار میش��ود از چند کارش��ناس مطرح

خارج��ی دعوت کردهای��م به ایران بیاین��د و کارگاههایی را
برگ��زار کنند که اینها همه در چارچوبی که عرض کردم و
با هدف آشنایی با پیشرفتهای روز جهان انجام شده است.
از جمله این افراد پروفسور گانتر پاوولی ،مدیر فروم خدمات
صنعتی اروپا ،مشاور رییس دانشکده سازمان ملل متحد در
توکیو و نویسنده کتاب «اقتصاد آبی :دهسال ،یکصد نوآوری
و یکصدمیلیون فرصت شغلی» است .عالوه بر ایشان افرادی
چ��ون دکتر یوژف اولبرت ،رییس دانش��کده اقتصاد و دکتر
تیبر کیس رییس دپارتمان مدیریت استراتژیک دانشگاه پیج
مجارستان نیز برای برگزاری کارگاههایی در حاشیه کنفرانس
به ایران میآیند.
موسس�ه بودجه فعالیتهای�ش را از چه محلی تامین
میکن�د؟ آیا با توجه به ماموریتی که برای خود تعریف
کردهاید و پروژهای ملی به نظر میرسد ،شما را در این
زمینهپشتیبانیمیکنند؟

از جهت بودجه موسسه همواره با مشکالتی مواجه بوده
است .اما از ابتدا تا کنون تشکلهای عضو حق عضویتهایی
میپردازن��د و ب��رای برگ��زاری کنفرانسها هم ع�لاوه بر
انجمنهای بانی موسسه ،انجمنها و سازمانهایی دیگری نیز
به عنوان اسپانسر به همکاری با موسسه میپردازند.

تاکنون دو کنفرانس صنعت احداث برگزار ش�ده و در
آستانه برگزاری سومین دور از این جلسات هستیم .به
طور مش�خص این رویداد چه دستاوردهایی برای شما
و صنع�ت احداث به ارمغان آورده اس�ت؟ خروجی این
نشستهاچیست؟

مهمتری��ن نتیجه گردهمایی س��ازمانهای پروژهمحور،
نماین��دگان دولت و بخش خصوصی تهی��ه طرح کامل ۳۷
پروژه پژوهشی در زمینه صنعت احداث است که قرار است
با حمایت ات��اق بازرگانی و حمایت انجمنها هر  ۲پروژه به
یک انجمن واگذار و اجرا شود .از جمله این پروژهها میتوان
ب��ه پروژههایی در زمینه «یافتن راهکارهای افزایش س��هم
بازار بین المللی صنعت احداث»« ،بررسی نقش نظام بانکی
کشور در توسعه صنعت احداث»« ،بررسی اثرات عدم تغییر
نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال متناس��ب با نرخ تورم بر
عملکرد صنعت احداث»« ،بررسی موانع و راهکارهای اجرایی
تبدیل پیمانکاران موفق به پیمانکاران عمومی ( )GCبزرگ»،
«بررس��ی راهکارهای کاهش مصرف مصالح ساختمانـی با
حفظ استانـداردهای بین المللی»« ،بررسی علتهای تطویل
پروژههای عمرانی و توسعهای و ارائه راهکارهای بهبود آن»
و ...اشاره کرد.

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۲
دو آمریکای�ی به نامهای الوین روث از دانش�گاه ه�اروارد و لوید اس.
ش�پلی از دانش�گاه کالیفرنیا برندگان نوبل اقتصاد  ۲۰۱۲معرفی شدند.
گویی که انتخاب امریکاییها برای نوبل اقتصاد به یک سنت تبدیل شده
است .از سال  ۱۹۹۹تاکنون  ۲۸نفر برنده نوبل اقتصاد شدهاند که تنها ۲
نفر آنها غیرامریکایی بودهاند .اما اين دو چه كردهاند كه امسال آكادمي
نوبل آنها را شايسته جايزه دانسته؟ كميته نوبل اعالم كرده «جايزه امسال
سرفصل اقتصادی مورد پژوهش این دو نوبلیست اغلب
با «مشکل ازدواج پايدار» مطرح ميشود .پرسش اين است
چه مکانيسمي بايد طراحي کرد تا  nتعداد زن با  nتعداد
مرد ازدواج کنند ،به شکلي که براي هر دو نفر با جنسيت
مخالف ،گزينه بهتري نسبت به آن کسي که دارند ،نباشد.
اگر کس��ي نباشد اين ازدواجها پايدار خواهند بود .اما اين
مشکل تئوريک ،براي بسياري از ارگانها و نهادها وجود
دارد که اين دو نوبليس��ت روي آنها کار کردهاند .يکي از
مشکالت ،چگونگي گزينش دانشجويان پزشکي است که
بايد براي فارغالتحصيل شدن ،در يک بيمارستان به کار
بپردازند .در دهه  ،1950به دليل اينکه هم دانش��جويان
و هم بيمارستانها از نتيجه انتخاب بر مبناي
ب��ازار غيرمتمرکز ناراض��ي بودند ،يک
برنام��ه گزينش مل��ي در اين مورد
ايجاد ش��د .آلوين راث در مطالعه
خود که در س��ال  1984منتشر
شد ،نشان داد که برنامه گزينش
ملي دانش��جويان پزش��کي ،براي
دانش��جويان مجرد ،پايدار اس��ت.
    يکي ديگر از طراحيهايي که آلوين
راث انجام داد ،در سيس��تم مدارس دولتي
بود .در سيستم مدارس دولتي نيويورک هر دانشآموز
ميتوانست پنج مدرس��ه را با اولويت مدنظرش انتخاب
کند ،سپس يک کپي از اين ليست را به اين پنج مدرسه
ميفرس��تاد .آن مدارس تنها تعيي��ن ميکردند که اين
دانشآموز در اولويت اول آنان هست يا نه .اين به معناي آن
بودکهبرخيازدانشآموزانتنهايکانتخابواقعيداشتند.
    در سيستم مدارس دولتي بوس��تون باز دانشآموزان
ميتوانس��تند پنج مدرسه را براي خود انتخاب کنند ،اما
سيستم عمال به انتخابهاي اول و دوم دانشآموز اهميت
ميداد و اين مسئله باعث ميشد که اگر کسي نتواند در
گزينههاي اول و دوم خود به تحصيل بپردازد ،مدرسهاي
برايش انتخاب ش��ود که جاي خالي داشته باشد .راث در
س��ال  2003و  ،2004مکانيس��مي براي مدارس دولتي
نيويورک و بوستون به وجود آورد تا اين مشکالت بروز نکند.

نمونه برجستهاي از مهندسي اقتصاد است» و به واقع این دو امريکايي
در زمينه تئوري بازيها کار کردهاند .مسائل طراحي بازار( ( eMarket D
 )signو تخصيصهاي پايدار ( )Stable allocationsيکي از جالبترين
موضوعات در تئوري بازيها است .در ادامه نوشتهای از پویا جبلعاملی
را میخوانید که به صورت روش�نی تئوری پیچیده این دو نوبلیس�ت را
توضیحمیدهد.

    راث همچني��ن پايهگذار برنامه نيوانگلند براي مبادله
کليه بوده اس��ت .مش��کلي که براي مبادله کليه وجود
دارد آن اس��ت که گاهي ش��ريک زندگي يک بيمار که
کليه ندارد حاضر است يک کليه به وي بدهد ،اما مانعي
که بر س��ر راه اين از جانگذشتگي است ،ناسازگاري اين
کليه پيوندي به بيمار اس��ت .راث و همکارانش برنامهاي
طراحي کردند که نش��ان ميداد ک��ه يک «مرز بهينه»
براي انجام عمل جراحي آن اس��ت که سه زوجي وجود
داشته باشد که هر يک نتوانند به شريک خود کليه دهند.
البته در صحنه عمل به دليل هزينههاي ناشي از دير کرد
مشخص شد که الزم نيست هيچ محدوديت و مرزي براي
انجام عمل جراحي براي زوجها وجود داش��ته
باش��د و در آوريل  ،2008عمل جراحي
پيون��د براي ش��ش زوج انجام ش��د.
    اما جالب قضيه اين است که راث
بر مبناي تئوريهاي لويد ش��پلي
توانس��ت در صحن��ه عمل چنين
مکانيسمهايي را طراحي کند و يکي
از الگوريتمهاي مورد اس��تفاده آنان
الگوريتمگيلشپليبودکهايندونفرآنرا
براي مشکل ازدواج پايدار طراحي کرده بودند.
    ش��پلي ،در سن  89س��الگي به جايزه نوبل دست
يافت و اين در حالي بود که دو نفر از کس��اني که با آنان
کار کرده و دو قضيه مهم را اس��تخراج کرده بودند ،يعني
هارساني و اومان ،پيش از اين مفتخر به جايزه نوبل شوند.
هارس��اني در س��ال نخس��تي که نوبل اقتصاد به تئوري
بازيها رسيد ،يعني سال  ،1994توانست اين جايزه را به
همراه نش و سلتن دريافت کند .رابرات اومان نيز با توماس
ش��لينگ در سال  2005توانست برنده جايزه نوبل شود.
    جايزه نوبل امسال ،ترکيب تئوري و عمل بود .تئوري
که از دل نظريه بازيها برميخاس��ت و لويد ش��پلي در
س��امان دادن آن نقش داشت و آلوين راث نشان داد که
چگونه ميتوان از نظريه بازيها براي مشکالت پيش روي
سيستمهاي مختلف بهره برد .راث از آن گروه افرادي بود
که نشان داد تئوري بازيها ،بازي نيست.

همه برندگان نوبل اقتصاد
 ،۲۰۱۱توماس سارجنت و کریستوفر سیمس
 ،۲۰۱۰پیتر دایاموند ،دیله مورتنسون و کریستوفر پیسارید
 ،۲۰۰۹الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون
 ،۲۰۰۸پل کروگمن
 ،۲۰۰۷لئونید هارویکز ،اریک ماسکین و راجر مایرسون
 ،۲۰۰۶ادموند فلپس
 ،۲۰۰۵توماس شیلینگ و رابرت آمان
 ،۲۰۰۴فین کیدلند و ادوارد پرسکات
 ،۲۰۰۳رابرت انگل و کالیو گرانجر
 ،۲۰۰۲دانیل کانمن و ورنون اسمیت
 ،۲۰۰۱جورج اکرلوف ،میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز
 ،۲۰۰۰جیمز هکمن و دانیل مکفا
 ،۱۹۹۹رابرت ماندل
 ،۱۹۹۸آمارتیا سن
 ،۱۹۹۷رابرت مرتون و مایرون اسکولز
 ،۱۹۹۶جیمز میرلیز و ویلیام ویکری
 ،۱۹۹۵رابرت لوکاس
 ،۱۹۹۴جان هارسانیا ،جان نش و رینهارد سلتن
 ،۱۹۹۳رابرت فوگل و داگالث نورث
 ،۱۹۹۲گری بکر
 ،۱۹۹۱رونالد کوز
 ،۱۹۹۰هری مارکویتز ،مرتون میلر و ویلیام شارپ
 ،۱۹۸۹تریژه هاولوم
 ،۱۹۸۸ماوریک آالیس
 ،۱۹۸۷رابرت سولو
 ،۱۹۸۶جیمز بوکانان
،۱۹۸۵فرانکومودیگیلیانی
 ،۱۹۸۴ریچارد استون
 ،۱۹۸۳جرارد دبرئو
 ،۱۹۸۲جورج استیگلر
 ،۱۹۸۱جیمز توبین
 ،۱۹۸۰الورنس کلین
 ،۱۹۷۹تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس
 ،۱۹۷۸هربرت سیمون
 ،۱۹۷۷برتیل اولین و جیمز مید

 ،۱۹۷۴گونار میردال و فردریک آگست
 ،۱۹۷۳واسیلی لئونتیف
 ،۱۹۷۱سیمون کوزنتز
 ،۱۹۷۰پل ساموئلسون
 ،۱۹۶۹رنجر فریچ و جان تینبرگن
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 ،۱۹۷۲جان هیکس و کنث آرو
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 ،۱۹۷۶میلتون فریدمن
 ،۱۹۷۵لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز
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اینفوگرافی

12/4%

+ 4/1%

انگلستان

8/3%

6/9%

+1/4%

5/5%

+ 0/9%

ژاپن

4/7%

2/8%

چین

5/6%

4/0%

+ 0/9%
روسیه
2/3%

+ 0/7%

+ 0/6%

5/6%

کره جنوبی

7/3%

1/5%

4/1%

+ 0/4%

$5/5
مجموع تولید ناخالص ملی
اقتصاداینترنتی

$1/7
هند

ایاالت متحده

«من به اینترنت نیازمندم بیش از»...

نگر
آینده

قهوه
چین 85
آلمان 55

ژاپن 86
برزیل 59

اتومبیل

نوشیدنی

چین 56
اندونزی 89
آفریقای جنوبی و انگلستان 65
آمریکا 10
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استحمام

عشق

فستفود

ورزش

اندونزی 78
فرانسه 5

ژاپن 56
برزیل 12

انگلستان 91
هند 67

ژاپن 60
فرانسه 42

2/9%

2/1%

2/5%

چین

+ 0/6%
افریقایجنوبی

1/9%

$ 2/3

کره جنوبی انگلستان

صنعت من بزرگتر از توست

اقتصاد اینترنتی هماکنون نسبت به این بخشها درصد باالتری از
تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد.

ژانتین
آر
سترالیا
ا
کانادا
چین
رانسه
ف
آلمان
هند
دونزی
ان
ایتالیا
ژاپن
کزیک
م
وسیه
ر
ستان
عرب
جنوبی
کره
ترکیه
ستان
انگل
امریکا

 ...درصد از مردم حاضرند عادت مهمی از زندگی خود را ترک کنند اما
اینترنت داشته باشند.
شکالت

$ 5/9
$ 1/0

ژاپن

فرانسه

+ 1/4%
ایتالیا

تولید ناخالص ملی شش اقتصاد اینترنتی مهم در
سال 2010
(بر حسب تریلیون دالر ایاالت متحده)

$14/5

+ 0/5%

+ 1/6%
عربستان

2/2%

3/3%

3/5%

3/8%

هند

استرالیا

3/0%

ترکیه
1/7%

+ 1/5%

3/7%
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آلمان

1/9%

8/0%

+ 0/2%
اندونزی
1/3%

+ 1/0%

3/4%

کشاورزی

بیشترین (درصد)

سرگرمی – تفریح

کمترین (درصد)

ساختمان
آموزش
هتلها – رستورانها
استخراجمعدن

بیشترین (درصد)
کمترین (درصد)

آب و برق

هیچ صنایع کوچکتری در برزیل و افریقای جنوبی نبود.
خانههای خاکستری یعنی هیچ اطالعی در دسترس نبود.

اینتـرنت و رشد اقتصادی
اینترنت هماکنون بخش قابل
توجهی از خروجی اقتصاد جهانی
را تشکیل میدهد و انتظار
میرود تا چند سال آینده در رشد
کشورهای گروه  20سهم قابل
توجهی داشته باشد

3/6%

+ 0/6%

کانادا

3/0%

5/4%

+ 0/7%

ایاالت متحده

4/7%
4/2%

+ 1/7%
مکزیک

2/5%

2/4%

+ 0/2%
برزیل

اقتصاد اینترنتی به عنوان درصدی
از تولید ناخالص ملی:

2/2%

2016

3/3%

پیشبینی
تغییرات از
 2010تا 2016

+ 1/3%
آرژانتین

2/0%

5/3%

+ 1/2%

کشورهای گروه :20
میانگین

4/1%

2010

1%

8%
اتصال مردم  ،کجا؟ و چگونه؟
672

مجموع
2062

2015

1390

بازارهای توسعه یافته
بازارهای در حال توسعه

2005
مصرفکنندگان اینترنت

167

2005
2134

با پهنای باند زیاد (میلیون)
ارتباطهایثابت
ارتباطهای توسط تلفن همراه

شماره پانزدهم  /مهر و آبان 91

مجموع
2707

2015

508

746

238

(میلیون)
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573

کاربران اینترنت

سیاوش سرقینی :طی دو دهه گذشته اینترنت با ایجاد
دگرگون��ی در صنایع گوناگون به محرکی نیرومند در
جهت رشد اقتصادی تبدیل شده است .بنابر تجزیه و
تحلیل گروه مش��اوره بوستون تاثیر اینترنت بر تولید
ناخالص ملی در برخی کش��ورها  7درصد یا  8درصد
است که گفته میشود در آینده افزایش خواهد یافت.
اقتصاد اینترنتی به عنوان صنعتی مس��تقل ،ش��امل
خرید آنالین و دسترسی به شبکه ،سرمایهگذاریهای
خصوصی و دولتی و صادرات خالص ،هماکنون در حال
پیشیگرفتنازبرخیبخشهایتوانمنداقتصادیست:
در ایاالت متحده امریکا ،اقتصاد اینترنتی نس��بت به
دولت فدرال ،س��هم بزرگتری در تولید ناخالص ملی
دارد؛ در چین جز ش��ش بخش مهم صنعتی است و
در کره جنوبی هم در زمره پنج بخش مهم به حساب
میآید .به گفته پژوهشگران تا سال  2016حدود سه
میلیارد نفر ،یعنی نیمی از جمعیت جهان ،به اینترنت
متصل خواهند شد و بیشتر آنها برای اتصال به شبکه
از تلفن همراه استفاده خواهند کرد .بدینترتیب همهجا
و هر زمان تنها با فشار یک دکمه امکان خرید آنالین
وجود خواهد داش��ت .طبق پیشبینی گروه مش��اوره
بوستون به عنوان نمونه در کشور انگلستان  23درصد
از خردهفروشیها توسط اینترنت انجام خواهد پذیرفت.
همچنین رش��د اینترنت ب��ازار کار را نیز تحت تاثیر
خود قرار خواهد داد :بررسیها نشان میدهد افزایش
به کارگیری تارنماها از س��وی ش��رکتهای کوچک
و متوسط منجر به اش��تغالزایی شده است .بنابراین
درک درست از دامنه این تغییرات و چگونگی تفاوت
آن در میان کشورها برای تصمیمگیری مدیران جهت
س��رمایهگذاری و انتخاب استراتژی بس��یار ضروری
خواهد بود.
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تجربه دیگران

کافه آینده

تورم حاد
چه بر سر کشور میآورد
در دوران تورم حاد چطور کسبوکارمان را نجات دهیم؟

جرالد سوانسون
استاد اقتصاد در
دانشگاهآریزونا

در جریان ابرتورم
مدیریتاهمیت
دو چندان پیدا
میکند.شخص
باید خیلی سریع
اطالعات جدید
را تحلیل کند
وتصمیمهایی
تازه بگیرد ،چون
هر طرح جدید
سیاسی یا پولی
امروز دولت
میتواندتصمیم
تجاریعاقالنه
دیروز شما را
احمقانهجلوه
دهد
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این مقاله اولینبار در  ۱۹۸۸در ماهنامه فریمن متعلق به «بنیاد آموزش اقتصادی» منتشر شد،
زمانی که چندین کش�ور امریکای التین درگیر معضل ابرتورم بودند .از آنجا که سوانسون روایتی
دس�ت اول را از این وضعیت ارائه میکرد این گزارش به س�رعت به متنی کالسیک در فهم ابرتورم
تبدیل شد .مجله فریمن چندی پیش تصمیم به بازنشر اینترنتی مقاله گرفت و این نشان میدهد
که نوش�ته سوانس�ون هنوز اعتبار و تازگی خود را حفظ کرده اس�ت .آنچه در پی میآید ترجمه
اساسیترین بخشهای این مقاله پراهمیت است.

آی��ا میدانید زندگی در کش��وری با اقتصاد بیحافظه
چگونه اس��ت؟ وقتی ک��ه قیمت هیچچی��ز در خاطرتان
نمیماند چون هر روز قیمتها تغییر میکنند و هیچوقت
نخواهید فهمید ارزش حقوقی که می گیرد چیست .زندگی
زیر سایه تورم حاد (ابرتورم) چنین حالتی دارد .در آرژانتین،
بهای اجناس در س��وپرمارکت روزی دو بار باال میرود .در
طول دو هفتهای که اخیرا در برزیل سپری کردم نرخ بهره
 ۱۰۰درص��د افزایش پیدا ک��رد و از  ۳۳۰درصد به ۴۳۰
درصد رسید .در بولیوی تقاضا آنقدر برای پول باالست که
سومین کاالی وارداتی به این کشور اسکناس و سکه است.
چنین روندی چطور آغاز میشود؟ بررسی اقتصادهای
پ��س از جنگ جهانی دوم نش��ان میدهد ک��ه رابطهای
مستقیم میان کسری بودجه دولت و تورم وجود دارد .وقتی
کسری بودجه افزایش پیدا میکند ،قیمتها و نرخ بهره هم
به دنبال آن راه میافتند باال و باالتر میروند.
در طول سالهای اخیر هم کشورهای امریکای التین
هم شاهد چنین روندی بودند و حاال تورم ساالنه کشورهایی
آرژانتین ،بولیوی و برزیل عددی  ۳رقمی ش��ده است .این
یعنی تقریبا هیچ کشوری نمیتواند تا ابد بیشتر از آنچه
که در میآورد خرج کند .این اش��تباه است که فکر کنیم
چنین اتفاقاتی برای کشور ما نمیافتد .اگر کسری بودجه
شدید داریم مجبوریم به وضعیت ابرتورم در امریکای التین
توجهی جدی نشان دهیم .ما باید از وضعیت تلخ آنها درس
بگیریم .آرژانتین در دهه ۱۹۲۰پنجمین کشور تولیدکننده
دنیا به حساب میآمد .حاال آنها رتبه هفتادم دنیا را دارند و
گناه اصلی را باید به گردن ابرتورم انداخت.
متاسفانه سیاس��تمداران در آرژانتین ،بولیوی و برزیل
در برابر تورم کوتاهی کردند :آنها میدانستند اگر بخواهند
سیاس��تهای س��ختگیرانه اقتص��ادی را اعم��ال کنند
محبوبیتشان در میان مردم پایین میآید و اینگونه تورم
به تورم باال ،و تورم باال به ابرتورم (تورم حاد) تبدیل ش��د.
افزایش میزان پ��ول در گردش در اقتصاد با هدف کاهش
بدهیها و ثابت ماندن میزان تولید یک کشور ،بدون تردید
به افزایش قیمتها منجر خواهد شد .در تکتک کشورهایی
که ما از آنها دیدار کردیم کسری بودجه عظیم و تورم باال در
کنار هم بودند و شانهبهشانه هم افزایش پیدا میکردند .و
متاسفانه زمانی که تورم شروع به دویدن کرد خیلی سریع
میدود… اول ماهانه قیمتها باال میرود و بعد روزانه.
در این میان ،نوسان شدید در نرخ تورم ،بیشتر از خود
تورم ،زندگی را بر مردم عادی دشوار میسازد .وقتی آینده
نه چند ماه دیگر ،که چند روز دیگر -غیرقابل پیشبینیش��د زندگی به طرز غیرقابل باوری دش��وار میشود .مثال
آرژانتینیها یادگرفته بودند که با تورم ساالنه  ۱۰۰درصدی
زندگی کنند ،آنها میدانس��تند حتا با این تورم هم چطور
پ��ول خود را خرج کنند و چطور پسانداز کنند ،اما زمانی
که تورم ساالنه به  ۵۰۰درصد رسید هرجومرج واقعی آغاز
شد .پیشبینی فردا غیرممکن شده بود .در کشورهایی که
نرخ تورم پایینتر است ،نوسان تورم در مقیاسهایی خیلی
پایینتر از  ۵۰۰درصد آرژانتین هم اوضاع را به هم میریزد.
مث�لا ما در امریکا به تورم ح��دود  ۵درصد عادت داریم و
یک افزایش ناگهانی  ۲۰درصدی باعث تغییری اساسی در
واقعیتهای اقتصادی کشورمان و زندگی مردم میشود.
عواقب ابرتورم

ح��اال اگر تورم در ایاالت متحده به  ۲۰درصد یا باالی
آن برس��د زندگی مردم چه تغییراتی خواهد کرد؟ بررسی
دقیقتر وضعیت کشورهای امریکای التین میتواند به ما
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در دورههای تورم حاد ،مدیران ش��رکتها از مدیریت
در پیشبین��ی این موضوع کمک کند .موقعی که ابرتورم ابرتورم ،کوتاهمدت یعنی  ۳روز و بلندمدت یعنی دو هفته.
تولید و برنامهریزی بلندمدت به واس��طهگری و سوداگری
بخش خصوصی و ابرتورم
رخ میده��د قیمتها دیگر نمیتوانن��د به عنوان محکی
در کس��بوکارهای ش��خصی ،هیچ عاملی ب��ه اندازه روی میآورند تا بتوانند در کوتاهمدت س��ود کنند .تعداد
برای تصمیمگیری به حساب آیند ،چون قیمتهای دیروز
هیچ رابطهای با امروز ندارند .در واقع ،برای مردم امریکای مدیریت صحیح نمیتوان��د راه را برای موفقیت باز کند .و زیادی از ش��رکتهای امریکای جنوبی داراییش��ان را در
جنوبی بارها پیش آمده که از لحظه ورود به سوپرمارکت در جریان ابرتورم مدیریت اهمیت دو چندان پیدا میکند .کشورهای خارجی سرمایهگذاری میکنند یا دستکم پول
تا موقع خروج از آن ،قیمت نانی که از قفس��ه برداشتهاند شخص باید خیلی س��ریع اطالعات جدید را تحلیل کند خ��ود را به واحد پولی پرثباتتری تبدیل میکنند که در
باالتر رفته است .اینجاست که پساندازها ارزش خود را از و تصمیمهایی تازه بگیرد ،چون هر طرح جدید سیاس��ی گذشته این واحد پولی دالر بوده است.
شماری از موفقترین شرکتهای امریکای جنوبی در
دست میدهند و تنها کاری که میشود کرد خرج کردن یا پولی امروز دولت میتواند تصمیم تجاری عاقالنه دیروز
است .چکهای حقوق ماهانه بالفاصله نقد میشوند تا به ش��ما را احمقانه جلوه دهد .مثال در برزیل دولت اخیرا به طول سالهای اخیر آنهایی بودهاند که هفتهبههفته جنس
کاالهای بادوام مثل ماش��ین لباسشویی ،یخچال و رادیو تامینکنندگان مواد اولیه و قطع��ات خودرو اجازه داد که میخریدن��د و پرداخ��ت صورتحس��اب آن را  ۳۰روز یا
تبدیل شوند .البته اگر چنین کاالهایی در ویترین مغازهها قیمت فوالد زن��گ نزن را  ۶۰درص��د افزایش دهند .این بیشتر عقب میانداختند .قیمتها به سرعت باال میرفت
وجود داش��ته باشد .مردم مجبورند موقع خرید هر چیزی تصمیم باعث تغییر در وضعیت گروههای مختلفی از مردم و انبارها پر ب��ود و در آیندهای خیلی نزدیک آن جنس را
از جمله خانه -پول نقد بدهند .و باالخره حس اطمینان خواهد شد و آنها باید به سرعت تصمیماتی تازه بگیرند :از با قیمتی خیلی باالتر میفروختند و آن وقت بدهیش��انخودروسازان گرفته تا فروشندگان جز خودرو و مردم عادی را به تولیدکننده پرداخ��ت میکردند .تولیدکننده اینجا
سیاسی و اجتماعی مردم کامال از بین میرود.
در ایاالت متحده ما به ثبات عادت کردهایم .ما میدانیم ک��ه قصد خرید خودرو دارند .به ع�لاوه در دوران ابرتورم ،واقعا متضرر میش��د چراکه جنس  ۳۰۰دالری ماه پیش
ک��ه اگر امروز یک تلویزیون رنگی  ۱۹اینچ مثال  ۳۰۰دالر فهم سازوکار به ازاهای مالی و پولی اهمیت بیشتری پیدا ح��اال مثال  ۴۰۰دالر ارزش داش��ت اما او همان  ۳۰۰دالر
باش��د ،فردا هم میتوانیم آن را به  ۳۰۰دالر بخریم .اما در میکند چرا که مدیریت پول یک ش��رکت بس��یار مهمتر را میگرفت.
دیگ��ر ش��رکتهای امری��کای جنوبی با اس��تراتژی
اقتصاده��ای امریکای التین ک��ه روی آنها تحقیق کردیم افزایش فروش یا حتا تولید میشود.
چنین امری معن��ا ندارد .به یم��ن ابرتورم،
یکپارچگی عمودی به جنگ ابرتورم میروند.
آیا ذخیره طال راه نجات از ابرتورم است؟
تقریبا غیرممکن است که افراد بتوانند درباره
به بیان دیگر ،آنها مراکز استخراج مواد اولیه،
تورم نتیجه طبیعی سیاست پولی ضعیف دولت است
تولید محصول و توزیع آن را میخرند تا کل
وضعیت و موقعیتش��ان در زندگی تصوری
و اگر دولت بازار را رها کند و سیاستهای ضعیفتری در
روند در اختیار خودش��ان باشد و ضربههای
داش��ته باش��ند ،چون عموما موقعیت ما به
پیش بگیرد کش��ور وارد ابرتورم میشود .ابرتورم بدترین
نوسان قیمت را به حداقل برسانند و البته از
تواناییمان در خرید بستگی دارد .در کشوری
وضعیتی اس��ت که میتواند اقتصاد یک کشور را گرفتار
شر نظارتهای دولت خالص شوند.
که دچار تورم حاد اس��ت ش��خص نمیداند
خ��ود کند .ابرت��ورم چه فرقی با تورم ب��اال دارد؟ ابرتورم
چ��ون در دوران ابرت��ورم اتفاقات خیلی
وضعیت مالیاش چگونه است.
حرکت خیلی سریع تورم است ،اما تورم چه زمانی خطر
س��ریع رخ میدهند ،آن ش��رکتهایی که
سیاس��ی
مش��کلی
ت��ورم ب��ه عن��وان
جف کالرک قرم��ز را رد میکند و تبدی��ل به ابرتورم غیرقابل کنترل
انعطافپذیری بیش��تری از بقیه دارند دوام
بیکاری
وقتی
است.
بیکاری
گمراهکنندهتر از
متخصصدرموسسه میش��ود؟ در این زمینه میان اقتصاددانان اختالف نظر
میآورند .در بیشتر مواقع حتا یک روز تاخیر
خواستار
سیاستمداران
و
مردم
به وجود میآید
مالی/تحقیقاتی وجود دارد ،اما فیلیپ کیگن اقتصاددان فقید که یکی از
در اتخاذ ی��ا اجرای یک تصمی��م میتواند
تورم
که
موقعی
اما
ش��وند.
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اش��تغالزایی
کیسیریسرچ اولین پژوهشگران در حوزه ابرتورم به حساب میآید آن را
عواقب ویرانگری داش��ته باش��د .مدیرعامل
پیش میآید مردم لزوما از دولت نمیخواهند
«نرخ تورم  ۵۰درصد یا بیشتر در طول یک ماه» تعریف کرده است .سرمایهگذارانی
شرکت خیلی اوقات حتا آنقدر وقت ندارد
که به تورم پایان دهد ،مردم عموما خواستار
که در کشورهای پیشرفته زندگی میکنند احتماال نمیتوانند چنین چیزی را تصور
که دس��توراتش را روی کاغذ بنویسد پس
به پایان رسیدن س��ختیهایی میشوند که
کنند .عوامل مختلفی در کنار هم باعث تورم میشوند اما ابرتورم عموما یک دلیل
ارتباط شفاهی موثر به جز حیاتی کسبوکار
اخیرا زندگیشان را تحت تاثیر قرار داده .و بعد
اصلی دارد :اینکه دولت به خاطر بدهیهای فزایندهاش مجبور به چاپ اس��کناس
تبدیل میشود .البته وقتی این انعطافپذیری
دولت دست به کاری میزند که باعث خوشی
شود .در این صورت ارزش پول روزبهروز پایینتر میآیند و باالخره به نقطه غیرقابل
از حدی باالتر میرود ثبات شرکت به خطر
مردم میشود :حقوقها را با توجه به قیمتها
بازگشتی میرسیم که سرمایهگذاران اطمینان خود را به واحد پول کشور از دست
میافتد و باالخره کار به هرجومرج میکشد.
باال میبرد تا مردم مطئمن باشند که قدرت
میدهند« .اطمینان» در اینجا واژه کلیدی به حساب میآید .اطمینان به واحد پول،
چطور یک ش��رکت برزیلی ک��ه در نوامبر
خریدشان پایین نیامده .در چنین وضعیتی
بازار و دولت که از دست رفت شهروندان تا آنجا که میتوانند جنس میخرند به
 ۱۹۸۶ب��ا تورم س��االنه  ۷۰درصدی روبهرو
مردم احس��اس رضایت میکنند و جامعه به
این امید که پولشان بیارزشتر نشود .این روند باعث گرانی و البته بیارزش شدن
بوده میتوانسته تصمیم مالی درستی بگیرد
این نتیجه میرس��د که تورم درمان شده .به
بیشتر واحد پول کشور میشود .شاید مشهورترین ابرتورم غرب در آلمان از ژانویه
وقتی فقط  ۹۰روز بعد نرخ بهره وامها به رقم
همین خاطر دولت افزایش حقوقها را متوقف
 ۱۹۱۹تا نوامبر  ۱۹۲۳رخ داد که باعث شد هر  ۲۸ساعت قیمت کاالها دو برابر شود.
عجیب  ۵۵۰درصد رس��یده است؟ نه افراد
میکند و آن موقع است که میبینیم اوضاع
در چنین وضعیتی مردم طال را تنها تکیهگاه خود میدانند .ژانویه  ۱۹۱۹هر اونس
معمولی و نه ش��رکتهای بزرگ نمیتوانند
مثل س��ابق اس��ت .دولت دوب��اره پول چاپ
طال  ۱۷۰مارک ارزش داش��ت .در نوامبر  ۱۹۲۳هر اونس طال  ۸۷تریلیون مارک
دست به تصمیمگیری بزنند وقتی نرخ بهره
میکند تا بدهیهایش را بدهد و چرخه باطل
میارزید .خودتان جمع و تفریق را انجام دهید .تورم اول بیخطر جلوه میکند ،آن
اینچنین پیشبینیناپذیر است .حتا بهترین
ادامه پیدا میکند.
را احساس نمیکنید و بعد سرعتش باال میرود و خیلی زود تبدیل به غول میشود.
برنامهریزیهای تجاری که توسط حرفهایها
در ای��ن می��ان تالشهای��ی صادقانهتر
آنچه شما باید بدانید این است که که قیمت طال سریعتر از میزان تورم پولی باال
تهیه شده نمیتوانند در برابر چنین روندی
برای مه��ار ابرتورم انجام میش��ود که البته
میرود .نتایج بررسیهای من نشان میدهد که در طول دوره پنج ساله تورم حاد در
دوام بیاورند .آغاز ابرتورم ،پایان برنامهریزی
اکثرا بدفرجاماند .مث�لا دولت برای حمایت
آلمان افزایش قیمت طال یک و هشت دهم برابر نرخ تورم بود .و این یعنی زمانی که
است.
از صنع��ت داخلی ،راهی ج��ز جلوگیری از
ابرتورم باعث نابودی پسانداز مردم میشود و ثروتمندان را یکشبه تبدیل به فقرا
واردات بلد نیس��تند و این ممکن اس��ت در
دولتها و تورم حاد
میکند ،قدرت خرید آنهایی که سرمایهشان را به طال تبدیل کردهاند ،پایین نمیآید.
وقتی که ابرتورم تبدیل به واقعیت زندگی
کوتاهمدت به نفع کارخانههای داخلی باشد،
در واق��ع در حالی که قیمتها روزبهروز باالتر میروند ،قدرت خرید آنها هم باالتر
روزمره میش��ود ،سیاس��تمداران وسوس��ه
اما در بلندمدت رقابتپذیری اقتصاد را نابود
میرود .ممکن است فکر کنید ابرتورم خاطرهای مربوط به گذشته است .اما از زمان
میش��وند که با دستور و حکم جلوی آن را
میکن��د .ابرتورم کنترل نش��ده دی��ر یا زود
ابرتورم کذایی آلمان ،تاکنون  ۲۹ابرتورم دیگر در دنیا رخ داده است .یعتی تقریبا هر
بگیرند و نابودش کنند .در طول دهه گذشته
استانداردهای زندگی مردم را به شدت پایین
سه سال یک بار شاهد ابرتورم بودهایم .ابرتورم زندگی همه شهروندان یک کشور را
کش��ورهای آرژانتین ،بولیوی و برزیل چند
میآورد .تالش برای بقا روی تکتک اقدامات
به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و البته این ماجرا پایان خوشی ندارد .ولی برای نابود
بار با س��ادهترین راه ح��ل ممکن به جنگ
فرد س��ایه میافکند و برنامهریزی بلندمدت
نشدن زندگی و سرمایهتان توصیهام را تکرار میکنم :طال بخرید.
ابرتورم رفتهاند :آنها تورم را ممنوع کردهاند!
برای زندگی را غیرممکن میسازد .در جریان
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واقعی گرم نیست
متوقف کنند .چون
همانطور که پیتر
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نظرپردازان
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گرانفروش��ان و سوداگران جریمه ش��دهاند و بازارها چند
روزی آرام ب��وده و بعد دوباره همان آش و همان کاس��ه .و
باالخره زمان زیادی گذشته تا سیاستمداران و دولتها به
این نتیجه رسیدهاند که باید راه حلهای بنیادینتری اتخاذ
کرد و به جنگ ریشههای مشکل رفت نه نشانههای آن.
در س��ال  ۱۹۸۶خوزه سارنی ،رییسجمهور برزیل در
تالش برای انجام اقدامی انقالبی علیه تورم که داش��ت به
 ۵۰۰درصد میرس��ید برنامه ضدتورمیای را آغاز کرد که
سه شاخه داشت :ثابت نگاه داشتن قیمتها ،کنترل میزان
دستمزدها و حذف سه صفر از واحد پول ملی .طرح او در
کوتاهمدت باعث درمان تورم شد اما مشکل قیمتهای باال
جای خود را به دردسر دیگری داد :کاهش شدید مایحتاج
روزمره مثل تخم مرغ ،گوشت و شیر .و بازارهای سیاه این
خال را پر کردند و در نتیجه قیمتها دوباره باال رفت اگر چه
در آمار رسمی تورم خبری از آن نبود.
در چنین وضعیتی فس��اد در می��ان کارمندان دولت
بیشتر و بیشتر میشود چراکه بخش خصوصی روز به روز
ضعیفتر میشود و ضمنا با کمیاب شدن کاالها ،این دولت
اس��ت که مایحتاج اساس��ی را میان مردم پخش میکند.
ممکن اس��ت دولت با وضع مقررات تازه سعی کند جلوی
فس��اد اداری ،بازار س��یاه یا گرانفروشی را بگیرد اما مردم
هم اس��تراتژیهای تازهای در پی��ش میگیرند تا دولت را
دور بزنند .مثال یک توزیعکننده ماش��ینآالت سنگین به
ما میگفت که چون در طرح کنترل قیمتها به تجهیزات
دست دوم اشارهای نشده ،او مرتبا ماشینآالتش را یکی دو
ماه اجازه میدهد و بعد آنها را به دو برابر قیمت اولیهشان
میفروش��د .یا مثال تعداد زیادی از شرکتها طرح کنترل
دس��تمزدها را ب��ه کم��ک پرداخت وامه��ای بالعوض به
کارکنانش��ان دور میزنند .در هر س��ه کشوری که مورد
تحقیق قرار گرفتند ،دور زدن قانون برای بقای ش��خص و
خانوادهاش امری طبیعی و مشروع به حساب میآمد و این
در بلندمدت به اخالقیات جامعه صدمهای شدید خواهد زد.
یکی از مسئوالن بخش امریکای جنوبی در بانک بوستون
به ما گفت« :ت��ورم ،مالیاتی غیراخالقی اس��ت که باعث
شکلگیری ارزشهای خالف اخالق میشود».
و چون ابرتورم میتواند به س��ادگی همهچیز را تحت
تاثیر قرار دهد و شیوه زندگی مردمان یک کشور را کامال
تغییر دهد بهتر است دولتمردان از همان ابتدا که صدای
پای او را شنیدند ،بترسند و تصمیماتی بنیادین اتخاذ کنند
چون تاریخ نشان داده که وقتی ابرتورم واقعا آغاز شد مقابله
با آن به شدت سخت میشود .دولتها برای نابودی ابرتورم
چارهای ندارند جز اینکه تصمیماتی واقعا دش��وار بگیرند
یعنی چاپ پولی را که پش��تش به تولید کاالها و خدمات
واقعی گرم نیست متوقف کنند .چون همانطور که پیتر
دراکر از بزرگترین نظرپردازان مدیریت در دنیا گفته «شما
نمیتوانید آن چه را که تولید نکردهاید مصرف کنید».
ابرتورم به احتمال زیاد در کش��ور ما رخ نخواهد داد اما
دولتم��ردان امریکای التین هم ب��ه اقتصاد خود اطمینان
داشتند و احتمال بروز ابرتورم را نمیدادند .با مطالعه زندگی
دشوار مردم سه کشور برزیل ،آرژانتین و بولیوی در دوران
ابرتورم ،مهمترین سوالی که یک دولتمرد یا اقتصاددان در
کشوری با تورم نسبتا باال باید از خود بپرسد باید این باشد
که «اگر نتوانیم جلوی این تورم باال را بگیریم چه میشود؟
و اگر وارد ابرتورم شویم چه بر سر اقتصاد و سیاست کشور
میآید؟» ابرتورم زندگی و اخالقیات را نابود میکند ،آن را
دستکمنگیرید.

راهنماینقشه:
قرم��ز = دس��تکم از س��ال  1800تاکنون یکب��ار از بازپرداخت بدهیهای
خارجی ناتوان بوده است :قرمز پررنگ بدین معنا ست که بارها از بازپرداخت
بدهیهای خود عاجز بوده است.
سبز = همواره بدهیهای خود را پرداخته و دچار ورشکستگی نشده است.
خاکستری = اطالعات موثقی در دسترس نیست.

از سال  1800به بعد
کشورهای جهان  227بار دچار ورشکستگی شدهاند

جغرافیای بدهیها

بدهی دولتی اصطالحی اس��ت که از آغاز بحران
مالی جهانی تاکنون بر س��ر زبانها افتاده اس��ت .اما
بیشتر ما به اشتباه گمان میکنیم که پدیدهای است
نوی��ن .بنابر گفتههای کارمن ِرینهارت پژوهش��گر
موسسه پیتر جی .پیترسون مربوط به اقتصاد جهانی،
و ِکنِت روف اس��تاد دانش��گاه هاروارد و اقتصاددان
ارش��د سابق صندوق بینالمللی پول ،از سال 1800
به بعد کشورهای جهان  227بار دچار ورشکستگی
ش��دهاند .کش��ورهایی که با رنگ قرمز نش��ان داده
ش��ده است دستکم یکبار از س��ال  1800تاکنون
ق��ادر به بازپرداخت بدهیهای خ��ود نبودهاند .قرمز
پررنگ نش��انگر کشورهاییست که بارها ورشکسته
شدهاند .از س��وی دیگر ،کشورهای مشخص شده با
رنگ س��بز همواره خوشحساب بودهاند .بخشهای
خاکستریرنگ نیز کشورهایی هستند که اطالعات
درستی از آنها در دسترس نیست.
طب��ق آمار از س��ال  1800تا به امروز هر س��اله
برخ��ی دولتها باره��ا از پرداخ��ت بدهیهای خود

ناتوان ماندهاند .حتا کشورهای صنعتی مانند استرالیا
و آلمان در نتیجه جنگها ،تغییر رژیم و عواقب ناشی
از تاخی��ر در عملکرد خود ،مرتب و به تناوب گرفتار
ورشکس��تگی ش��دهاند .میتوان گفت یونان نمونه
برجستهای ست .گرچه به رغم پیشینه تاریخیاش
مورد یونان منحصر به فرد است.
پیش از این هرگز کشوری باثبات و دست بر قضا
واقع در سرزمینی آرام و سرسبز به ورطه ورشکستگی
کشیده نشده بود .تا همین اواخر دولتهایی گرفتار
تنگدستی و ورشکس��تگی میشدند که در مقایسه
با یونان کمتر توس��عه یافته بودند .کش��ورهایی که
اقتصادش��ان به خاطر وابستگی ش��دید به اعتبار و
سرمایهگذاریهای خارجی بسیار حساس و شکننده
بود .این نخستین علت بحران جاری در یونان نبود.
البته این کش��ور از چندین بحران مالی رنج میبرده
است :یونان از زمان استقالل در سال  1829تاکنون
بی��ش از نیمی از حیات خود را به عنوان کش��وری
نامعتبر از لحاظ بینالمللی سپری کرده است.
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