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بيم و اميد انتخابات رياست جمهوري
 24خرداد 1392
اين يادداشت در حالي نگاشته ميشود كه انتخابات رياست جمهوري به سرانجام
رسیده و جناب آقای حسن روحانی در یک انتخاباتی که همه را شگفتزده کرد در
دور اول به پیروزی رسید .انتخاباتی که از هر جهت نمونه بود و بسیار آرام و قانونی
و با متانت مدنی برگزار شد .اين انتخابات را با دو رويكرد ميتوان ديد ،رويكرد بيم
و رويكرد اميد .بايد بكوشيم كه مولفههاي موثر بر رويكرد اميد را تقويت كنيم و
كساني كه برعكس ،هرچه در توان داريم صرف اصالح و تغيير مولفههاي موثر بر رويكرد بيم
ميخواهند تورم را نمایيم.

كم كنند ،بيش از هر
چيز بايد بگويند كه
چگونهميخواهند
رشد نقدينگي را كم
نمايند ،يا قيمت ارز را
متوازن نگه دارند

نگر
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رويكرد اميد

براي اميدوار بودن نس��بت به آينده ايران پس از  24خرداد ش��واهد و قرائن
متعددي داريم .بيش از هر چيز ،انجام درست و همدالنه اين انتخابات به معنای
گذر كردن از رويدادهاي ناخوشايند سال  1388است تا از این طریق آن رويدادها
را به حافظه تاريخيسپاریم و اين امر مقدمه الزمي است تا وارد مرحله جديدي
شويم ،بويژه آنكه حضور گسترده مردم ايران در پاي صندوقهاي رأي به گونهاي
بود كه اين تحول به بهترين صورت ممکن انجام شد .بنابراين كوششهایی که
از طرف نیروهای سیاس��ی و مردم و بویژه مق��ام رهبری برای حداکثری کردن
مش��اركت سياسي مردم و در ضمن مس��المتآميز بودن آن انجام شد ،به ثمر
نشست .از این رو اطمينان خواهيم داشت كه نگاه جهان را به وضعيت ما مثبتتر
نيز خواهد كرد و اين نيز گام مهمي براي بهبود روابط خارجي كشور و اصالحات
اقتصادی است.
اميدواري ديگر ،عبور كردن از سياستهاي  8سال گذشته است .خوشبختانه
نوعي اتفاقنظر درباره نارس��اييهاي سياستهاي گذشته بويژه در حوزه اقتصاد
بوجود آمده اس��ت .به نحوي كه ،هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي ،حاضر به دفاع
از آن سیاس��تها نبودند ،سهل است كه اهتمام جملگي آقايان ،در نقد و رد اين
سياستها بود .سياستهايي كه با كاهش رشد اقتصادي ،افزايش تورم و نقدينگي
و بيكاري ،بدتر ش��دن شاخصهاي مهم اقتصادي و كس��ب و كار و ...همراه بوده
اس��ت .ولي از همه بدتر اينكه اين سياستها با ناديده گرفتن نظرات دلسوزانه و
خيرخواهانه اقتصاددانان و نيز فعاالن بخش خصوصي و انحالل نظام برنامهريزي
كشور همراه شد ،و اين برخورد دولت موجب دلسردي كارشناسان و اقتصاددانان
گردي��د و پس از دو بار نامهنگاري بيثمر ،س��كوت را ب��ر ادامه نقد ترجيح دادند.
بنابراين اميد آن ميرود كه پس از  25خرداد ،شاهد حضور دوباره كارشناسان و
اقتصاددانان در عرصه فعاليتهاي عمومي و نقد و بررسي و تصميمگيري باشيم.

رويكرد بيم

عليرغم وجود شواهد اميدواركننده ،از زمينههاي مخالف نيز نبايد غافل شد.
ش��ايد مهمترين نكته كمتوجهي و حتي بيتوجهي نامزدهاي محترم رياس��ت
جمهوري به ابعاد پيچيده و عمق نابسامانيهاي گوناگون از جمله اقتصاد بود ،در
نتيجه آنان چنين القا ميكنند كه مشكالت را در طي چند ماه و حتي صد روز
ميتوانن��د حل كنند و يا يكي از آقايان محترم به تك رقمي كردن تورم رضايت
نميدهد و ميخواهد تورم را صفر كند! هر چند رییس جمهور منتخب کوشید که
مردم را با واقعیت اقتصادی جامعه آشنا نماید و از دادن قولهایی که غیر معقول
مینمود پرهیز کردند.
بايد بيمناك بود از اينكه كس��ي فكر كند با قرار گرفتن بر صندلي رياس��ت
جمهوري در خيابان پاستور مشكالت حل شده يا به سادگي در مسير حل شدن
قرار خواهد گرفت .در واقع شناخت مشكالت مقدمه الزم و نه کافی برای بهبود
وضع است و هر كس كه مشكالت را بشناسد ،به سختي اين راه براي حل آنها
نيز اذعان خواهد كرد و از دادن وعدههاي كام ً
ال متعارض اجتناب خواهد كرد .ساده
كردن مش��كالت با هدف كسب رأي ،ممكن بود كمكي به افزايش آراي نامزدها
میك��رد ،ول��ي بايد فكر آينده و پس از  24خرداد را هم میبودند .مگر آنكه هيچ
قصدي به پاسخگويي در آينده وجود نداشته باشد .خوشبختانه مردم ما نشان دادند
که میان ش��عارهایی که هدف آن کسب رای است با شعارهایی که از درون یک
منطق علمی و برنامهای جوشیده میشود تفاوت قائل هستند.
كساني كه ميخواهند تورم را كم كنند ،بيش از هر چيز بايد بگويند كه چگونه
ميخواهند رشد نقدينگي را كم نمايند ،يا قيمت ارز را متوازن نگه دارند ،يا هزينه
توليد را كاهش دهند؟ كسي كه رييس جمهور شود در همان روز اول با معضل
بودجه سال جاري مواجه است كه تازه از تصويب نهايي گذشته است ،و براي ماهها
تمام وقت رييس جمهور را در تخصيص و تأمين منابع خواهد گرفت ،به طوري
كه ممكن اس��ت به مسايل ديگر نتواند فكر كند .روشن است كه افزايش حقوق
كارمندان ،پرداخت يارانهها ،افزايش هزينههاي جاري ،جاي چنداني براي تأمين
منابع مالی براي سرمايهگذاري از طريق بودجه عمومی را نخواهد گذاشت ،در اين
صورت اش��تغال كمتر و بيكاري بيشتر و رشد اقتصادي نيز كاهش خواهد يافت.
دولت چارهاي نخواهد داشت جز آنكه از بخشهاي مهم مثل آموزش ،بهداشت و
دفاع صرفهجويي كند و اين نيز معضالت و نارضایتیهای خود را به همراه خواهد
داشت.
دولت براي تأمين منابع خود راهي جز افزايش قيمت حاملهاي انرژي ندارد،

مهمترین چالش کنونی داخلی ،حوزه اقتصاد است

یحیی آلاسحاق
رییساتاقبازرگانی،
صنایع ،معادن و
کشاورزیتهران

رییسجمهورآینده
ایران در یک کالم،
باید«واقعنگر»
باشد .نباید صرفا
آرمانی فکر کند و
باید واقعیات امروز
ایران را بشناسد.
واقعنگری ،به
اصالحمدیریتها
در کشور در
حوزههایمختلف
کمکمیکند
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رییسجمه��ور منتخ��ب در اولین گام باید به درس��تی درک کند که او فقط
«رییس قوه مجریه» است .باید بداند که هم مورد حسابرسی قرار میگیرد و هم
نسبت به آنچه انجام میدهد ،باید پاسخگو باشد و برای پیشبرد امور «آیندهنگری»
کن��د .اگر رییسجمهوری آین��ده چنین جایگاهی را برای خ��ود بپذیرد و بداند
ک��ه در چارچوب چه سیاس��تهایی بای��د حرکت کند ،دیگر هم��واره در موعد
انتخابات برخی کاندیداها ،وعدههایی خارج از حیطه تواناییها خود نخواهند داد.
رییسجمه��ور ای��ران بای��د عالوه ب��ر ویژگیهایی که روس��ای جمه��ور دیگر
کش��ورها دارن��د ،نس��بت به آرمانه��ای انقالب و قانون اساس��ی یعن��ی ارکان
جهتس��از نظام پایبند باش��د و جمهوری اس�لامی را با این ارکان هدایت کند.
سختی کار هم درس��ت همینجا است؛ این ارکان جهتس��از ،محدودیتهایی
در مس��یر حرک��ت ب��رای رییسجمهور ایجاد میکند و کس��ی که قرار اس��ت
رییسجمه��ور ایران باش��د ،باید در هر حرکتی ،گفتمانی یکس��ان با آرمانهای
امام و رهبری داش��ته باش��د؛ وگرنه هر کجا کج رفت ،مشکل ایجاد خواهد شد.
رییسجمهور آینده باید مسائلی را که کشور در حوزههای داخلی و بینالمللی با
آن درگیر است ،بشناسد و برای آن نسخه بدهد .به عبارتی« ،رییسجمهوری دولت
یازدهم ،باید امروز ایران را بشناسد ».شرایط امروز ایران را باید ابتدا در بخش روابط
خارجی تفسیر کرد و نقش ویژه رییسجمهور آینده در تبیین جایگاه پر اهمیت
ای��ران در منطق��ه و جهان و ضرورت بهبود روابط خارجی ای��ران را پررنگ کرده
است .بر اساس ارکان جهتساز نظام ،امروز با نظام مهندسی جهان در چالش قرار
گرفتهایم .نوع چالش هم «رودررویی با قدرتهای تاثیرگذار جهان» است؛ یعنی
 30سال است که با نظام مهندسی جهان همخوان نیستیم و این موضوع دالیل
متفاوتی دارد .یکی از مهمترین دالیل این اس��ت که زورپذیر نیس��تیم .از طرف
دیگر ،فکر میکنیم که روزبهروز در حال پیش��رفت هستیم و عمال از قدرتهای
تاثیرگذار جهان ،بینیاز شدهایم .حال آن کسی که میخواهد رییسجمهور آینده
ایران باشد ،باید به سراغ تبیین «یک نقطه تعادل» در این مسیر برود .نقطهای که
هنوز کسی مشخص نکرده است و این کا ِر وارث بعدی دولت را سختتر میکند.
رییسجمهور آینده باید به خوبی درک کند که «استراتژی جهانی در رابطه با ما،
برخورد در حوزه اقتصاد است ».امروز زمینه اقتصادی را طوری ترسیم کردهاند که
هر کس در ارتباط اقتصادی با ایران باش��د ،باید هزینه بدهد و اگرچه به اهداف
خود نرس��یدهاند ،اما آس��یبهایی را به اقتصاد ما وارد کردهاند .مهمترین نتیجه
این آس��یبها نیز این اس��ت که امروز «ما گران زندگی میکنیم» و هزینه تمام
شده زندگی برای ما ،حداقل 25درصد افزایش یافته است .پس مهمترین چالش
کنونی داخلی کشور ،حوزه اقتصاد است .مسائلی چون بیکاری ،تورم ،ارز سرگردان،
کمبود بودجه ،کمبود سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛ اینها همه مسائلی است که
محصول مشترک «بی تعاملی با جهان» و «مدیریت غلط داخلی» است .هم اکنون
س��ه میلیون نفر بیکار در کش��ور وجود دارد .در سال جاری نیز ،يك میلیون نفر
نیروی تحصیل کرده جدید وارد بازار کار میشود؛ پس  4میلیون نفر جویای کار
در کشور وجود دارد که برای آنها باید فرصت شغلی ایجاد شود و برای هر فرصت
شغلی نیز ،به  100میلیون تومان بودجه نیاز است .رییسجمهور آینده باید بداند
که با کدام بودجه و امکانات ،میخواهد با این جمعیت که عمدتا در سن  19تا 28
سال هستند و ساالنه نیاز به  500تا  800هزار شغل جدید دارند ،روبه رو شود .از
سوی دیگر ،رییسجمهور باید برای تورمی که در نرخ آن ،در رتبه نخست دنیا قرار
گرفتهایم ،برنامه داشته باشد .رییسجمهور باید بداند که میخواهد با بیش از 450
هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان کشور که آثارش را همه میدانند ،چه کند؟
باید بداند که میخواهد برای تالطمات ارزی چه کند؟ رییسجمهور آینده ایران
در یک کالم ،باید «واقعنگر» باشد .رییسجمهور آینده نباید صرفا آرمانی فکر کند
و باید واقعیات امروز ایران را بشناسد .واقعنگری ،به اصالح مدیریتها در کشور در
حوزههای مختلف کمک میکند.
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ضمن اينكه اين كار براي کاهش و بهينه كردن مصرف انرژي نيز الزم است ،ولي
اگر اين منابع را در اختيار مردم قرار ندهد ،مشكلي مهم ايجاد خواهد كرد ،و اگر از
طریق پرداختهای نقدی در اختيار مردم قرار دهد ،باز هم دچار مشكالت ميشود.
تأمين منابع از طريق سرمايهگذاران خارجي نيز با توجه به وضع فعلي در روابط
خارجی تقريباً سخت اگر نگوییم غير ممكن مينمايد.
در حوزه سياس��ت خارجي ،چالشهاي دولت جديد كماكان برقرار است .اين
روزها دايره تحريمها در حال تنگتر ش��دن اس��ت ،بطوری که در آخرین موارد
ش��امل صنعت مهم خودرو نیز شده اس��ت و تا وقتي كه دولت نتواند گشايشي
جدي و ملموس در حوزه روابط خارجي ايجاد كند ،اثرات تخريبي این تحريمها
بيش از پيش خواهد ش��د .گرچه این نکته مهمی در بهبود وضع است ولی هيچ
يك از نامزدهاي محترم به دقت و با شفافیت الزم روشن نكردند كه چه اقدامي
براي جلوگيري از تنگتر ش��دن اين تحريمها ميتوانند انجام دهند؟ و اصوالً به
كجاي سياستهاي موجود در اين زمينه انتقاد دارند كه ميخواهند آن را تصحيح
نمايند؟ بيان كليات كه چنين و چنان ميكنيم مشكلي را حل نميكند .يك نمونه
روشن آن بحث گردشگري بود كه بيشتر افراد مدعي افزايش گردشگران و بهبود
صنعت توريسم بودند ،ولي هيچ كس نگفت كه به چه داليلي اين كار در سالهاي
گذشته انجام نشده است ،که هر یک از این نامزدها با رفع آن عوامل ميخواهند،
اين صنعت را رونق دهند؟
در زمينه سياست داخلي نيز همين مشكل در اظهارات و برنامهها مشهود است.
کمتر كسی گفت كه مسايل و نارساييهاي حوزه سياست داخلي ما كدام است،
و چرا اين مسايل پيش آمده و او چگونه ميخواهد يا ميتواند آن را برطرف كند؟
بدون رسيدن به حدي از وحدت و اجماع سياسي ميان همه فعاالن و كنشگران
سياسي معتقد به قانون اساسي ،نميتوان از گردنههاي خطرناك پيش روي كشور
عبور كرد .اتفاقاً براي اجراي يك برنامه اقتصادي مفيد و موثر به همدلي و وحدت
نيروهاي سياس��ي نيز نيازمند هستيم .هر چند انتخاب مردم در نهایت بهترین
گزینه موجود را برای تحقق این هدف برگزید.
در زمينه حل مسايل اجتماعي نيز اين ضعف به طور كامل مشهود بود .براي
نمونه فس��اد اداري يكي از مهمترين معضالت كش��ور است كه هم اخالق و هم
اقتص��اد از آن ضربه ميخورند و بخش خصوصي بس��يار عالقهمند اس��ت كه با
مسأله فساد مبارزهاي جدي و قاطع شود ،ولي تقليل اين مشكل به تعهد و تقواي
كارگزاران نشاندهنده آن است كه درك درستي از ابعاد پيچيده فساد اداري وجود
ندارد .فساد اداري به شدت به سياستهاي اقتصادي و نهادهاي نظارتي از جمله
دس��تگاه قضايي مستقل و مطبوعات و رسانههاي آزاد و نهادهاي مدني مستقل،
وابستگي دارد .تقليل اين پديده به موضوع تعهد و تقواي كارگزاران ،بدان معناست
كه كارگزاران فعلي فاقد اين دو ويژگي هستند ،اگر چنين است ،پس چرا در مصدر
امور هستند؟ آيا براي تغيير آنان حتماً بايد منتظر انتخابات رياست جمهوري شد
و هيچ سازوكار ديگري براي جلوگيري از اقدامات خالف و فساد آنان وجود ندارد؟
فساد اداری یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی فضای کسب و کار است و در این
مورد ده ش��اخص مهم وجود دارد که تا کنون اشارهای روشن به چگونگی بهبود
این شاخصها نشده است.
به نظر ميرسد كه مشكل اصلي در نظام تبليغات و مبارزات انتخاباتي ايران آن
اس��ت كه همه براي كسب رأي و نظر مردم عادي به ميدان ميآيند .مردمي كه
با تعارضات قولهاي داده آش��نايي الزم را ندارند ،در حالي كه اگر اين نامزدها در
برابر كارشناسان خبره قرار گيرند ،قادر نيستند كه قولهاي متعارض و در مواردی
غیر ممکن را ليس��ت كرده و به خورد جامعه دهند .حتي از يكي از نامزدها هم
شنيده نشد كه بگويد كه فالن كار را نميتوان حل كرد ،يا حداقل در كوتاهمدت
و ميانمدت بايد آن را تحمل كرد .هيچ كس نگفت كه بهبود رفاه طبقات پايين
با رشد سرمايهگذاري در كوتاهمدت قابل جمع نيست .هيچ كس نگفت كه رشد
گردشگري با برخي از نگاههاي فرهنگي كه تبليغ آن را ميكنند ،سازگاري ندارد.
هيچ كس نگفت كه پايين آوردن نرخ بهره با افزايش پسانداز قابل جمع نيست.
هيچ كس نگفت كه كنترل تورم با انواع و اقسام وعدههاي هزينهبر كه داده ميشود
قابل تحقق نيست .هيچ كس نگفت كه دفاع نكردن از استقالل بانك مركزي قابل
جمع با كنترل تورم و حفظ ارزش پول و نرخ ارز نيست .و...
عليرغم تمامي اين بيمها ،همچنان آرزو ميكنیم كه مولفههاي اميدبخش ،با
غلبه خود بر فضاي انتخابات ،رنگ اميد را بر اين بوم نااميدي غلبه دهد.

رییسجمهوري
واقعنگر و آیندهنگر

5

نویسندگان ایرانی

یادداشتها

پیش به سوی دولت توسعه
راهحل اصالح اقتصاد ایران
لزوما گرفتن نفت از دولت نیست

بحث کاهش تصدیگری دولت در زمینه نفت از
سوی برخی اقتصاددانان به ِویژه اقتصاددانان لیبرال
مطرح شده است تا شاید از این طریق بتوان اقتصاد
ایران را رونق بخشید .این تفکر بر اساس این اندیشه
کلی مطرح میشود که اگر اختیار نفت از دولت گرفته
شود آزادی اقتصادی و سیاسی به همراه میآید .اما
چنین اندیش��های از اساس اش��کال دارد و تفسیری
نادرست است .به طور مثال در کشور نروژ تصدیگری
دولت در حوزه نفت موجب رشد اقتصادی این کشور
در سال های اخیر شده است .بنابراین:
کمال اطهاری
اقتصاددان

نگر
آینده
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یک «دولت توس��عه» که استراتژیهای روشن یا
دس��تکم عقالنیت ابزاری قابل قبولی داشته باشد
بیش��تر کارآمد خواهد بود تا اتکای صرف به بخش
خصوصی .اقتصادهای نوظهور جهان نیز این اندیشه
را دنبال میکنند و موفق هستند .به طور مثال چین
با عقالنیت ابزاری توانسته است ارزش صادرات خود
را بس��یار افزایش دهد .هند و برزیل نیز با استفاده از
همین ابزار توانس��تهاند در س��الهای اخیر به رشد
اقتصادی برسند .درواقع میتوان با استفاده از عقالنیت
ابزاری موفقیت اقتصادی را به دست آورد ،کشورهای
مختل��ف دموکرات یا غیردموک��رات از همین روش
موفقیت به دست آوردهاند .به طور مثال هند کشوری
دموکرات است اما کره جنوبی کشوری سوسیالیستی
یا درواقع تکحزبی است؛ وجه مشترک این کشورها

در این است که دولت آنها دولت توسعه است .بنابراین
بای��د به جای تجویز راهحلی همچون خلع ید دولت
از نفت یک برنامه توس��عه همه جانب��ه ارائه داد و از
طریق دستیابی به دولتی کارآمد به اصالح اقتصادی
پرداخت.
آنچ��ه که برای بهبود ش��رایط اقتصادی ایران در
حال حاضر اهمی��ت ویژه دارد تقویت جامعهمدنی و
رقابت موجود در جامعهمدنی است و یک جامعهمدنی
قوی میتواند به رش��د پایدار اقتصادی منجر ش��ود.
ام��ا واگذاری تولید و فروش نفت به بخش خصوصی
در غیاب جامعهمدنی قوی موجب افزایش فس��اد در
جامعه خواهد ش��د چرا که بخش خصوصی در نبود
نهادهای نظارتی قوی دارای قدرت بسیار خواهد شد
و جامعه به شکلی دیگر دچار تنگنا میشود .بنابراین
برای اصالح نظام اقتصاد در درجه اول نیاز به تقویت
جامعهمدنی داریم و در عی��ن حال دولت نیز باید با
ادامه وظایف خود به دولتی کارآمد تبدیل شود .درواقع
دول��ت کارآمد از طریق تقویت جامعهمدنی و نظارت
جامعه بر دولت ش��کل میگیرد ن��ه با خلع ید آن از
صنعت نفت .با این توضیحات به این نتیجه میرسیم
ک��ه واگذاری حوزه نفت به بخش خصوصی دردی از
دردهای اقتصاد بیمار ایران دوا نخواهد کرد .در حال
حاضر نظارت هرچند اندک بخش خصوصی بر فعالیت
دولت موجب شده که دولت قدری پاسخگو باشد حاال

تصور کنی��د که وظایف دولت ب��ه بخش خصوصی
سپرده شود؛ دیگر نهادی ناظر به فعالیتهای بخش
خصوصی نخواهد بود و نارساییهای جدید در اقتصاد
ایران به وجود خواهد آمد.
در ایران دو مش��کل اساس��ی در مس��یر بهبود
ش��رایط اقتصادی وجود دارد؛ س��یطره سیاست و
رعایت نکردن اصول بدیهی اقتصاد از س��وی دولت
موجب میش��ود که هیچ برنامه اقتصادی در کشور
به نتیجه نرس��د و بدتر از آن اتف��اق های ناگوار در
کش��ور روی دهد .درواقع در شرایطی سالم ،اقتصاد
باید به جامعه سپرده شود نه به حوزه سیاسی .این
در حالی است که در حال حاضر در ایران اقتصاد به
حوزه سیاسی سپرده شده است و جامعه به اقتصاد.
میتوان مدعی بود ک��ه کاهش میزان فروش نفت
ایران و کاهش اس��تخراج نفت از چاههای داخلی و
چاههای مشترک به خاطر این دو مشکل در شرایط
امروز ما تشدید شده است.
اقتصاددانان باید به جای تمرکز روی کوتاه کردن
دست دولت از نفت به تقویت زیرساختها برای بهبود
شرایط اقتصادی ایران بپردازند؛ تقویت جامعهمدنی،
جداکردن اقتصاد از سیاس��ت و واداش��تن دولت به
رعایت اصول علم اقتصاد مسیر پیشروی ما را تغییر
خواهد داد.

کشتی بیکاران را چگونه به بازار کار برسانیم؟
بیکاری ،بیماری خطرناکی در اقتصاد ایران است

1
بازار ارز

بازار ارز در کش��ور ما سه ویژگی ضد اشتغال دارد:
نظام چند نرخی ،روند افزایش��ی و نوسان .با توجه به
اینکه اقتصاد ما وابسته به واردات است ،این سه عامل
باعث بروز پدیده ضد اشتغالی میشود.
2
یارانهها و اصالح قیمت انرژی

اصالح قیمت انرژی  ،چه بخواهیم و چه نخواهیم
بدون تردید باید اتفاق میافتاد ،اما باید اجرای فاز دوم
هدفمند کردن یارانهها با توجه به مشکالت فاز اول
صورت گیرد .اصالح س��اختار یارانهها در چند سال
آینده یک ضرورت اس��ت .اگر این س��اختار اصالح
نش��ود ،مصرف افزایش مییابد و افزایش مصرف در
کنار کاهش تولید نفت مشکلس��از خواهد بود .چرا
که منجر به افزایش پایه پولی و تورم میش��ود و این
ضد اشتغال است.
3
بودجه تورمی

5
محدودیت در سرمایهگذاری

و مشاور اتاق تهران

امروز س��ه درصد از کارگاههای صنعتی که بیش
از 400نفر در آن اشتغال دارند 66 ،درصد ارزش افزوده
ایجاد میکنند و  34درصد ارزش افزوده باقیمانده نیز
توس��ط  97درصد بنگاهها ایجاد میشود .تحولی که
در واگذاریها صورت گرفت ،معطوف به همین س��ه
درصد بود که با واگذاری این شرکتها شکل جدیدی
از مالکیت ایجاد شد .در حالی که به نظر میرسد ،این
شرکتها هنگامی که مالکیت آن در دست دولت بود،
کارایی بیشتری داش��تند .اما با توجه به اینکه اصالح
نرخ ارز تا حدودی منجر به رش��د بنگاههای متوسط
شد ،اصالح محیط کسبوکار میتواند به رشد اشتغال
دراین بنگاهها کمک کند.

اصالح ساختار
یارانهها در چند
سال آینده یک
ضرورت است .اگر
این ساختار اصالح
نشود ،مصرف
افزایش مییابد و
افزایش مصرف در
6
کنار کاهش تولید
محدودیتهای بینالمللی و تحریم
نفتمشکلساز
به دلیل فش��ارهای بینالمللی وابستگی به واردات
افزایش داشته است و واردات کشور از  20میلیارد دالر خواهد بود

به  80میلیارد دالر رسیده است .اگر در فاصله سالهای
 85تا  90با وجود رشد  3تا  4درصدی ،اشتغالی ایجاد
نشده ،ریشه آن در واردات است .به این معنا که درواقع
رشد تولید از طریق واردات و نه از طریق افزایش نیروی
کار بوده است.
7
ط زیست
تنگنای منابع طبیعی و محی 

ط
کارشناسان معتقدند تنگنای منابع طبیعی و محی 
زیست برای اشتغال ما گلوگاه میشود و مشکالت در
این زمینه هرکدام باید در یک س��ازمان مورد بررسی
قرار گیرد.

نگر
آینده

 65تا  70درصد از درآمدهای دولت ،نفتی اس��ت
و بودج��ه دولت با یک بازه افزایش��ی ش��دید مواجه
شده اس��ت .باید دید رویکرد دولت در بودجه  92چه
میخواهد باش��د ،چرا که در اشتغال و در تورم تعیین
کننده اس��ت .اگر دولت به س��مت استقراض از بانک
مرکزی برود به رکود فعلی تورم هم اضافه میشود ،اما
در ش��رایط فعلی اصالح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و
میتواند به کسری بودجه و تورم کمک کند.

باید بپذیریم که نتوانس��تهایم نظام بانکی معطوف به
تامین سرمایه درگردش بنگاهها ایجاد کنیم و اکنون مشکل
تامین مالی در بنگاهها جدی است .هنگامی که با محدودیت
س��رمایهگذاری مواجه هستیم ،اس��تفاده از ظرفیتهای
مسعودنیلی
موجود باید در اولویت قرار گیرد .متاسفانه رابطه بین بانک استاداقتصاد
و بنگاه معطوف به رشد و اشتغال نشده است.
دانشگاهشریف

شماره بيستم   /خرداد 1392

برخ��ی از بیماریها آثار کوتاهمدت��ی دارند و به
سرعت ظاهر میشوند و عالئم خود را نشان میدهند
ک��ه تورم از جمل��ه آن بیماریهاس��ت ،اما برخی از
بیماریها در اقتصاد بیماری محال هس��تند ،یعنی
وقتی خود را نشان میدهند که فرصتی برای بیمار
وج��ود ن��دارد ،تا عالئم بیماری را شناس��ایی کند و
بیکاری و عدم اشتغال از جمله چنین بیماریهایی
است .در محاسبه نس��بت ورودی و خروجی به بازار
کار ،کشورهای آمریکا و کره به نسبت  ، 1.6ترکیه و
مصر با نسبت  ، 3.2و ایران در سال  2005با نسبت 7
و در سال  2010با نسبت  5.5مواجه بوده است یعنی
در س��ال  2010به ازای هر یک نفر ک��ه از بازار کار
خارج شده است ،باید  5.5نفر وارد بازار میشده است.
ب��ا اینحال ما در س��ال  1385با کاهش  5درصدی
در ورود به ب��ازار کار مواجه بودیم ،چراکه در فاصله
س��الهای  1385تا  ، 1390اقتصاد ما شغلی ایجاد
نکرده است و این نشان میدهد که افراد به این نتیجه
رس��یدهاند ،تا با تحصیالت باالتر وارد بازار کار شوند
و همین عامل باعث افزایش تحصیلکردههای بیکار
در کشور شده است.بدینترتیب میتوان مدعی شد
که در شرایط فعلی آموزش عالی ضربهگیر بازار کار،
بازار مسکن و ازدواج شده است .آموزشعالی بیش از
نیاز اقتصاد توسعه پیدا کرده است ،رشد دانشجویان
تناس��بی با توس��عه ندارد و در طول  20سال تعداد
دانشجویان 13 ،برابر شده و در شاخصهای جهانی
ایران بیشترین تعداد دانشجویان را در هر  100هزار
نفر دارد .طی سالهای آینده هیچ مسألهای مهمتر
از اش��تغال در کشور وجود نخواهد داشت .اداره یک
کش��ور مثل هدایت کشتی اس��ت ،نه مثل هدایت
دوچرخه چرا که فاصله فرمان تا چرخ دوچرخه کوتاه
است و حرکت فرمان به سرعت در چرخها خودش را
نشان میدهد ،اما حرکت فرمان و مسیر حرکت در
کش��تی متفاوت است و تغییر جهتی که در کشتی
صورت میگیرد ،پس از طی زمانی خودش را نشان
میدهد ،اگر امروز تغییر ساختاری در اقتصاد صورت
گی��رد ،آثار آن پس از س��ال  95ظاهر میش��ود .اما
وضعیت اشتغال به کدام سو میرود؟ یک سناریوی
بدبینانه میتواند این باشد که وضعیت اشتغال ادامه
روند موجود باشد ،سناریوی خوشبینانه میتواند این
باشد که ساالنه  455هزار شغل در کشور ایجاد شود

و س��ناریوی بینابینی این است که ساالنه  200هزار
نفر ش��غل در کشور ایجاد شود .با ادامه روند موجود
در سال  95بین  5.5تا  8میلیون نفر بیکار در کشور
خواهیم داشت .مطابق با منحنی رشد اقتصادی ،رشد
اقتصادی زمانی میتواند اش��تغالزا باش��د که ثبات
داشته باش��د ،لذا اگر رشد اقتصادی همراه با نوسان
باشد ،نمیتواند اشتغالزایی الزم را داشته باشد .هفت
دلیل و مش��کل را میت��وان در ایجاد بیکاری و عدم
اشتغال در کشور برشمرد که در پایان اشارهای گذرا
به آنها خواهیم داشت:

4
غیاب نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش
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نویسندگان ایرانی

یادداشت ها

از حماسه اقتصادیتا برنامه اقتصادی
تحقق حماسه اقتصادی در گرو کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهرهوری است

س��ال  1392سال ویژهای است و رهبر انقالب نيز به
این علت از واژه حماسه برای سال  1392استفاده کردند
که اثر ماندگاری از این سال بماند و این موضوع در هر دو
مورد سیاسی و اقتصادی میتواند نقطه عطف باشد .سال
 1392از دو بعد بس��یار حس��اس است ،از یک سو بحث
فضای سیاسی که کش��ور بعد از یک دوران هشت ساله
تغییراتی خواهد داشت و از سوی دیگر بحث اقتصاد که در
محسن جاللپور طول سالهای گذشته به ویژه  1390و  1391با فشارهای
نایبرئیس جدی تحریمی روبهرو بوده و همانگونه که به طور مداوم
اتاق ایران ش��نیدیم ،بحث تحریمهای فلجکننده ،فشارهای جدی
تحریمی ،از پای درآوردن جمهوری اسالمی و زمینگیر
کردن جمهوری اسالمی از نظر اقتصادی ،از سوی دشمنان
مطرح شد .امروز اصلیترین نیاز کشور همدلی ،همراهی،
تعامل و نگاه ملی همراه با بصیرت و واقعبینی و با کار علمی
و کارشناسی است تا بتوانیم در سالهای بعد ،سال 1392
را به عنوان سالی همراه با ایجاد یک حماسه برای نظام و
کشور تعریف کنیم .رهبر معظم انقالب ،بسیار آگاهانه از
کلمه حماسه استفاده کردند ،زيرا کشور ما امسال به خلق
حماسه نیاز دارد و خودخواهی ،منیتها ،عوام فریبیها،
فضا را آلوده کردنها و بهرهبرداریهای مقطعی و لحظهای
از یک برگ رأی مردم ،از جمله موانع خلق این حماس��ه
اس��ت .البته اصلیترین مانع بر س��ر راه خلق حماسه در
سال  ،1392ایجاد نشدن فضای همگرایی و در ادامه ایجاد
فضای انتخاباتی نامناسب است .اگر پایان امسال در بحث

حماسه سیاسی دستاورد ما یک دولت منسجم ،عملگرا،
واقعگرا و با کار کارشناس��ی باش��د و در بحث اقتصادی،
برنامه و استراتژی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران برای
س��الهای آینده را تدوین کنیم ،بزرگترین دستاورد را
به س��الهای بعد منتقل کردهایم ،همچنین برای تحقق
حماسه اقتصادی باید وابستگی کشور از نفت را کم كرده
و به��رهوری را افزای��ش دهیم .ما در ط��ول بیش از 30
سال گذش��ته ،یک برنامه منسجم اقتصادی برای کشور
نداشتهايم تا در شرایط تحریمها بتوانیم با اتکا به آن برنامه
و به اس��تناد به مصوبات آن ،مسیر خود را به سمتی که
کمترین آسیب را از این فشارها و تحریمها داشته باشد،
تعیی��ن کنیم .معظم له نیز در روز اول فروردین امس��ال
به این مسأله اش��اره کردند .بنابراين برای خلق حماسه
اقتصادی در سال  1392متناسب با نیازهای کشور ،بايد
یک برنامه اقتصادی مدون برای نظام جمهوری اسالمی
ایران داش��ته باشیم که هر دولت ،مجلس و مسؤولی که
در آینده آمد ،بداند که برنامه اقتصادی نظام چیست و چه
باید انجام دهد .در سه ده ه گذشته ،در فراز و فرودها ،بارها
تصمیماتمتناقضگرفتهایم،گاهیبهدنبالمجموعههای
ب��زرگ و گاه��ی ش��رکتهای کوچک بودهای��م ،گاهی
طرحه��ای زودبازده و گاه��ی طرحهای بلندمدت را اجرا
کردهایم ،گاهی به مس��ائل زیرساختی و گاهی به مسائل
روزمره پرداختهایم و به همین علت هنوز برنامه اقتصادی
با نگاه به منویات نظام نداريم ،اما اكنون وقت آن رسیده

که در برنامهای مشخص از همه امتیازات ،برگهای برنده
و موفقیتهای نظام اس��تفاده کنیم و در این برنامه باید
اقتصاد بدون نفت ،کسب رتبه اول منطقه براساس سند
چشمانداز در سال  ،1404زیرساختها و نیازهای کشور
برای سرمایهگذاری و ظرفیتهای کشور در نقاط مختلف
دیده ش��ده و همه این ظرفیتها بررس��ی و کارشناسی
ش��ود و بر اساس آن ،کار اقتصادی را در آن نقاط تعریف
کنیم ،اما همه اینها نیازمند این است که شاه بیت اصل
برنامه که یک س��ند توسعه اقتصادی است ،تحقق یابد.
اكنون نظام جمهوری اسالمی در شرایطی بسیار خطیر
از نظر سیاس��ی و اقتصادی ق��رار دارد و برای گذر از آن،
ماندگار ش��دن و استحکام بیشتر ،نیاز است که در سال
 1392حماسه اتفاق بیفتد .اگر ما در هر دو بعد سیاسی
و اقتصادی بتوانیم امس��ال را با تدبیر ،برنامه و آنچه که
خیر و صالح کشور ،نظام و مردم است ،بگذرانیم ،به طور
حتم این سال ،برای جمهوری اسالمی ایران نقطه عطفی
خواهد بود و درواقع حماس��ه رقم میخورد .حماس��ه در
بعد سیاس��ی چیزی نیست جز اینکه همه مردم و همه
افرادی که نظام و کشور را دوست دارند ،با کمال اقتدار در
صحنه حضور یابند و سرنوشت خود و آینده نظام را با یک
انتخاب آگاهانه ،تصمیم و تدبیر درس��ت به آینده روشن
وصل کنند .گذر از این دوران نیاز به خلق حماسه دارد که
در بعد سیاسی در انتخابات و در بعد اقتصادی در فضای
بینالمللی اقتصادی اتفاق میافتد.

فرصت طالیی که دولت سوزاند
آسيبشناسي اجراي اصل  44قانون اساسي

هادی حقشناس
كارشناساقتصادي
ونماينده
سابقمجلس

نگر
آینده
شماره بيستم   /خرداد 1392
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عدم اجرای قانون اصل  44قانون اساس��ی که بر واگذاری شرکتهای دولتی و شبه
دولتی به بخش خصوصی واقعی تاکید داشت ،موجب رشد اقتصادی صفر ،نرخ تورم باال
و نرخ بیکاری دو رقمی ش��د .اکنون پس از گذشت سالیانی از ابالغ این قانون ،به جای
توسعه بخش خصوصی و کوچک شدن دولت و به طبع کاهش هزینههایش ،شاهد رشد
و افزایش آن هس��تیم .هادی حق شناس ،نماینده سابق بندر انزلی در مجلس شورای
اس�لامی ،با اش��اره به اصل  44قانون اساس��ی و چگونگی اجرای آن در سالهای اخیر
و ب��ه خصوص دولتهای نهم و دهم ،به آیندهنگر میگوید :مجموع اظهارنظرهایی که
کاندیداهای عمدتا اصولگرا که در س��نوات گذشته از طرفداران دولتهای نهم و دهم
بودند نشان میدهد که اصل  44قانون اساسی در چه وضعیتی قرار دارد .گزارش سازمان
بازرس��ی کل کشور در سال قبل نش��ان میدهد که از مجموع واگذاریهای دولتی در
چهارچوب اصل  44قانون اساس��ی تنها  15درصد این واگذاریها به بخش خصوصی
واقعی بوده و  85درصد به شرکتهای دولتی و شبه دولتی واگذار شده است .به گفته
او ،نکته مهم در تفسیر و ابالغ اصل  44قانون اساسی که در سال  85انجام شد ،واگذاری
مالکیت ،مدیریت و س��رمایهگذاری به بخش خصوصی بود که این امر محقق نش��د و
عملکرد این دو دولت در خصوصیسازی مطلوب نبوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که حجم بودجه دولتی که در الیحه بودجه سال
 92به مجلس ارایه ش��د ،یکی از نتایج و نش��انههای منفی عدم اجرای اصل  44قانون
اساسی است ،میگوید :میزان بودجه دولتی در این الیحه  500هزار میلیارد تومان در
نظر گرفته ش��ده بود اما در صورتی که خصوصیسازی به درستی انجام میشد ،دولت

الیح��ه کم حجمتری را به مجلس ارایه میکرد .همچنین در صورت واگذاریها ،حجم
هزینههای جاری دولت کاهش یافته و از طرف دیگر بودجه تملک داراییها یا عمرانی
افزایش مییافت .اما به دلیل آن که واگذاریها به صورت دقیق انجام نش��ده ،همچنان
شرکتهای دولتی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند.
ای��ن فعال اقتصادی ،نقطه عطف بخش خصوصی در ای��ران را بهرهوری باالتر ،نوع
مدیریت و عدم فعالیت و کار در چهارچوب عریض و طویل بوروکراسی دولتی میداند
و میگوید :اگر ش��رکتهای دولتی و ش��به دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بود،
امروز واحدهای فعالتری با افزایش تولید و خدمات و اشتغال داشتیم .گذشته از آن که
مشکالتی همچون اشتغال به دلیل آن که شرکتها به معنای واقعی بهرهور بودند ،از بین
میرفت و تورم نیز به دلیل تناسب تولیدات کشور با نیازهای آن ،مهار میشد.
عضو سابق کمیس��یون اقتصادی مجلس میگوید :دوران زمامداری دولتهای نهم
و دهم ،بهترین و طالییترین زمان برای شکوفایی بخش خصوصی بود .در این زمان با
ابالغ اصل  44قانون اساسی راه برای دولت باز شد و از طرف دیگر رکود حاکم بر غرب و
درآمدهای افسانهای نفتی این دوران ،فرصت مناسبی بود تا بخش خصوصی فعال شود،
اما این اتفاق نیفتاد و فرصت سوخته شد .واقعیت اصل  44قانون اساسی قطع دخالت
دولت به انحا مختلف و حتی از طریق سازمانهای وابسته به دولت بود .حذف دخالت
دولت که موجب ناکارآمدی ش��رکتها شده بود موجب شکوفایی اقتصادی میشد .اما
بودجه  727هزار میلیاردی دولت در سال  92و همچنین تولید ناخالص داخلی ،نشان
داد که بعد از  6سال موفقیتی در خصوصیسازی کسب نکردهایم.

[تحريمها و تاثیرش بر آینده اقتصاد]

گذار از
سوء تدبیرهای داخلی
باید تالش کنیم اثرات محتوم تحریم را
به اثرات مطلوب تبدیل کنیم
اگرچ��ه تحریم نفتی مش��کل و تهدیدی در
جهت کاهش درآمد ماس��ت اما ما باید سعی
کنیم که این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
با توج��ه به این که در برنامه توس��عه پنجم
تاکید ش��ده اس��ت که درآمدهای حاصل از
فروش نفت از بودجه جاری کشور حذف شود،
محمدرضا نعمت زاده بسیار پیشتر باید برای روانه کردن درآمدهای
معاون اسبق نفتی به بخش زیرساختها تالش میکردیم.
وزارت نفت متاسفانه در دو دهه گذشته این هدف دنبال
نشده است .تا پایان برنامه پنجم  3سال باقی
مانده است و باید تالش کنیم که به این هدف برسیم با در دستور کار قرار
دادن چنین محورهایی:
یکم :افزایش درآمدهای حاصل از مالیاتها و کاهش هزینههای جاری
کشور .یکی از مصرفکنندگان عمده درآمدهای نفت بودجه جاری دولت
است که میتوان با توجه به مالیات از سهم نفت در بودجه جاری کاست.
در حال حاضر سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی  7تا  8درصد است در
صورتی که میتوان این رقم را دو برابر کرد و به  15درصد رساند .متاسفانه
در حال حاضر نظام مالیاتی کشور به خوبی اجرا نمیشود و در بسیاری
بخشها عمال مالیات چندانی دریافت نمیشود .به طور مثال در بخش
ساختوساز ،امالک و مستغالت رقم مالیات حصولی ناچیز است .چطور
از تولید  25درصد مالیات گرفته میشود اما از بخش مستغالت سازمان
امور مالیاتی به راحتی عبور میکند .دولت باید به تدریج نظام امور مالیاتی
را اصالح و از این طریق درآمدهای حاصل از مالیات خود را افزایش دهد.
دوم :باید در بخشهای مختلف از جمله صنعت ،کشاورزی و تولید متکی به
فرآوردههای داخلی شویم و از توان کارشناسی ،تکنولوژی و خالقیت داخلی
استفاده کنیم .بیشتر کاالی واسطهای وارد کنیم و در زمان کوتاه واردات را
به تولید داخلی تبدیل کنیم .در مواردی هم که تولید داخلی نداریم هر چه
زودتر به خودکفایی برسیم .به طور مثال در مورد خودرو اکنون ظرفیت بیش
از یک میلیون تولید خودرو در سال را داریم و بنابراین مصلحت نیست که
ارز کشور صرف واردات خودرو شود .در مورد لوازم خانگی و مواد شیمیایی
هم که ارزبری زیادی دارند همینطور است .در مورد مواد مصرفی روزانه
مردم نیز هیچ دلیلی برای واردات وجود ندارد .بنابراین با کاهش واردات این
کاالها میزان قابل توجهی صرفهجویی میشود.
سوم :درآمدهای دولت بی محابا صرف هزینههای آموزش و پرورش و درمان
میشود .این در حالی است که شاید 20تا 25درصد از مردم به راحتی بتوانند
هزینههای آموزش و پرورش را خود تامین کنند .در مورد درمان باید سعی
کرد با تقویت بیمههای تامین اجتماعی از هزینههای دولت کاست.

در شرایط تحریمهای ناعادالنه
چگونه با کمبود صادرات نفت باید کنار آمد؟

مهدی کرباسیان
كارشناساقتصادي
و معاون اسبق
وزارت نفت

توسعه صادرات
کاالهایغیرنفتی
و کاالهایی که
مواد اولیه نفتی
است اما االن در
زمره کاالهای
غیرنفتیاست،
آرزویی دیرینه
است و پسندیده
و کارشناسی .اما
اینکهبخواهیم
صادرات نفت
را کنار بگذاریم
غیرکارشناسی
است

نگر
آینده

یکم  :نفت ،مادهای است فناپذیر که جایگاه ویژهای در اقتصاد و انرژی دارد و به ویژه در کشور ما جایگاه
خاصتری دارد و موتور محرک اقتصاد کشور است .بنابراین وقتی درآمد نفتی ما کاهش مییابد دیگر ابعاد
اقتصاد کشور نیز دچار افت میشود .در هشت سال گذشته قیمت نفت در جهان رشد چشمگیری داشت
و از بشکهای  30تا  40دالر به باالی صد دالر رسید ،اما با این حال از این وضعیت نه تنها بهرهبرداری
مناسبی نشد بلکه با فقدان برنامهریزی و بیتوجهی قانونگذاران در این زمینه کشور آسیب هم دید .در
مجلس هفتم قانونهای کارامدی در این زمینه تدوین نشد و موضوع بهرهبرداری از درآمدهای نفتی
مورد غفلت واقع شد و در نهایت و بیشتر از همه در حوزه اجرا در زمینه صنعت نفت بسیار بدون برنامه و
تدبیر عمل شد .در این مدت درآمدهای نفتی به بخش سرمایهگذاری جاری نشد و به جای اینکه مشکل
بیکاری را کاهش دهد و موجب توسعه بیشتر شود گرفتاریها افزایش یافت؛ بنابراین در بحث نفت فقط
فروش اهمیت ندارد و همه مشکالت مشکالت عدم فروش ناشی از تحریمها نیست.
دوم :ایران دو رقیب جدی نیز در زمینه نفت دارد؛ یکی عراق که در زمینه پروژههای اکتشاف نفت بسیار
سرمایهگذاری کرده و پیشبینی میشود تا  20تا  30سال آینده با افزایش قدرت اقتصادی عراق در بازار
جهانی نفت سهم ایران در اوپک کاهش یابد و ایران به دنبال کاهش تولید بسیاری از بازارهای خود را از
دست بدهد .بنابراین کاهش سرمایهگذاری در بخش نفت که در چند سال گذشته افت هم داشته موجب
آسیب دیدن صنعت نفت ایران شد .باید بدانیم که وقتی بهرهبرداری از چاههای نفت کاهش مییابد هزینههای
مضاعفی در آینده به حوزه بهرهبرداری از نفت و فرآوردههای نفتی وارد میشود .از سوی دیگر در چند سال
گذشته با کاهش بهرهبرداری از میادین مشترک از سوی ایران ،کشور در این مورد نیز بسیار ضرر کرده
است .اتفاق ناگوار دیگری که در چند سال گذشته در حوزه اکتشاف و سرمایهگذاری در حوزه نفت رخ
داده  ،این است که در این مدت بسیاری از سرمایهگذاران خارجی ایران را ترک کردهاند و جدا از خبرهایی
که به طور مثال در مورد همکاریهای چینیها و روسها منتشر میشود و در نهایت محقق نمیشود ،در
این زمینه نیز کشور غفلت کرده است .همه اینها را اگر کنار بگذاریم تحریمها روی فروش نفت ایران خیلی
اثر گذاشته است(پس همه مشکل ما مشکل تحریم نیست) .تحریم دالر و اخیرا یورو موجب شد که ایران
ناچار به ارزان فروشی نفت و گران خریدن دیگر کاالها شود .باید بپذیریم که تحریم خیلی جدی است و
بر خالف نظر برخی مسووالن سیاسی که قطعنامههای سازمان را “کاغذپاره ای” بیش نمیدانند یا “یک
نعمت “ میدانند در اقتصاد ایران بسیار نفوذ کرده است .باید راهکارهای درست برای مقابله با تحریمها پیدا
کرد .در اوایل انقالب هم جنگ بود و هم تحریم و هم کشورهایی عراق را حمایت میکردند اما ما با همان
وضعیت برنامهریزی میکردیم و خدا را شکر کشور سرپا ماند و آسیب خیلی زیادی ندید .در حال حاضر نیز
اگر تحریمها را درست و واقعی ببینیم میتوانیم برنامهریزی درستی داشته باشیم .اما در سالهای گذشته
همواره چند نوع سرمایهگذاری در حوزه نفت ایران وجود داشت؛ سرمایهگذاران و وامها و منابع خارجی .اما
در چند سال اخیر به خاطر محدودیتها این نوع سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران بسیار کاهش یافته
است .باید بپذیریم اعتباراتی که دولت از کشورها و بانکهای خارجی میگرفت میتوانست حوزهها را توسعه
بدهد .ضمن اینکه قیمت تمام شده تجهیزات ما هم بسیار باال رفته است.
سوم :مشکل اقتصاد ایران و نفت دولتی در شرایط تحریمها با یک نسخه درمان نمیشود .ما یک بخش
خصوصی قوی که بتواند وارد حوزه نفت شود نداریم چرا که از قدیم اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی بوده
است و حتی در اجرای اصل  44نیز واگذاریها به نهادهای وابسته به دولت شده است .از سوی دیگر
اقتصاد ایران به جریانهای پولی دنیا وصل نیست یعنی درونگرا و وابسته است .بنابراین منابع محدودی
هم دارد .بنابراین کشور آنقدر قدرتمند نیست که به راحتی و به تنهایی سرمایهگذاری در بخش نفت کند.
دولت در چند سال گذشته پنجره را برای ورود بخش خصوصی به صنعت نفت باز کرد که این را باید به
فال نیک بگیریم .اما دولت آینده باید با اصالح اشتباههای دولت نهم و دهم در زمینههای اقتصادی ،روابط
بینالمللل و با تصمیمگیریهای مبتنی بر علم تجربه میزانی از اشتباههای این سالها را جبران کند.
چهارم :توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی و کاالهایی که مواد اولیه نفتی است اما االن در زمره کاالهای
غیرنفتی است ،آرزویی دیرینه است و پسندیده و کارشناسی .اما اینکه بخواهیم صادرات نفت را کنار
بگذاریم غیرکارشناسی است .به طور مثال در کشور نروژ که سرلوحه بسیاری از برنامههای اقتصادی
ایران از جمله صندوق توسعه ملی است درآمدهای نفتی صرفا صرف حوزه سرمایهگذاری میشود چرا
که نفت کاالیی بین نسلی است اما متاسفانه در ایران به خصوص در چند سال اخیر بسیار به منابع
صندوق توسعه ملی برای هزینههای جاری دست اندازی شده است .بنابراین برخالف چشم انداز 1404
در حالیکه بسیاری کشورهای همسایه نرخهای رشد باالیی را تجربه میکنند در چند سال گذشته نرخ
رشد ایران از  7درصد سال  1383به  2درصد و بلکه کمتر رسیده است .به هر حال باید بپذیریم توسعه
صادرات غیرنفتی چند پیش شرط میخواهد؛ مهمتر از همه اینکه در کشور باید تولید قابل رقابت چه از
نظر کیفیت و چه از نظر قیمت داشته باشیم.

شماره بيستم   /خرداد 1392

متاسفانه در چند سال گذشته برای مقابله با تحریمها به صورت منسجم
و یکپارچه برنامهریزی نشده و سوءتدبیرهای داخلی اثر تحریمهای جهانی
را بیش��تر کرده است.هیچ تحریمی بدون اثر نیست همچنانکه اگر یک
خیابان را ببندید در ترافیک منطقه اثر سوء میگذارد .اما اینکه تحریمها
کش��ور را از پا درآورند نیز خیال باطل دشمنان است .آنچه که مهم است
این است که جنگ ،تحریم و خشونت در فضای بینالمللی مطلوب نیست و
باید فکر کرد چگونه کشور را از مخمصه و تنگناهای تحریم نجات داد.

درمان سخت است
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

آیا چین
از پا میافتد؟

نشریه «بارونز» چین را خطرخیزترین عرصه
اقتصادی دنیا لقب داده و روی جلد یکی از
شمارههایش آورده بود «بهنظر ما قصه رشد اقتصادی
چین کبیر دارد از هم میگسلد».

اوان ا ُسنوس
تحلیلگراقتصادی«نیویورکر»
و متخصص امور چین

زمانی جان کینگ فیربَنک ،پدر رشته مطالعات چین در امریکا ،چین را چنین
توصیف کرد« :بهشت روزنامهنگارها و کابوس متخصصان آمار ،کشوری که بیشتر از
همه جاهای دیگر دنیا ماجرا دارد و کمتر از همهشان حقایق ریاضی قابلاتکا ».این
روزها گرفتاریهای متخصصان آمار در چین فراتر از صرف این مشکل رفته که چی
راس��ت است و چی نیس��ت؛ حاال این هم اهمیت یافته که چی مهم است .در دوره
صعود و ترقی چین ،همه شرکتها و بانکهای سرمایهگذاری ،همه خریداران سهام و
تحلیلگران حوزه سرمایهگذاری و متخصصان روابطعمومی و فروش حاضربهیراقاند
درجا برایتان پیشبینی کنند آینده اقتصادی چین چه میشود؟ خب ،چهطور باید
صدای درست را از میان خیل اصوات مزاحم و گمراهکننده تشخیص داد؟
بهتازگی چین ،این دومین اقتصاد بزرگ جهان ،بر میزان تالشهایش برای غلبه بر
شدیدترین نرخ افت اقتصادی از زمان بحران مالی جهانی افزود .در طول یک ماه دوبار
نرخ بهره را کاهش داد؛ دومیاش که اتفاق افتاد همه تعجب کردند و جا خوردند ،چون
انتظار میرفت تا پیش از پایان سال  2013خبری از کاهش دیگری نباشد .معنای
این تصمیم روش��ن بود :کاهش اولی جواب نداده و حاال احتماالً فهرس��ت رقمهای
تعیینشده تازهای قرار است آدمها را وحشتزده کند.حتا پیش از این کاهش آخری
هم نشریه «بارونز» چین را خطرخیزترین عرصه اقتصادی دنیا لقب داده و روی جلد
یکی از شمارههایش آورده بود «بهنظر ما میرسد قصه رشد اقتصادی چین کبیر دارد
از هم میگسلد».
در ایاالت متحد ،تأثیر بالقوه ماجرا کام ً
ال ملموس اس��ت :این روزها بیشتر از هر
زمان دیگری ،طنین افول اقتصادی در چین را میشود در امریکا شنید .تا همینجا
نایک اعالم کرده انبارهایش در چین از حجم موجودیهایش��ان کیپتاکیپ پُرند.
نقونوقها از س��مت مکدونالد و کاترپیالر و کلی شرکتهای دیگر هم بلند است.
در خود چین همه نش��انههای افول اقتصادی حس��ابی پدیدار شده :نیم قرن است
که متخصصان علوم سیاسی تأیید کردهاند ناآرامی و هرجومرج سیاسی در جاهای
محروم و بیچیز جوانه نمیزنند؛ سروکلهشان وقتی پیدا میشود که برنامه و الگوی
رشد اقتصادی ناگهان متوقف میشود و دورنمای انتظارات محتمل از پیش چشمها
میرود .این مهیبترین هراس پکن اینروزها است.
اگر امسال رشد اقتصادی چین به رقم هفت یا هشت درصد نزول کند ،نتیجهاش
افت کار دوتا از موتورهای محرکهاش خواهد بود :بازار مس��کن و بازار صادرات .اروپا
و ای��االت متحد در باتالق اقتصادی گیر افتادهاند و صادرات چین هیچ نش��انهای یا
کورسویی از بهبود نشان نمیدهد .ساختوساز مسکن هم خوابیده .ماه مارس همین
امس��ال بود که اقتصاددانها ش��ادمانه اعالم کردند بازار مسکن در پکن به آرامش و
ثبات رسیده و چینیها موفق شدهاند از گردباد برهند و نرم و آرام جاپایشان را دوباره
سفت کنند .اما دیگر از این خبرها نیست .تولید فوالد و مس کم شده .برای نخستین
بار در طول یک دهه گذشته ،کارخانههای تولید تجهیزات ساختمانی کارگرانشان
را معلق کردهاند ،و میزان تولید محصوالت الکتریکی ــ که رشدش معموالً باالتر از
متوسط اقتصاد کشور است ــ در ماه آوریل فقط هفتدهم درصد بیشتر شده ،رقمی
که راه میدهد کس��انی فکر کنند ممکن اس��ت نرخ رشد در این عرصه به صفر هم
برسد .نشانهها را به چشم هم میشود دید :کوههایی از زغالسنگ و سنگآهن و مواد
اولیهای دیگر در بندرهای چین همینطور افتادهاند و ناوگان کشتیهایی ساحلی که
کار معمولشان حملونقل این اقالم بود ،مجبور شدهاند اسکلههای چین را بگذارند و
پی کسبوکاری دیگر بروند ــ حال آهویی دارند که بهدنبال غذا از جنگل بیرون زده
و سرگردان است .کشتیهایی که تکان نمیخورند ،بر بندرها سایه انداختهاند و بابت
همین ،کارکنان کشتیها اسمشان را گذاشتهاند «ناوگان اشباح».
اما بهرغم این دالیلی که نش��ان از وضعیت هشدار میدهند ،و همچنین بهرغم
کتابها و رقمها ،به تحلیلگرانی مثل استفن گرین از استاندارد چارتر برمیخوری که
به «فاینشنالتایمز» گفته حدس میزند «شاید بازار دیگر بیشتر از این افت نکند
ــ حاال دیگر ممکن است شاهد رشدی باشیم که دوباره به بازار ساختوساز مسکن
رونق بدهد و تأثیراتی عظیم در مس��یر بهبود رش��د اقتصادی بگذارد ».واقعیت این
است که در شهرهای بزرگ بعد ن ُه ماه افت و نزول ،قیمت مسکن دوباره به سر جای

اولش برگشت .بهعالوه ،بعضی بسازوبفروشها آنقدر کلهشق هستند که فکر کنند
باید دوباره زمین بخرند .روحیهها بهتر شده و اگر افزایش قیمت ها ادامه داشته باشد،
توریس»
بهبیان گرین ،بازار ملک و امالک ممکن است باالخره یکجورهایی «راس 
شود.
نگرانیها در مورد تورم هم که اواخر سال  2010به اوج رسیده بود ،حاال بهشدت
نشست کرده .اما گروهی دیگر هم هستند که در بحث از رکود و افت اقتصادی ،اشاره
میکنند آمارهای رس��می دولت چین نشانههای بهبودهای اخیر در عرصه اقتصاد
را ضبط نکردهاند« .کت��اب کرمرنگ چین» ،حاصل یک تحقیق غیردولتی تازه که
بهس��فارش صندوق فدرال ایاالت متحد انجام شده ،بر پایه گفتوگوها با دوهزار یا
در همین حدود بانکدار و مدیر چینی به این نتیجه رسیده که میزان خردهفروشی،
تولید ،فروش ملک ،و استخدام باال رفته ــ یافتههایی که بهگفته بانیان این تحقیق،
«اختالفاتی چش��مگیر با بحثهای کنونی در مورد رکود دارند» .این نخس��تین بار
است که در امریکا درباره چین چنین کتابی منتشر شده و بهگفته مدیر این پروژه در
گفتوگویش با نشریه «بلومبرگ» ،مبنای ارائه و فروش فصلی چنین گزارشهایی
این است که «اقتصاد چین دیگر آنقدر پیچیده شده که نمیشود صرفاً با دادههای
ازپیشموجود ازش س��ر درآورد( ».آیا راه غلبه ب��ر این پیچیدگی دادههای بیشتر
است؟)
این بحثها ما را به کجا میرساند؟ من هم مثل خیلیهای دیگر طرفدار نظریه
«راس��توریس» ش��دنام .بعد سی س��ال حاال چین نزدیک شده به انتهای مرحله
رش��د بیاندازهاش ،اما جای ش��گفتی نیس��ت .قضیه خیلی شبیه جهش اقتصادی
بیستوپنجس��اله اقتصادهایی دیگر از شرق آس��یا مثل ُکره جنوبی است که رشد
اقتصادی را زودتر تجربه کردند؛ روند رشد ،چارهای جز ُکند شدن نداشت .اما نهایتاً
همهچیز برمیگردد به روال طبیعی .بابت اینهمه ظلمت و تیرگی این روزها است
ک��ه من هم کالمم را کمابیش همان حولوحوش��ی به پایان میبرم که نویس��نده
هفتهنامه «اکونومیست» در ماه آوریل به پایان بُرد؛ او نتیجه گرفت «تغییرات ناگهانی و
بیعدالتیها» در چین ــ سرکوب مالی ،باج دادنها به بنگاههای اقتصادی دولتی ــ
کمک خواهد کرد شوک اقتصادی را تاب بیاورد و از سر بگذراند.
چین هنوز هم مصر اس��ت تا س��ال  2020از ایاالت متح��د ،بزرگترین اقتصاد
حالحاضر دنیا ،جلو بزند .اگر میخواهید بدانید چین بهنس��بت جاهای دیگر جای
بهتری برای س��رمایهگذاری هست یا نه ،بهیاد داشته باشید مشاوران سرمایهگذاری
یبَرند( .بنا بر پژوهش مؤسسه
در ایاالت متحد هنوز هم دارند سرمایهها را به چین م 
ایپیافآرگلوبال ،امس��ال دوونیممیلیارد دالر سهام در چین خریدند ،بعد از اینکه
س��ال گذشته دووششدهممیلیارد دالر از آنجا بیرون کشیدند ).اگر چین خودش
یک سهام بود ،االن داشتیم دورانی را تجربه میکردیم که ارزشش پایین آمده بود،
اما از زاویهای دیگر اگر نگاه کنیم ،معنای قضیه این است که سهام االن ارزان شده.
باید عجله کرد.

چین می رهد

با ایجاد تعهد و دادن اختیار به نسل  Yهموار میشود

وینیت نایار
معاون اچسیال ،مشاور
و ارائه دهنده خدمات در
زمینه فنآوری اطالعات
در هند

جوانان امروز
فارغ از موقعیت
یا تجربه ،قادرند
با انبوهی از
اطالعات کار کنند.
گذشته از آن ،با
رسانههایعمومی
بزرگ شدهاند،
مهارتهای ویژهای
در یافتن راهحلها
دارند و میدانند
چگونهشبکههای
اجتماعی خود را به
حرکت درآورند
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در س�الهای اخیر ،گروهی بر روی چالشهای نسل ایگرگ ( )Gen Yتمرکز
کردهاند .نس�ل ایگرگ به نس�لی گفته میشود که پیش از نس�ل «زد» و پس از
نسل «ایکس» قرار گرفته است و متولدین اواخر دهه  70یا اوایل دهه  80تا اوایل
نخستین دهه سال 2000میالدی را در برمیگیرد .این نسل تسلط کاملی بر ابزارهای
نوین ارتباطی دارد و کار در فضای مجازی بخش مهمی از زندگی روزمرهش�ان به
حساب میآید .نسل ایکس شامل متولدین سالهای آغازین دهه  60تا اوایل دهه
 80میالدی بود که شکل نوین ارتباطات به تدریج در جوانی این نسل پدیدار شد.
نسل ایکس نخستین نسلی بود که حضور اینترنت را در زندگی تجربه کرد .این نام
برای نخستین بار در کتابی با عنوان «نسل ایکس ،داستانی برای فرهنگی شتاب
گرفته» نوش�ته داگالس کاپلند وارد ادبیات مدرن ش�د و به ارزشهای مبهم این
نسل نسبت به نسل پیش از خود اشاره اشت .و اما متولدین سالهای میانی دهه
 90میالدی نسل «زد» را تشکیل میدهند .به اینها نسل شبکه نیز گفته میشود،
چون در دورانی زندگی میکنند که شبکههای اینترنتی همه عرصههای اقتصادی و
اجتماعی را تحتتأثیر قرار داده است .نسل ایگرگ نسل واپسین کارگرانی است که
سر میرسند و شکل محیط کار را تغییر میدهند .این نسل برای من تنها از دیدگاه
آکادمیک درخور توجه نیست ،چون در کشوری زندگی میکنم که نسل ایگرگ
 40درصد جمعیت را تشکیل داده است و در شرکتی کار میکنم که میانگین سنی
 87000کارمند آن  28س�ال اس�ت .بنابراین نه تنها نسل ایگرگ را به عنوان یک
چالش نمیبینم ،بلکه به صورت یک فرصت بزرگ به آن مینگرم .در سازمانی به
بزرگی اچسیال که تا این اندازه به تجربه ارتباط با مشتری وابسته است ،نمیشود
تصمیماتی را که هر کدام عواقبی به دنبال دارند تنها به دس�ت مجریان باتجربه
سپرد .چنین سازمانی میبایس�ت دارای کارمندانی جوان و در تماس با مشتری
باش�د که نخست به اهداف س�ازمان متعهد باشند و دوم آنقدر باهوش باشند که
برای اتخاذ تصمیمها و اجرایشان بتوان به آنها اعتماد کرد.
کارفرمایان به طور سنتی میدانند که کارکنان تازه کار ،بیشتر از آنکه مهارت
داش�ته باشند ش�ور و هیجان دارند .ولی با ورود نسل ایگرگ به بازار کار ،این امر
دس�تخوش تغییر میش�ود .بیتردید آنها به قدر کافی باهوش هستند :جوانان
ام�روز فارغ از موقعیت یا تجربه ،قادرند با انبوهی از اطالعات کار کنند .گذش�ته
از آن ،کارگران نس�ل ایگرگ که با رسانههای عمومی بزرگ شدهاند ،مهارتهای
ویژهای در یافتن راهحلها دارند و میدانند چگونه شبکههای اجتماعی خود را به
حرکت درآورند .در دنیای امروز ،توانایی در گردآوری و معنیدار کردن اطالعات و
پاسخگویی به موقع ،نشانگر تجربه است .به این قابلیتها ،نارضایتی کلی درباره
وضع موجود که الزمه جوانی است و پشتکار در راستای تغییرات مثبت و شگرف
را بیفزایید .اما متاسفانه ،پژوهشهای اخیر نشان میدهد به طور معمول با کمبود
تعهد کاری در این نسل نیز رو به رو هستیم .یکی از راههای ایجاد تعهد ،این است
که به احساس نسل ایگرگ درباره تماس و پیوستگیاش با جهان و این باور که به
طور بالقوه مامور تغییر دنیا است متوسل شویم .تعهد واقعی در کار ،نتیجه اعتمادی
است که شما در دل کارمندان ایجاد میکنید تا با استفاده از منابع در اختیار خود،
کار صحیح را انجام دهند .وقتی تصمیمها توس�ط مجریان ارشدی که دور از خط
مقدم قرار دارند گرفته میشود ،عجیب نیست که کارگران نسل ایگرگ اشتیاق
چندانی به اجرای آنها نداش�ته باش�ند! اگر به آنها توان آغاز س�ریع و اجرای
ایدههای نوآورانه بدهید ،تعهد در پی آن به وجود خواهد آمد.

نگر
آینده

بعد سی سال حاال چین نزدیک شده به انتهای مرحله رشد
بیاندازهاش ،اما جای شگفتی نیست .قضیه خیلی شبیه جهش
اقتصادی بیستوپنجساله اقتصادهایی دیگر از شرق آسیا مثل
ُکره جنوبی اس�ت که رش�د اقتصادی را زودت�ر تجربه کردند؛
روند رش�د ،چارهای جز ُکند شدن نداشت .اما نهایت ًا همهچیز
برمیگردد به روال طبیعی.تغیی�رات ناگهانی و بیعدالتیها»
در چین ـ س�رکوب مالی ،باج دادنها ب�ه بنگاههای اقتصادی
دولتی ـ کمک خواهد کرد ش�وک اقتصادی را تاب بیاورد و از
سر بگذراند.

بوکار آينده
راه کس 
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نویسندگان خارجی

یادداشت ها

َمتیو ایگلسیاس

اقتصاددانونویسنده
مجلهآتالنتیکو

تینکپراگرس

شینزو آبه از اساس
تصمیم گرفت اگر
اقتصاد کالن کشورش
لیمو ي زيادي
توليد ميكند ،پس
او هم برود پی تولید
لیموناد

نگر
آینده
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رستگاری ژاپن
برنامه متهورانهای که نخستوزیر شینزو آبه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهکار زد ،جواب داده
بهتازگی اتفاق جالبتوجهی افتاد .س��ونی خبر از
کسب سود داد .سود خیلی زیادی برای شرکتی با این
ابعاد نبود ،اما بههرحال س��ود بود43 :میلیارد ین در
سال مالی اخیرش .از سال  2008به اینسو نخستین
بار اس��ت که یک��ی از بنگاههای اقتص��ادیای که از
شمایلهای ژاپن است ،اعالم سود کرده .همان روزی
که سونی خبر را منتشر کرد ،بعد سالها برای اولین
بار قیمت ین در برابر دالر به زیر صد رسید .با اینکه
همزمانی تصادفی بود اما همس��ویی رخدادها ربطی
به تصادف نداشت .بهنظر میآمد برنامه نخستوزیر
ژاپن ،ش��ینزو آبه ،برای نجات اقتصاد کشورش دارد
ج��واب میدهد .انگار تجربههای متهورانه و مداوم او
ــ آنچه بن برنانک زمانی اسمش را گذاشت «راهحل
روزولتی» ــ دارد اقتصاد ژاپن را که مدتها ایس��تا
مانده بود ،از خواب بیهنگام بیدار میکند.
فقط هم سونی نیست .شاخص بازار گسترده سهام
ژاپن از بعد زمامداری شینزو آبه در اواخر دسامبر سال
گذشته بیشتر از سیوشش درصد رشد کرده .بر پایه
آخرین اطالعات منتشرش��ده ،می��زان خرج کردن
خانوادهها و تولید صنعتی هردو جهش داشتهاند .ژاپن
دوباره افتاده روی روال.
رم��ز موفقیت ژاپن چیس��ت؟ بیشتر از هرچیز،
عزم راس��خ .ژاپن در دریایی از ناامیدیها در پیشبرد
اقتصاد کالنش غوطهور بود .نرخ بهره بود صفر؛ ترس
باعث بیعملی شده بود .اما سالها رشد آرام و مالیم
و برنامههای مالی تش��ویقیای که شکس��ت خورده
بودند ،ژاپن را اس��یر س��نگینترین بدهی (بهنسبت
نرخ تولی��د ناخالص داخلی) در تم��ام ُکره زمین
کرده بود.سیاس��تهای مالی متعارف و عاری از
خالقیت دیگر رمقی نداش��ت و اداره کش��ور با
کسربودجهای حتا بیشتر از پیش و بدهیهای
س��نگین ،بهنظر دیوانگی میآمد .شینزو آبه
از اس��اس تصمیم گرفت اگ��ر اقتصاد کالن
کشورش لیمو بار میدهد ،پس او هم برود پی
تولیدلیموناد.
ش��ینزو آب��ه آدمه��ای دودل و م��ردد را از
دوروبرش دور کرد و با یک برنامه مالی تش��ویقی
تازه ــ مالیاتهایی را که اس�لافش باال بُرده بودند،
کم کرد ــ از نگرانیها در مورد بدهیهای کش��ور
کاس��ت؛ شینزو آبه اساس��اً برای رفع این نگرانیها،
سیاس��تهایش در مورد بدهیها را ب��ا برنامه مالی
دولتش یککاس��ه کرد .رئیس بانک مرکزی ژاپن را
اخراج ک��رد و یک غریبه را از بی��رون آورد و به این
منصب گماشت .هوراهیکو کورودا قول داد «هرچه از
دستمان برمیآید» انجام دهد تا مانع پایین آمدن
قیمتها شود و گفت مصمم است بهچشم ببیند نرخ
تورم باال میرود .برنامه تشویقی مورد

نظر شینزو آبه شدنی است چون بانک مرکزی ژاپن
تحت مدیریت هوراهیکو شروع کرده به چاپ کردن
کلی پول و خرید هرچه اوراق قرضه که هست .انتظار
میرود تورم از رقم نزدیک صفری که مدتها اس��ت
رویش ثابت مانده ،تا دستکم دو درصد باال برود.
در نتیج��ه اقدامات دول��ت ،ارزش ین تا اینجای
س��ال دوازده درصد پایین آمده و همین باعث شده
صادرات ژاپن راحتتر بتواند در رقابت با ُکره جنوبی،
چین ،یا کشورهای دیگر ،خودی نشان بدهد.
حتا اگر گزافه بهنظر برسد اما اشتباه است تأثیرات
سیاستهای اقتصادی شینزو آبه را صرفاً در کاهش
ارزش پول ژاپن خالصه کرد .همهچیز بهکنار ،افزایش
 36درصدی ارزش س��هام در ژاپن اتفاقی عظیمتر از
آن است که بشود همه تغییرات را تأثیر تغییرات در
ارزش پول خالصه کرد .رقم اعالمش��ده برای میزان
خرج کردن خانوادهها و ساختوس��ازهای مسکونی
بهوضوح نش��ان میدهد با اینکه ممکن است پایین
آمدن ارزش ین باعث باال رفتن میزان صادرات بشود،
اما برنامه تشویقی تأثیری گستردهتر بر میزان تقاضای
داخلی هم دارد .بهبیان دیگر ،همهچیز دارد به فراخور
برنامه پیش میرود.
وقتی ماهها قبل هیجان برنامه اقتصادی شینزو آبه،
وبالگهای اقتصادی را در همه دنیا جلب خود کرد،

بسیاری ناظرانی که سالها بود بادقت تحوالت چین
را دنبال میکردند ،اصرار داش��تند باید احتیاط کرد.
آنها هشدار میدادند شینزو آبه نهایتاً کمی بیشتر
از ملیگرایی خام است عالقمند به اعمال برنامههای
اقتصادی کوتاهمدت برای پرت کردن حواسها از لزوم
اصالحاتی جدی و حقیقی .واقعاً هم ممکن است یک
ملیگرای خام باشد.
اج��رای کالنبرنامهای که که انتظارات معمول را
وقعی نمینهد ،کاری نیست که کشورها بتوانند راحت
انجامش بدهند .یک روایت محتم��ل از اینکه چرا
نخبگان ژاپنی نهایتاً ترغیب شدند به عمل کردن و
تکانی به خود دادن ،این است که گوشبهزنگ شدند
چین دارد از ژاپن پیشی میگیرد .دورنمایی که یک
ملیگرای مصمم ترس��یم میکرد و تعهد بیشتر به
مسائل مرتبط با سیاست خارجی تا مسائل اقتصادی،
دقیقاً همان چیزی بود که برای شینزو آبه کار کرد و
از طریقش توانست رهبران ژاپن را برانگیزد از توهم
رضایت��ی که دارند ،اینک��ه همهچیز خوب و خوش
است ،دربیایند.
نقد دیگری که بس��یار به سیاستهای اقتصادی
شینزو آبه وارد کردهاند ،افق دید کوتاهمدت او است
که توجهه��ا را از لزوم اعمال اصالحات س��اختاری
عمیقت��ر متحرف میکند .اما این رویکردی اس��ت
اشتباه ،چه در ژاپن چه در ایتالیا چه در ایاالت متحد.
دولتها این توانایی را دارند که همزمان هم راه بروند
هم آدامس بخورند .اوایل ماه آوریل ،دولت ش��ینزو
آبه اعالم کرد بازسازی و بهبود گسترده نیروگاه برق
ژاپن را شروع کرده .از بسیاری جهات ،زمان اجرای
یک برنامه تشویقی بهترین وقت برای پیگیری و
پیشبرد اصالحات است .خطر اینهمه ین چاپ
کردن این است که پشت قیمتهای پایین را
به خ��اک میمالید اما با باال رفتن هزینههای
مصرفی و ثابت نگه داشتن دستمزدها ،طبقه
متوس��ط ژاپن فقیرتر میشود .اقداماتی نظیر
رقابتیتر کردن ب��ازار و پایین آوردن قیمتها
در بازار جهانی محصوالت الکترونیکی ،بهترین
مرهم برای کاس��تن از پیامدهای منفی و ناگوار
سیاستهای تشویقی است .شینزو آبه حاال حتا حرف
از ساختارهای دیرپا و مزمن تبعیض علیه زنان در بازار
کار ژاپن پیش کشیده ــ احتماالً بزرگترین مشکل
ساختاریای که ژاپن مواجهش است.
ممکن است بهنظر بیاید اصالحات اقتصادی در
ژاپن ربط چندانی ب��ه نگرانیهای روزمره مردم
در ایاالت متحد ندارد ،اما در برنامهها و عملکرد
شینزو آبه درسهای بسیاری برای ما هست .انگار
ژاپ��ن باالخره حرک��ت را برای گذر از مش��کالت
دیرسال آغاز کرده.

آیندهنگری به مثابه یک مهارت اساسی
تفکر درباره آینده بسیار مهمتر از تفکر درباره تاریخ و گذشته است
رانندگی در یک بزرگراه با سرعت  130کیلومتر در ساعت بدون اینکه جلویتان را
نگاه کنید ،چه نتایج ترسناکی میتواند داشته باشد؟ با وجود چنین خطری ،ما هنگام
اداره مس��یر زندگى يا شغل خود ،به ندرت درنظر مىگيريم كه چه آیندهای در انتظار
ماست .در نتيجه اغلب با حوادث تلخى روبرو میشویم كه اگر ذرهاى برای پيشبينى آنها
تالش میکردیم ،هيچگاه با آنها مواجه نمىشديم .امروزه آیندهنگرى فقط يك مهارت
ت توام
ذاتی نیست كه بسته به ميزان تمايل ،استعداد و تجربه افراد کمابیش با موفقي 
باشد ،بلکه به خاطر فعالیتهای اندیشمندان در دهههای گذشته ،آیندهنگری به صورت
بخش��ی از بدنه علم و دانش در آمده اس��ت و با اصطالحاتی مانند «مطالعه آینده» و
«آینده پژوهی» شناخته میشود .امروزه در نتیجه تالشهای بسیاری از پیشگامان این
عرصه روشها و فنون آیندهنگری به صورت سازمانیافته توسط شرکتها ،سازمانهای
دولتی ،اندیشکدهها و آیندهنگرهای حرفهای در سراسر جهان استفاده میشوند .ما نیز
میتوانیم این روشها و فنون را بیاموزیم و از آنها به صورت سازمان یافته استفاده کنیم تا
زندگی خود را بهتر بسازیم .شکی نیست برای گرفتن تصمیمهای عاقالنه درباره زندگی
و کسبوکار خود باید بدانیم که دنیای ما چگونه در حال تغییر است و احتماال در آینده
چگونه خواهد بود.

را معرفی کنند ،و افراد بیشماری میتوانند با هم و نیز با ما ارتباط داشته باشند .مردم و
سازمانها در حال حاضر راههای بسیاری برای ساختن آینده خود در اختیار دارند که از
آنچه یک قرن پیش در خیال و تصور میگنجید ،غنیتر و هیجان انگیزتر هستند.
آیندهنگری چه ارتباطی با جهانیشدن دارد؟

ادوارد کارنیش
نویسنده کتاب
آيندهپردازي،اکتشاف
آينده

میتوانیم با نگاهی
سازمانیافتهو
منظم به آنچه در
زمان حال اتفاق
میافتد،چیزهای
زیادی درباره آنچه
ممکن است در آینده
روی دهد ،بفهمیم.
اما نکته کلیدی
اتفاقات ناگهانی یا
روزمره نیست ،بلکه
اتفاقات درازمدت و
دنبالهدار در ترکیب
جمعیتی ،استفاده از
زمین ،فنآوریها و
سازمانهایدولتی
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دلیل دیگر ضرورت آیندهنگری انقباض و کوچکتر ش��دن دنیای ماس��ت .از آنجاییکه
فنآوری جدید ما را در یک اکوسیس��تم واحد قرار میدهد ،ما در معرض نیروهایی قرار
گرفتهایم که یک یا دو دهه پیش نمیتوانستند ما را تحت تاثیر قرار دهند .مثال هرگونه
اغتشاش در دنیای اقتصاد در عرض چند روز یا چند هفته در سراسر دنیا پخش میشود،
کاهش ارزش سهام بورس نیویورک ،در عرض چند دقیقه در توکیو و سنگاپور احساس
میش��ود .اختالف در نظامهای ارزش��ی دنیای در حال حرکت به سمت جهانیشدن به
قدری است که میتواند به شورش در ونزوئال یا حمالت تروریستی در نیویورک منجر شود.
درنتیجه بسیاری از این پیش��رفت ها ،آیندهنگری به نیاز ضروری دوران ما تبدیل شده
اس��ت .اگر میخواهیم با تغییرات پر قدرتی که همه جنبههای زندگی ،ش��غل ،خانواده،
آموزش ،سالمت ،سرگرمی ،محیط زیست و حتی مذهب ما را در برگرفته روبرو شویم،
باید آیندهنگر باشیم .خوشبختانه ما اولین کسانی نیستیم که این نیاز را احساس میکنیم.
در گذشته به دلیل این اعتقاد که آینده غیر قابل شناخت و خارج از کنترل ماست ،کمتر
چرا آیندهنگری پیشگوییو غیبگویی نیست؟
البته درک آینده به معنی غیبگویی یا پیشگویی آینده با جزئیات زیاد نیست چرا که ب��ه طور جدی به این موضوع فکر میکردند .مردمی که درباره آینده صحبت میکردند
توانائی ما برای حدس زدن درباره اکثر اتفاقات آینده بسیار محدود است .اما کوچکترین به عنوان انسانهای رویائی ،متقلب یا احمق قلمداد میشدند و افراد آگاه بر مشغلههای
دانش ما درباره آینده برای موفقیتهای بعدی بسیار ضروری است .اگر تغییرات کنونی روزمره خود متمرکز میشدند .اما بروز جنگ جهانی دوم ،ساخت بمب اتمی ،موشکها،
دنیا و عواقب احتمالی آنها و نیز گزینههایی را که برای دستیابی به اهدافمان داریم ،به رایانهها ،و دیگر حوادث مهم مردم متفکر را وادار کرد که درباره تاثیر فنآوریهای پیشرفته
خوبی درک نکنیم ،نمیتوانیم انتخاب عاقالنهای داشته باشیم .بنابراین هدف از علم و هنر بیشتر بیاندیشند .فرماندهان نظامی ،دولتمردان و نیز دانشجویان و محققان پیشرو ،سخت
به این فکر فرو رفتند که چه چیز هائی در آینده ممکن
آیندهنگری ،پیشبینی آینده نیست ،بلکه بهتر ساختن
اس��ت اتفاق بیافتد و چگونه میتوان راههای بهتری را
آیندهاست.مافرصتهایبسیارزیادیبرایبهترساختن
چرا آینده مهم شده؟
برای پیشبینی آینده پیدا کرد .متفکرانی که از دهه
آینده خود داریم و اگر آینده را مدنظر داش��ته باشیم،
با توجه به پیش�رفت س�ریع فنآوری،
 1960ب��ه عنوان آیندهنگر معرفی ش��دند ،فهمیدند
میتوانیم جلوی ظهور بسیاری از مشکالت را بگیریم.
تفکر درباره آینده بسیار مهمتر از تفکر
ک��ه دنیای آینده با توجه به دنیای کنونی پیش��رفت
آیندهنگری نام دیگری برای ش��ناخت بازارهای آینده
درباره گذشته است .در گذشته اکثر مردم
میکند .بنابراین ما میتوانیم با نگاهی سازمانیافته و
است .متاسفانه امروزه بس��یاری از مردم معتقدند که
در همان جامعهای که بزرگ میش�دند،
منظ��م به آنچه در زمان حال اتفاق میافتد ،چیزهای
تفکر درباره آینده کار بیهودهای اس��ت ،زیرا نمیتوان
زیادی درباره آنچه ممکن اس��ت در آینده روی دهد،
هیچ کاری درباره آن انجام داد .آنها کامال در اشتباهند.
تا آخ�ر عمر زندگی میکردن�د و الگوی
بفهمیم .اما نکته کلیدی که باید در نظر گرفته شود،
با توجه به پیشرفت سریع جامعه و فنآوری ،تفکر درباره
زندگی والدین خود را انتخاب میکردند
اتفاقات ناگهانی یا روزمره نیست ،بلکه اتفاقات درازمدت
آینده بسیار مهمتر از تفکر درباره تاریخ و گذشته است.
اما ام�روزه ما در دری�ای گزینهها غوطه
و دنبال��هدار در ترکیب جمعیتی ،اس��تفاده از زمین،
در گذش��ته اکثر مردم در هم��ان جامعهای که بزرگ
وریم .میتوانی�م در هر جای دنیا زندگی
فنآوریها و س��ازمانهای دولتی است .امروزه دولتها
میشدند ،تا آخر عمر زندگی میکردند و الگوی زندگی
کنیم .میتوانیم شغلی را انتخاب کنیم که
و ش��رکتهای موف��ق از روش «برنامهری��زی برپایه
والدین خود را بی هیچ مشکلی انتخاب میکردند .مثال
در دوران تحصیل اصال وجود نداش�ت و
س��ناریوها» ،که توسط هرمان کان پایهگذاری شد ،به
پسر یک کشاورز تقریبا مطمئن بود که او نیز یک روز
شاهد باشیم که چگونه به خاطر پیشرفت
منظور درک بهتر احتماالت آینده و کشف گزینههای
کشاورز میشود و دختر یک کشاورز هم تقریبا مطمئن
پی��ش رو ،با وس��عت زی��ادی اس��تفاده میکنند .در
بود که در آینده همسر یک کشاورز میشود .اما امروزه
فنآوری همه چیز قدیمی شده و چیزهای
سالهای اخیر «آیندهنگرها» به طور مستمر روشها و
م��ا در دری��ای گزینهها غوطه ور هس��تیم .میتوانیم
جدید جای آنها را میگیرد.
فنون خود را اصالح کرده اند .امروزه ما حتی میتوانیم
تقریبا در هر جای دنیا زندگی کنیم .میتوانیم شغلی
درباره تدریس رشته علمی و معتبر آیندهنگری صحبت
را انتخاب کنیم که در دوران تحصیل و مدرس��ه اصال
کنیم .البته این علم ش��بیه فیزیک یا زیستشناسی
وجود نداشت و شاهد باشیم که چگونه با گذشت فقط
نیست بلکه مانند جامعهشناس��ی و اقتصاد یک علم
چند سال به خاطر پیشرفت فنآوری همه چیز قدیمی
اجتماعی محسوب میش��ود .ما هیچگاه با اطمینان
ش��ده و چیزهای جدید جای آنها را میگیرد .اینترنت
کامل نمیتوانیم درباره رخدادهای آینده حرف بزنیم
به تنهایی بازاری جهانی را در دسترس ما قرار داده که
اما با آموزش و یادگیری مهارت آیندهنگری ،توانایی ما
در آن میلیونها نفر میتوانند با ما داد و س��تد کنند،
برای ارزیابی اقداماتی که بهترین و مطلوبترین آینده
س��ازمانها میتوانند فرصتهای ش��غلی را پیشنهاد
را میس��ازند ،پیشبینی عواقب تصمیمها ،و انتخاب
کنند ،ادارات دولتی میتوانند خدمات خود را توضیح
عاقالنهتر حتما و حتما زیادتر خواهد شد.
دهند ،دانشگاهها میتوانند دانشکدهها و رشتههای خود
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به دست بخش خصوصي

آينده توليد

درباره طرح «حمایت از تولید ملی» در مجلس و انتظارات بخش خصوصی

باید از پیچ خطرناک بگذریم
در حمایت از طرح «حمایت از تولید ملی» هیچگونه درنگی جایز نیست

مهدی رییس زاده
عضوهیاتنمایندگان
اتاقتهران

سرنوشت طرح
حمایت از تولید
ملی هر چه باشد،
مسووالن ما
باید آگاه باشند
که بدون ترمیم
بخش تولید و
صنعتنخواهند
توانست از پیچ
دشوار اقتصادی
و سیاسی امروز
بگذرند
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در شرایط کنونی تولید در کشور چارهای جز توجه باید در دستورکار مسووالن تصمیمگیر کشور باشد .در دیگر صرفا با طرحهای حمایتی و تدبیر اقتصاددانان
ویژه مسووالن به بخش خصوصی و تولید وجود ندارد .زمانهای که نفت و پتروشیمی کشور در شرایط دشوار میسر نخواهد بود.
به تازگی مسعود نیلی ،نتیجه پژوهشی پیرامون
به دلیل سوءمدیریت و عدم توجه به حمایت از بخش تحریمها قرار گرفته ،حمایت از صادرات غیرنفتی با
تولید و ماندن در شعارها ،بخش خصوصی و تولید به تجهیز بخشه��ای تولیدی آن میتواند کورس��وی وضعی��ت بازار کار ای��ران را در هیات نمایندگان اتاق
وضعیتی رسیده که شمار زیادی از واحدهای تولیدی امیدی به س��مت آینده صنعت در کش��ور باشد .اگر تهران منتش��ر س��اخته که آم��ار آن وضعیت نگران
تا ورشکستگی راه زیادی ندارند و اگر برنامهای عاجل و ای��ن بارهم دولت آینده تعلل کرده و برنامه اقتصادی کنندهای برای تصمیمگیران کشور پیشروی ما قرار
زودهنگام برای درمان دردهای فراوان بخش خصوصی جایگزین شعار و تاکیدهای بیهوده شود ،تردید نکنید میده��د .همه این آمار و ارقام نش��ان از دغدغههای
امروز ایران درنظر گرفته نشود ،تا چندی دیگر تبعات که به قهقرایی در اقتصاد خواهیم رفت که خروج از آن ج��دی صنعت و تولید و بخ��ش خصوصی و اقتصاد
بیمار ما دارد .همانطور که مس��عود نیلی
س��وءتعطیلی و ورشکس��تگی واحدهای
امیدوار به رفع موانع پیشروی تولید
در آن پژوه��ش به درس��تی اش��اره کرد،
تولیدی گریبانگیر کش��ور خواهد شد .در
تصمیمگیریهای بهین��ه اقتصادی برای
این میان ط��رح حمایت از تولید ملی که
کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت
امروز کش��ور مانند فرمان ماش��ین عمل
قرار بودپیش از بودجه  92در صحن علنی
بر اجرای سیاس��تهای کل��ی اصل  44طرحی
نکرده و تاثیر زودهنگامی نخواهد داشت،
مجلس بررس��ی ش��ود و حاال تصویب آن
با عن��وان «حمایت از تولید ملی» جهت تقویت
بلکه مانند س��کان کش��تی عمل میکند
به بع��د از بودجه افتاده ،بارقههایی از امید
توان ملی در بعد اقتص��ادی را تدوین و تصویب
که تصمیم ضربالعجل امروز ،در بهترین
برای فع��االن بخش خصوص��ی به وجود
کرده که بندهای مختلف آن نویدبخش تغییر در
حالت میتواند تحوالت مثبتی را در س��ه
آورده است .اختصاص منابع ارزی ریالی از
در
صنعت
و
تولید
از
حمایت
کنونی
های
ت
سیاس
چهار س��ال آینده رقم زند .با این تفاسیر
صندوق توسعه ملی ،اختصاص تسهیالت
اسماعیل جلیلی
بخش خصوصی کشور اس��ت .طرح  31مادهای
طرح تولید ملی باید جس��ورانه از س��وی
بانکی ،اصالح س��اختار بانک��ی و کاهش
عضوکمیسیون
حمایت از تولید ملی با محوریت مرکز پژوهشها
نمایندگان مجلس در صحن علنی دنبال
عوارض مالیاتی و س��ود بانک��ی از جمله
برنامه و بودجه
و مشارکت نمایندگان مجلس و کمیسیونهای
ش��ود .با وجود اینکه بودج��ه  92به زعم
محورهای مندرج در این طرح اس��ت که
مجلس
صنای��ع و معادن ،ویژه حمای��ت از تولید ملی و
نمایندگان بودجهای انقباظی در نظر گرفته
البته بار مالی اغلب این بندها و پیشنهادها
اصل  ،44کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی
شده اما باید بررس��ی کرد که تبعات نگاه
کمی تصویب آن را با چالش مواجه خواهد
همچون اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کش��اورزی و کارشناسان مرکز
انقباظی به بخشهای تولیدی در شرایط
کرد.
پژوهشهای مجلس با هدف حمایت ویژه و کوتاهمدت  3س��اله از تولید
کنونی چه اثرات منفی به بارخواهد آورد.
مس��ئله این اس��ت که حذف بار مالی
ملی ،کار و سرمایه ایرانی ،تهیه شده است .قرار بر این بود که طرح حمایت
برای نمونه نمایندگان در خالل بررس��ی
موجود در هر طرحی بدون جایگزین کردن
از تولید ملی پیش از بررسی بودجه  92در صحن علنی مجلس به تصویب
بودجه  92مصوب کردند که تنها ده درصد
آن در برنامهای دیگر و یا ارایه پیشنهادی
نمایندگان برسد اما تاخیر بیش از اندازه دولت در ارایه بودجه و ایجاد برخی
ذخایر و منابع حاصل از صندوق توس��عه
مدلل از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
تغییرات در طرح حمایت از تولید ملی موجب شد که بررسی آن به بعد از
به همین خاطر بندهای مختلفی از طرح
ملی به ش��کل ریالی برداش��ت شود .این
تصویب بودجه  92موکول شود .طرح حمایت از تولید ملی تاکنون فراز و
تصمیمگیری ب��ا وجود کاهش درآمدهای
تولید ملی از جمله درج برخی بخششها و
نشیبهای زیادی در جریان بررسی و تصویب طی کرده و تعداد بندهایش
نفتی تصویر چن��دان امیدوارکنندهای در
تسهیالت مالیاتی و گمرگی بدون شک بار
تا  60بند افزایش یافت که این مساله با مخالفت نمایندگان بخش خصوصی
اختیار بخش خصوصی قرار نخواهد داد.
مالی زیادی به همراه داش��ته و امکان دارد
اتاق تهران مواجه ش��د و به دنبال آن در جلسههای تکمیلی تعداد بندها
به همین خاطر به عنوان نماینده اتاق
که شورای نگهبان با برخی از بندهای آن
دوباره کاهش یافت و در حال حاضر به  40بند رسیده است .این طرح به
تهران و فردی که سالها تجربه حضور در
مخالفت کند .خوش��بختانه برای برخی از
زودی منتشر خواهد شد و یکی از سیاستهای مندرج در طرح این بود تا
اقتصاد و صنعت کشور را دارد آیندهنگری
این بنده��ا در بودجه  92پیشبینیهایی
دیرکرد مالیاتی و بیمهای بخش خصوصی برداشته شود .مسائل مالی این
را در این میدانم که نمایندگان مجلس در
صورت گرفته اما هنوز مشخص نیست که
طرح نیز بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته از سه محل درج در احکام
تصویب طرح حمایت از تولید ملی و رایزنی
تکلیف نیمی از بندهای این طرح که شامل
مالی
منابع
های
ی
واگذار
و
دولت
های
ی
دارای
فروش
و
اموال
فروش
بودجه،
برای مصوب کردن بندهای مختلف آن در
بودجه  92نشده ،چه خواهد شد.
طرح تامین خواهد شد .از دیگر نکات مهمی که در این طرح به آن پرداخته
صحن علنی مجلس با تمام توان از بندهای
اما سرنوش��ت طرح حمای��ت از تولید
شده افزایش مبلغ موردنظر برای ممنوع الخروج شدن تولیدکنندگان بود
مثبت و تس��هیالت برای بخش خصوصی
ملی هر چه باشد ،مس��ووالن ما باید آگاه
تومان
که از عدد یک میلیون تومان در س��الهای قبل به  500میلیون
حمایت کنند ،چرا که ش��اید این آخرین
باش��ند که ب��دون ترمیم بخ��ش تولید و
افزایش یافته اس��ت .احکام حمایتی در بودجه  92با تاکید بر حمایت از
فرص��ت بخش خصوصی و تولید کش��ور
صنعت نخواهند توانس��ت از پیچ دش��وار
بخ��ش خصوصی و تولید موردنظر ب��وده و به طور خالصه میتوان گفت
اقتصادی و سیاسی امروز بگذرند .اتفاقا در
برای بازگشت به صحنه اقتصادی باشد و
که در بخشهای مالیاتی ،بیمهای ،بانکی ،گمرکی و احکام حمایتی موارد
این طرح بتواند همچون تنفس مصنوعی
شرایط تحریم لزوم حمایت از بخش مولد
مثبتی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.
در دقایق  90عمل کند.
و سرمایهگذار بیش از هر سیاست دیگری
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طرح حمایت از تولید ملی

پرونده  -خبر

شرمنده بخش خصوصی هستیم
گفتوگو با حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسالمی
حمیدرضا فوالدگر از جمله
نمایندگانی است که بیش از دیگران
درگیر تصویب بندهای مختلف «طرح
حمایت از تولید ملی» بوده و معتقد
است که این طرح میتواند فرصتی
ِ
نجات بخشخصوصی و تولید
برای
کشور باشد و وضعیت تولید در
کشور را در شرایط مواجه با تحریمها
تقویت کند .گفتوگوی آیندهنگر با
عضو کمیسیون صنعت و رییس طرح
حمایت از تولید ملی با هدف بررسی
طرح و ارزیابی دیدگاه او از آینده
این طرح انجام شده است .فوالدگر
در بخشهایی از این گفت وگو وارد
جزییات مربوط به طرح شده و مسائل
مختلف بر سرراه تصویب طرح تا به
امروز را شرح می دهد.

در این طرح
مشوقهاي الزم
براي ارتقاي توليد
در بخشهاي
مختلفمورد
توجه قرار گرفته
است .بايد به
درستي بررسي
شود كه اعطاي
تسهيالت و ايجاد
معافيتهاي
مالياتي ،در چه
نقاطي انجام بگيرد

نگر
آینده
شماره بيستم   /خرداد 1392
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مدت زیادی اس�ت که مجلس روی طرح حمایت
از تولید ملی کار میکند و قرار بود پیش از الیحه
بودج�ه به این ط�رح بپردازید .ح�اال که تصویب
بودجه نهایی ش�ده ،تکلیف مجلس برای بررسی
این طرح چیست؟

کلی��ات طرح  40مادهای حمای��ت از تولید ملی با
تصویب اعضاء به هیأت رئیسه مجلس فرستاده شده
اس��ت و بنا داری��م به زودی و با تغییر دس��تور ،طرح
حمایت از تولید را خارج از دس��تور در صحن مجلس
مورد بررس��ی قرار دهیم .همانطور که میدانید طرح
حمایت از تولید ملی به منظور حمایت و تقویت توان
مل��ی در بعد اقتصادی با محوریت مرکز پژوهش��ها و
مشارکت نمایندگان مجلس و کمیسیونهای صنایع
و مع��ادن ،کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی و
اصل  ،44مش��تمل بر  40ماده با هدف حمایت ویژه
و کوتاهمدت از تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی از سال
گذشته مطرح شده و به زودی در صحن علنی مجلس
بررسی خواهد شد.
قرار ب�ود که طرح حمایت از تولی�د ملی به حذف
موانع بر سرراه بخش خصوصی اقتصاد منجر شود.
آیا خروجی این طرح تا به حال همین اس�ت؟ فکر
میکنید برداشتن کدام موانع باید در اولویت باشد؟

ب��ه هر ح��ال موان��ع اداری و بوروکراتیک و برخی
قانونگذاریه��ای نادرس��ت موانع اصل��ی پیشروی
بخش خصوصی و تولید ما است .به طورکلی بايد موانع
تولي��د درهر يك از بخشها مورد توج��ه قرار بگيرد،
اين موانع ميتواند كمبودهاي منابع ،محدوديتهاي
قانوني ،تنگناهاي تامين نهادههاي توليد و عدم تامين
سرمايه الزم براي توليد يا بيثباتي در قوانين و مقررات

باش��د .بايد واقعيتهاي موجود در هر بخش از توليد
مشخص ش��ود تا وضع موجود بررسي و بر اساس آن
مسير مطلوب ترسيم شود ،سپس سازوكارهاي الزم در
اين زمينه به كارگرفته شود .زمين ،آب ،خاك و نيروي
انساني از عوامل موثر در بحث توليد در حوزه كشاورزي
هستند كه بايد مشخص شود وضعيت اين نهادهها به
چه صورت اس��ت و در كدام بخشها كمبود احساس
ميشود و نحوه مصرف آن به چه صورت است.

در زمینه اختصاص مشوق برای بخشهای تولیدی
تاکنون چه اقدامی صورت گرفته و چه مسائلی در
این طرح مدنظر است؟

در این طرح مش��وقهاي الزم براي ارتقاء توليد در
بخشهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته اس��ت .بايد
به درس��تي بررسي شود كه اعطاي تسهيالت و ايجاد
معافيته��اي ماليات��ي ،در چه نقاطي انج��ام بگيرد
ت��ا روش س��نتي توليد به توليد مكانيزه و پيش��رفته
تبديل ش��ود .ض��رورت دارد تا با برونرف��ت از وضع
موجود توليد ،راهكارهاي تشويقي درنظر گرفته شود
تا حمايت از توليد به درس��تي انجام ش��ود.همچنین
جريانهاي فن��ي و تخصصي در امر توليد بايد به كار
گرفته ش��ود و حمايت از توليد بايد در اولویت باشد تا
مشوقهايي براي توليدكننده اتخاذ شود .نکته اینکه
هنوز نتوانستهايم خود را با اقتصاد بينالمللي تطبيق
دهيم و بر اين اساس در اقتصاد بستهاي قرار گرفتيم.
درچنین شرایطی اگر بخواهيم در اقتصاد جهاني قرار
بگيريم يك شوك شديد به توليد داخلي وارد ميشود.
بايد س��تاد متمركزي با حضور تمام قوا درباره اقتصاد
كشور ايجاد ش��ود تا سياستهاي اقتصادي كشور در
يكنقطه تعيين شود و حمايت واقعي از توليد صورت

بگيرد.

جایی گفت�ه بودید که رویکرد حمای�ت از تولید
ملی در بودجه  92کافی نیست .منظورتان به طور
مشخص چیست و آیا میتوان در «طرح حمایت از
تولید ملی» امیدوار به توجه ویژه به بخش تولید
کشور بود؟

ببینید ما همیشه در شعار خوبیم و در عمل ضعیف.
در س��ال  91با وجود تاکید فراوان و نامگذاری س��ال
دیدیم که متاسفانه بحث حمایت از تولید ملی چندان
محقق نش��د .خوش��بختانه مجلس در الیحه بودجه
 92چن��د بند حمایتی از تولید را گنجانده اما رویکرد
حمایت از تولید ملی در بودجه پیشنهادی دولت برای
سال  92به نظر کافی نیست و حتما باید بندهایی به
آن الحاق شود .اگرچه یکسری احکامی در بودجه آورده
ش��ده اما این احکام در س��ال  91هم وجود داشت اما
محقق نشد.

خیل�ی از فع�االن بخ�ش خصوصی از سیس�تم
مدیریتی حاکم بر نظام بانکی کشور گله دارند و
بر این باورند که سوءمدیریت و برخی رانتخواری
در بانکها و توسعه بخش شبه دولتی موجب شده
که بخش تولید ضعیف شود .طرح حمایت از تولید
ملی چه رهاوردهایی در این بخش برای تولید قرار
است به همراه داشته باشد؟

انتقاد به بانکها از جهات مختلفی وارد است ،اینکه
بانک مرکزی در بانکها برای ارائه تسهیالت سرمایه
در گردش س��پردهگذاری کند و خط اعتباری برای
سرمایهگذاریها بگذارد ،عمال انجام نشده که البته به
دلیل مشکالت ارزی هم بوده و به همین خاطر سعی
ش��ده تا چند بند حمایتی در بودجه  92پیشبینی

مطلب در این زمینه ادا نشده و آنچه که منظور رهبری
بود و همه میخواستیم در بخش حمایت از تولید ملی
در عمل محقق نشده است؛ البته تالشهایی هم شده که
قابل تقدیر است اما آنچه که میخواستیم تحقق نیافته
است .بايد هر سه قوه حمايت از توليد را آرمان خود قرار
دهند و بر اين اساس هر عاملي كه مانعي بر راه توليدملي
ايجاد ميكند ،كنار گذاش��ته ش��ود .بايد با شناس��ايي
مشكالت و موانع موجود بر سر راه توليد كشور ،مشكالت
توليدكنندگان به صورت ريشهاي برطرف شود.

صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از
مبلغ  500میلیون تومانباش��د ،از س��وی وزارت امور
اقتصادی و دارایی و با اطالع قبلی ذینفع صورت خواهد
گرفت .مدیران و مس��ئوالن و اش��خاص حقوقی فقط
نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسئول هستند.
پیش از این ممنوع الخروج ش��دن حتی با بدهیهای
بس��یار پایینت��ر و در حد یک میلی��ون تومان صورت
میگرفت.

دولت مکلف شده
تماممطالبات
قطعی شده بخش
خصوصی را
تا پایان سال با
واگذاری اوراق
مشارکت و یا سهام
واحدهایتولیدی
تهاتر و تسویه
کند.
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ش��ود .اكنون براي گش��ايش اعتب��ار ،بانكها ۱۲۰
درصد سپرده ميگيرند ،اگر منابع مالي تامين نشود
عوامل توليد با مش��كالت عمدهاي مواجه ميشوند و
اگر نقدينگي مورد نياز تامين شود برخي بخشهاي
توليدي ميتوانند با شرايط بهتري از گذشته كار كنند.
خوش��بختانه در طرح حمایت از تولید ملی بندهای
خوب برای ارایه تس��هیالت بانکی ب��ه بخش تولید
لحاظ شده است .برای نمونه ،تمامی بانکهای کشور
ب�رای مطالبات معوق مان�ده بخش خصوصی چه
که تسهیالتی در بخش کشاورزی پرداخت کردهاند،
فرجامیدرنظرگرفتهاید؟
در مس�ئله مرب�وط ب�ه ممنوعالخ�روج ب�ودن
موظفندبازپرداختوامهایاشخاصحقیقیوحقوقی،
دولت مکلف شده تمام مطالبات قطعی شده بخش
صنعتگران و رفع آن چه تمهیداتی درنظر گرفته
اع��م از دولتی و غیر دولت��ی را به گواهی کارگروهی
خصوصی را تا پایان س��ال با واگذاری اوراق مشارکت
شده است؟
متشکل از نمایندگان جهاد کش��اورزی شهرستان،
ممنوعالخروج ک��ردن صاحبان و مدیران بنگاههای و یا س��هام واحده��ای تولیدی تهاتر و تس��ویه کند.
بانک مربوط در شهرستان ،نمایندگان صندوق بیمه
کشاروزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان ،اقتصادی تولیدی بخش خصوص��ی و تعاونی صرفاً در همچنین بر اس��اس یک تبصره از شروع سال ،1391
تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی
که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی
و حقوقی موضوع ای��ن ماده ،موجب تعلق
یا بیماری اپیدمیک و یا حوادث غیر مترقبه
خداحافظی با تصمیمهای خلقالساعه
جریم��ه دیرکرد مطابق نرخ تورم رس��می
و یا آتشس��وزی غیر عمدی ش��ده باشد،
خواهد ش��د .از سوی دیگر به منظور تهاتر
به مدت سه سال اس��تمهال کرده و سود
در کش��ورهای در حال توس��عه همواره اقتصاد
بدهیهای قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی
تسهیالت ایام اس��تمهال از محل ردیفی
تابعی از سیاس��ت تعریف می شود و قانونگذاری
غیردولتی به دولت از قبیل بدهی مالیاتی،
خ��اص مدیریت بحران و موارد پیشبینی
در این مس��یر میتوان��د حامی بخش خصوصی
حقوق گمرکی و حق بیمه تأمین اجتماعی
نشده قانون بودجه تأمین شود.همچنین
ب��وده و از تبعات س��وءمدیریت دولتی بر اقتصاد
با مطالبات اشخاص مذکور ناشی از اجرای
بر اس��اس مواد من��درج در طرح حمایت
بخ��ش خصوصی بکاهد .در همین زمینه تدوین
طرحه��ای عمرانی ،دولت مکلف اس��ت تا
از تولی��د ملی ،تمام��ی بانکها مکلفند با
ط��رح حمایت از تولید ملی و تبدیل آن به قانون
معادل واریزی اش��خاص بدهکار به ردیف
دریاف��ت نقدی حداکث��ر  10درصد مبلغ
غالمرضا تاجگردون در مجلس ش��ورای اسالمی میتواند گام اجرایی
عضوکمیسیون
ذیربط قان��ون بودجه کل کش��ور از محل
گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی
موثری در کارنامه مجل��س نهم برای حمایت از
برنامه و بودجه
اعتبار طرح مربوطه یا ردیف خاصی که به
و اخذ اس��ناد تجاری ،مبادرت به گشایش
بخش تولید باش��د .یکی از دس��تاوردهای عمده
همین منظ��ور در قانون بودجه پیشبینی
اعتبار برای ورود ماش��ینآالت و مواداولیه
مجلس
در مجل��س نهم ت��ا به اینج��ای کار گفتوگو و
میش��ود ،مطالبات همان شخص را تأمین
کنند.همچنین بانکها مکلف به رعایت نرخ
تعامل مثبت کمیسیونهای اقتصادی مجلس با
و پرداخت کند .براس��اس تبصرهای دیگر،
روز ارز در زم��ان عقد قرارداد برای تمامی
نمایندگان بخش خصوصی اس��ت که مواهبی نیز در برداشته است .طرح
دس��تورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد
ثبت س��فارشهای صورت گرفته هستند.
حمایت از تولید ملی در بخشهای مختلفی پاس��خگوی نیاز بخش تولید
مش��ترک وزارت امور اقتص��ادی و دارایی،
نکته دیگری که شاید به شکل غیرمستقیم
کش��ور بوده است .در زمینه مشکالت موجود برای عدم دریافت مطالبات
بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت
به کمک تولیدکنندگان بیاید ،این است که
بخش خصوصی از بخش دولتی در طرح حمایت از تولید ملی پیشبینیهایی
راهبردی رئیسجمهور حداکثر یک ماه پس
عملیات اجرایی برای بازداش��ت ،توقیف و
صورت گرفته است .در این میان میتوان به الزام دولت بر پرداخت بدهی
از الزماالجراش��دن این قان��ون به تصویب
مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاههای
بنگاههای اقتصادی طی  3سال ،تهاتر بدهی قطعی مالیاتی وحقوق ورودی
هیات وزیران میرسد .همچنین روش تهاتر
اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی
پیمانکاران و خدمات مهندسی ،خرید و اجرا با مطالبات ایشان از دستگاههای
فوق در زمینه مطالبات نظام بانکی و سازمان
و تأمین اجتماعی و بانکی ،برای مدت سه
دولتی و تهاتر دیون عقب افتاده بانکی بخش خصوصی با مطالبات ایشان
تأمین اجتماعی مش��روط به ع��دم نیاز به
س��ال از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون،
از دس��تگاههای دولتی اشاره کرد .همچنین نقدینگی بنگاههای اقتصادی
اعتبار جدید ،قابل تسری بوده و وزارت امور
تعلیق میش��ود .بنگاهه��ای اقتصادی که
تولیدی از دیگر دغدغههای بخش خصوصی اس��ت که راهحل ارائه ش��ده
اقتصادی و دارائی مکلف است جریمههای
تعطیل ش��دهاند درص��ورت انجام فعالیت
در طرح ش��امل پیشنهاد افزایش قدرت اعطای تسهیالت از سوی بانکها
تاخی��ر تادیه بدهی مالیات��ی بنگاهها را با
مجدد مشمول حکم این قانون میشوند.
با افزایش س��رمایه بانکهای تخصصی ،افزایش سرمایه صندوقهای بیمه
محاس��بات تورم مربوط ب��ه مطالبات آنها
همچنین اعمال ماده  2قانون نحوه اجرای
تخصصی ،اجازه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ،دریافت حداکثر  10درصد
اعمال و تسویه کند.
محکومیتهایمالیبرایمدیرانبنگاههای
مبلغ گشایش اعتبار به هنگام درخواست گشایش اعتبار و اولویت واحدهای
ودرموردحقبیمههاچهپیشنهادهایی
اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم
تولیدی برای اخذ تسهیالت بانکی است .درحال حاضر مشکالتی به دنبال
در این طرح جدید آمده است؟
عمدی ،از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون
نوس��ان نرخ ارز در بخش تولید به وجود آمده که ب��رای برون رفت از این
بر اس��اس بند شش��م طرح حمایت از
به مدت سه س��ال ممنوع است و مدیران
مشکالت نیز الزام بانکها به رعایت نرخ روزافزون در زمان عقد قرارداد برای
تولید ملی مقرر ش��ده تا حق بیمه س��هم
بنگاههای اقتصادی تولیدی که از این بابت
تمامی ثبت سفارشها در کنار اجازه خرید ماشینآالت صنعتی و معدنی
کارفرما در بنگاهه��ای اقتصادی تولیدی از
در بازداش��ت باش��ند ،از تاریخ الزماالجرا
ساخت داخل به صورت ارزی در طرح حمات از تولید ملی مورد تاکید قرار
 23درص��د به  8درص��د تقلیل یافته و 15
شدن این قانون ،فورا ً آزاد میشوند.
گرفته است .طرح حمایت از تولید ملی در نسخه نهایی شده ،نزدیک به 40
درصد باقیمانده از تاریخ الزماالجرا ش��دن
ی شخص ش�ما از نگرش موجود
جمع بند 
بند دارد که هر کدام تالش کرده به بخشی از دغدغههای صنعتگران بخش
این قانون به مدت سه سال از سوی دولت
در دولت و مجلس به حمایت از تولید ملی
خصوصی کشور ،پاسخ دهد .بدون شک ما در حمایت از تولید ملی درابتدای
پرداختش��ود .همچنین ارتباط حق بیمه
چیست؟
راه هس��تیم و انرژی فراوانی بر ش��عارها متمرکز شده و متاسفانه از عمل
کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع
واقعی��ت این اس��ت که ش��رایط قدری
بازماندهای��م .اما امیدواری وجود دارد که طرح حمایت از تولید ملی آغازی
و به جای آن نیم درص��د از عوارض ارزش
سخت بوده است .در بخشی که تحریم وجود
برای تغییر نگرش مدیران دولتی ،جلوگیری از تصمیمهای خلقالساعه بر
افزوده ملی سهم ش��هرداریها به سازمان
دارد ،چارهای نیس��ت اما در بخشهایی که
روند تولید و سردرگمی بخش خصوصی و توانمندی هر چه بیشتر تولید
تأمین اجتماعی پرداخت میشود .به کمیته
س��اختار و یا مدیریتی وجود داشته میشد
ملی باشد .در این مسیر سعه صدر بخش خصوصی همچون دورههای پیش
امداد و سازمان بهزیستی اجازه داده میشود
بهتر از این عمل کرد .شکی نیست که حق
میتواند در تسهیل امور کارساز افتد.
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طرح حمایت از تولید ملی

پرونده  -خبر

در این طرح
صداوسیما
موظف به انجام
اقدام الزم جهت
فرهنگسازی
مصرف کاالهای
تولید داخل است،
عالوه بر بنگاههای
تولیدیتمامی
شرکتهایمشاور
طراحی،مهندسی
وپیمانکاری
مشمول احکام این
قانونهستند

تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از
نیروی انس��انی تحت پوشش آنها استفاده میکنند از
محل منابع داخلی خود اقدام کنند.

ط�رح حمایت از تولید ملی قرار بود اقداماتی هم به
منظور کاهش ریسکپذیری ناشی از افزایش نرخ ارز
داشته باشد .در این زمینه تمهیدی اندیشیده شده؟

برای کاهش ریس��کپذیری ناشی از افزایش نرخ
ارز در س��رمایهگذاری بخشه��ای مختلف اقتصادی،
تسهیالت گیرندگان ارزی از حساب ارزی و یا صندوق
توس��عه مل��ی میتوانند به ج��ای بازپرداخ��ت ارزی
تسهیالت ،نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیالت خود
اقدام کنند .مش��روط به اینکه پرداخت س��ود دوران
تسهیالت بر اس��اس مصوبات شورای پول و اعتبار به
صورت ریالی منظور شود .صندوق توسعه ملی مکلف
اس��ت مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی
به ن��رخ روز به ارزهای معتبر تبدیل کرده و در جهت
مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.

در بخش گمرک چه تس�هیالتی در اختیار بخش
خصوصی بعد از اجرای طرح قرار خواهد گرفت؟

دریاف��ت حقوق ورودی به ص��ورت وجه نقد بدون
رضای��ت واردکننده مواد اولیه و کاالهای س��رمایهای
و واس��طهای واحدهای تولی��دی هنگام ترخیص کاال
از گم��رک ،ممن��وع اس��ت .گمرک موظف اس��ت با
اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمهنامه یا س��فته یا سایر
تضمینه��ای معتبر به تش��خیص خود ،نس��بت به
ترخیص کاال اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ
ترخیص کاال نس��بت به دریافت حقوق ورودی اقدام
کند .حقوق ورودی مواد اولیه و کاالهای سرمایهای 4
درصد ،کاالهای واسطهای  8درصد ،کاالهای مصرفی
ضروری به اس��تثناء محصوالت کشاورزی و کاالهایی
که منش��اء آنها محصوالت کشاورزی و زیربخشهای
آن اس��ت  20درصد و کاالهای لوکس و غیرضروری
 100درصد تعیین میشود .حقوق ورودی محصوالت
کشاورزی و کاالهای مرتبط ،برحسب نیاز کشور توسط
وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابالغ میشود.
تمهیدات طرح حمایت از تولید ملی برای حمایت
از مصرف کاالهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن چه
خواهد بود؟
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یکی اینکه کمکهای غیرنقدی و کاالیی به کارکنان
دستگاههای اجرایی توسط دولت و شرکتهای تابعه
داده میشود ،همچنین کاالهای مصرفی دستگاههای
دولتی ،صرفاً باید از کاالهای تولید ایران تأمین ش��ود.
همچنین در این طرح صداوسیما موظف به انجام اقدام
الزم جهت فرهنگسازی مصرف کاالهای تولید داخل
اس��ت ،عالوه بر بنگاههای تولیدی تمامی شرکتهای
مشاور طراحی ،مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام
این قانون هس��تند .اگر این طرح یکی دو سال پیش
نهایی میش��د ،در ش��رایط کنونی اقتصادی کشور و
چالشهای بخش تولید باید مورد ارزیابی قرار میگرفت
و بندهای حمایتی دیگری به آن اضافه میشد .ما در
مسیر حمایت از تولیدملی در صورت تبدیل این طرح
به قانون در ابتدای مسیر قرار گرفتهایم و ازاین جهت
شرمنده بخش خصوصی هستیم .امید است که بندهای
موردنظر این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب
رسیده تا گامهای نخست با قدرت در مسیر حمایت از
تولید و بخش خصوصی برداشته شود.

باید متفاوت نگاه کرد
به نقطهای رسیدهایم که باید روی مسائل اقتصادی حساس باشیم
ط��رح حمایت از تولید ملی
برای حصول ب��ه یک هدف
تهی��ه ش��ده؛ مقص��ود این
است که با استناد به شرایط
جدی��د و اقتص��اد مقاومتی
بستری تهیه ش��ود تا برخی
رضا رحمانی
تسهیالت سه ساله در حوزه
کمیسیون
رئیس
مالیات ،بیمه و بخشهایی که
معادن
و
صنایع
مشکالتی دارد درنظر گرفته
مجلس
ش��ود.یکی از دغدغهه��ای
مهم نمایندگان مجلس عدم
اجرای قوانین بسیار خوب و مادر در این زمینه است
چراکه در قانون بودجه  ۹۱احکام بسیار خوبی وجود
داشت که عملیاتی نشد و نگرانی وجود دارد که شاید
همین روند در بودجه  92نیز دنبال شود .مرور تمامی
رفتارهای اقتصادی دولت در سالهای گذشته ،نشان از
منش ضد تولید در دولت دارد .برای مثال ،طبق قانون
 ۳۰درصد از درآمدهاي ناشي از هدفمندسازي يارانهها
باي��د به واحدهاي توليدي و صنعتي تزريق ميش��د
ت حاملهاي انرژي،نرخ دستمزد و
اما با افزايش قيم 

مواد اوليه نيز افزايش يافت و درعین حال اين واحدها
آمادگي تطبيق با شرايط جديد اقتصادي را نداشتند.
البته از رده خارج بودن فناوريها و تجهيزات صنعتي
و تولي��دي و پايين ب��ودن به��رهوري در اين واحدها
فرص��ت را از صاحبان صنايع س��لب كرد .همچنین
به دليل كاهش ظرفيت توليد و سررس��يد تسهيالت
بانكي ،فش��ار بانكها براي وصول مطالباتشان افزايش
يافت ،مجموع ه اين اتفاقات منجر به تعطيلي ،ناتواني
در تامي��ن نقدينگي و كاهش ش��ديد ظرفيت توليد
در واحدهاي توليدي ش��د .دلی��ل آنکه امروز تمامی
کمیسیونهای اقتصادی مجلس تاکید دارند تا طرحی
به نام طرح حمایت از تولید ملی به شکل قانون درآید،
حمایت واقعی از بخش تولید و صنعت کش��ور است
و دوری از سیاس��ت دولتهایی که با شعارهای هفت
رنگ برای حمایت از تولید میآیند و سرانجام بینتیجه
وقتکشیمیکنند.
در همین دول��ت ،وزارت صنعت،معدن و تجارت
وعده داده بود با استفاده از  ۶هزار ميليارد تومان منابع
داخلي اين وزارتخانه بخش��ي از مشكالت واحدهاي
توليدي و صنعتي را تامين كند ولي تا اين لحظه هيچ

مجلس همراه بخش خصوصی است
طرح حمایت از تولید ملی
گامی آیندهنگرانه در حمایت از بخش تولیدی است
ع��دم حمای��ت کاف��ی از
بخ��ش صنعت در س��ال
91مش��کالتی را ب��رای
بخ��ش خصوصی کش��ور
به وجود آورده اس��ت .در
سال گذش��ته در مجموع
علی علیلو
یکسوم تعهداتی که برای
عضوکمیسیون
حمای��ت از بخش صنعت
صنایع و معادن
در نظر گرفته ش��ده بود،
مجلس
اجرایی شد و لذا نمایندگان
مردم شرمنده بخش تولید
و صنعت در کشور شدند ،البته در همین راستا طرح
حمایت از تولید ملی با بندهای کارشناسی شده و
تامالت صورت گرفته در کمیسیونهای ویژه مجلس
به زودی به صحن علنی خواهد آمد و امیدواریم که
تصویب آن نشانی از همراهی مجلس نهم با بخش
خصوصی باشد.
تزری��ق منابع بیش��تر به واحده��ای تولیدی و

اجرایی ش��دن ط��رح حمایت از تولی��د ملی از جمله
وعدههای جدید مسووالن برای سال  92است .در سال
ت کافی از بخش تولید صورت نگرفت و
گذشته حمای 
سیاستهایی هم که در راستای حمایت از تولید ملی
ابالغ شد ،اواخر سال محقق شد.تالش نمایندگان این
است که در چند جلسه آینده بررسی طرح حمایت از
تولید ملی در کمیس��یونهای اصلی و فرعی به اتمام
برسد.
خوش��بختانه توجه به گنجاندن مواردی از طرح
حمایت از تولید ملی که بار مالی دارد در قالب پیشنهاد
در بودجه  ۹۲از دستاوردهای اصلی نمایندگان در حوزه
حمایت عملیاتی از بخش خصوصی و تولید به شمار
میآید .در س��ال  91دالیل مختلفی از س��وءمدیریت
دول��ت گرفته تا عوامل بیرونی مان��ع از توجه ویژه به
بخش تولید شد و تحریمها و عوامل خارجی از عوامل
اصلی بود که باعث شد حمایت کافی از تولید صورت
نگیرد؛ اما این نکته را نباید از نظر دور داش��ت که 20
تا 30درص��د عوامل به مباحث بیرون��ی باز میگردد

اقدام عملي نداش��ته و این امر نشان می دهد که این
وزاتخانه در سال حمايت از توليد ملي از رفع مشكالت
واحدهاي صنعتي و توليدي ناتوان است .لذا تردیدی
نیس��ت که تصوی��ب طرح «حمای��ت از تولید ملی»
میتواند به نهادینگی باور به تاثیر بخش خصوصی در
سرانه تولید ملی تاثیرگذار باشد و تصویب این طرح و
تبدیل آن به قانون امکان نظارت قانونی بر حمایتهای
موردنظر از بخش تولید را توسعه خواهد داد .به همین
خاطر بیش از هر چیز باید به تصویب بندهای مختلف
این طرح در صحن علنی مجلس تاکید داشت.
قانون استفاده حداکثر از ساخت داخل ،قانون بهبود
فضای کسبوکار ،قانون پنج ساله پنجم توسعه و قانون
بودجه سال جاری از جمله قوانین مادری هستند که
به خوبی اجرا نش��ده و بدون تردید مشکالت اساسی
ب��رای بخش تولید ما به وجود خواهد آورد چراکه هر
کدام از این امور به توس��عه بخش خصوصی در ایران
منجر می شود .نمایندگان مجلس در دل طرح حمایت
از تولید ملی به تمامی این اسناد باالدستی نگاه کرده
و ت�لاش کردهاند تا در این طرح بتوانند پاس��خگوی
مشکالت عمده و اساسی پیشروی بخش خصوصی
باشند .حمایت از تولید ملی در صورت اصالح میتواند
بسیاری از مشکالت صنعت ایران را برطرف کند .این
طرح باید اصالح شود و در صورت اصالح صنعت جان
تازهای گرفته و نکات مثبت آن میتواند به خوبی خود
را نشان دهد .در حال حاضر به نقطهای رسیدهایم که
همه باید روی مس��ائل اقتصادی حساس باشیم و به
نظر میرسد که با اجرایی شدن طرح حمایت از تولید
ملی امکان حل برخی مسائل اساسی صنعت و بخش
خصوصی به وجود بیاید.

طرحی برای الزام دولت به تصحیح و تعدیل سیاستهای اقتصادی

نگر
آینده

طرح حمایت از تولید ملی قرار است چه تسهیلی
ایج��اد کند؟ واقعیت این اس��ت که کمیس��یونهای
اقتص��ادی ،صنایع و معادن ،برنام��ه و بودجه مجلس
شورای اسالمی و نیز اتاق بازرگانی و نمایندگان وزارت
صنعت معدن و تجارت با محوریت مرکز پژوهشهای
مجلس آغازگر تدوین طرح حمایت از تولید ملی بودهاند
و بررسی طرح ،پس از فراز و نشیبهای زیاد و افزودن
و کم کردن بندهای مختلف به آن ،تقریبا به سرانجام
رس��یده اس��ت .کارگروههای مختلف بارها روی مواد
این قانون بررسیهایی انجام دادند که اقتصاد کالن و
سیاستهای پولی و نیز بیمه و مالیات را دربرمیگیرد.
مطابق طرح پیشبینی ش��ده که نرخ مالیات و درآمد
اشخاص و حق بیمه کارفرما تا حد امکان کاهش یابد
و س��پردهگذاریهای ارزی بانک مرکزی باید از محل
برخی بانکها تامین شود.
همانط��ور که در الیحه طرح حمایت از تولید ملی
آمده ،قرار اس��ت پس از نهایی شدن ،طرح به منظور
اجرا به مدت س��ه س��ال در اختیار واحدهای تولیدی
گذاش��ته ش��ود تا نتایج آن به ش��کل آزمایشی مورد
بررسی کارشناسان و اهل فن قرار گیرد .بر اساس این
طرح تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی
و خصوصی موظفند (در صورت درخواست متقاضی)
متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی
به واحدهای تولیدی ،نس��بت به آزادسازی وثیقههای
مازاد و یا تبدیل وثیقه مناس��ب ب��ه میزان باقیمانده
تسهیالت حسب درخواست اقدام کنند.همچنین در
صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد،
ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای
چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر
و یا بخشی نقد و مابقی تا  5سال اقساط قابل دریافت
خواهد بود.
برای حمایت از س��رمایهگذاری ،تولید ،اش��تغال،
تس��ریع امور ،ش��فافیت ،کاهش هزینهه��ای تولید و
خدمات ،دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه
حداکث��ر ظرف س��ه ماه از ابالغ این قانون نس��بت به
بازنگری و تصویب تمامی مراحل ،فرآیندها ،استعالمها

و س��ایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای
اجرای��ی ،تعرفه عوارض ،هزینه خدمات ،نصب ،حقوق
مالکانه و مشابه آنها اقدام و مراتب را از طریق روزنامه
رسمی و رسانههای عمومی اعالم کند.
در ص��ورت تصویب ای��ن ط��رح در صحن علنی
مجلس و موافقت ش��ورای نگهبان با آن ،دولت مکلف
جعفرقادری
است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی
به سیس��تم بانکی و تسهیالت ارزی را که به گشایش عضو کمیسیون
اعتبار اسنادی یورانس و یا قراردادهای فاینانس و ری برنامه و بودجه
فاینانس ایجاد شده ،به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار مجلس
اسنادی به همان ترتیب اقس��اطی که در قراردادهای
مذکور پیشبینی شده وصول کند ،همچنین بانکها
نسبت به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای
تمامی ثبت سفارشهای صورت گرفته مکلف شدهاند.
بر اس��اس چنین پیشبینیهای��ی امیدواریم که
بخش تولی��د رنگ و بوی ت��ازهای گرفت��ه و دغدغه
برنامهها و قوانین حمایتی از صنعت از مجرای مجلس
شورای اسالمی تامین ش��ود .سال  ،91سال سخت و
طاقتفرسایی برای تولیدکنندگان بود و با وجود تاکید
مقام معظم رهبری بر تولید ملی ،متاسفانه آنگونه که
باید و ش��اید در عرصه اقتصادی کشور توجه ویژهای
صورت نگرفت.
زمانی که مجلس هشتم س��ر کار بود چند قانون
جه��ت تولیدات داخلی به تصویب رس��ید که اهم آن
قانون بهبود فضای کسبوکار بود .اما پس از آغاز به کار
مجلس نهم به دلیل ساماندهی کمیسیونها متاسفانه
اقدامی از طرف دولت انجام نشد .و سرانجام در شرایطی
قرار گرفتیم که با کاه��ش درآمدهای ارزی و کاهش
صادرات نفت درعمل درآمدهای ارزی مناس��بی برای
ن رخدادها
حمایت از تولید نداش��ته باش��یم .همه ای 
واقعیتهای اقتصادی امروز جامعه است که نمیتوان
نس��بت به آن بیتوجه بود ،اما واقعیت این اس��ت که
کمیس��یونهای اقتصادی مجلس نهم برای تصویب
طرح حمایت از تولید ملی وقت زیادی گذاش��تهاند و
از فردای تصویب این طرح به تاثیرگذاری آن در فرایند
حمایت از تولید امیدوارند.

شماره بيستم   /خرداد 1392

و  70ت��ا  80درصد از مش��کالت به عوامل داخلی
مربوط میشود .درخصوص عوامل داخلی میتوان
به بیبرنامگی مسووالن ،سوءمدیریت ،خروج تولید
از اولویت اول حمایتی ،مدیریت سلیقهای و مواردی
از این دست اشاره کرد.
درحال حاضر تامین نقدینگی را میتوان یکی از
چالشهای اصلی بخش تولید در سال جاری دانست
که با وجود وعدههای داده ش��ده مبنی بر برطرف
کردن این مشکل هیچ اقدام اساسی تاکنون در این
خصوص ص��ورت نگرفت .نگاه مجلس برای بودجه
س��ال جاری نگاه کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی
است و عالوه بر این باید رویکرد دولت را نیز حمایتی
کرد و برای تحقق این اهداف ضمانت اجرایی را نیز
در نظر گرفت.
کاهش مالیات ،تس��هیل تخصیص تس��هیالت
ب��ه صنعتگران ،معافیتهای گمرک��ی و ...از جمله
اقداماتی اس��ت که در جهت حمای��ت از تولید در
دستور قرار گرفته و بخش عمده آن در دل بودجه
آمده است .به هر شکل طرح حمایت از تولید ملی
اگرچه دیرهنگام بود و شاید بهتر آن بود که سالها
پیش ارایه می ش��د ،اما گامی اجرایی و آیندهنگرانه
در حوزه حمایت هدفمند از بخش تولیدی است که
در سالهای اخیر روی خوشی از دولت ندیده و در
پیش��برد برنامههای خود با انواع و اقسام مشکالت
مواجه شده است.
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آيندهنگري نابرابري اجتماعي
دولت بعدي بايد نسبت به تعدیل اثرات منفي
كاهش اهميت يارانهها در سبد درآمدي خانوار ،حساس باشد
يكي از مس��ايلي كه در س��الهاي اخي��ر همواره
مطرح شده ،ميزان و چگونگی تحقق عدالت اجتماعي
به عنوان محوريترين ش��عار دولت از سال  1384تا
 1392است .ابتدا برخي از اقدامات دولت مثل تثبيت
قيم��ت حاملهاي انرژي و يا توزيع س��هام عدالت به
عنوان معرفهاي مناسب براي تحقق اين شعار مطرح
ش��د ،ولي چنين اقداماتي نه تنها عوارض خاص خود
را داشت ،بلکه در صورتي ميتوانست معرف مناسبي
براي عدالت اجتماعي باشد كه اثر آن در كاهش ضريب
جيني ديده شود .ولي مطالعات رسمي نشان داد كه در
چهار س��ال اول دولت ،نه تنها ضريب جيني به عنوان
مهمترين شاخص نابرابر كاهش معناداري نيافت ،حتی
در مواردي افزايش هم يافته است (ر.ك .جدول) براي
مثال ضريب جيني در كل كشور در سال  1384برابر
 0/425بود در دو س��ال بعد ب��ه رقم  0/436و 0/434
افزايش يافت ،اين افزايش در ش��هر و روستا هم ديده
ميشود و در دو سال بعدي با كاهش به  0/411رسيد
كه تفاوت زيادي با اين رقم در سال  1384نداشت .اين
نتايج نشاندهنده آن بود كه عليرغم رشد اقتصادي
باالي  5درصد ،در ضريب جيني یا نابرابری اقتصادی
میان مردم بهبودي حاصل نميشده است ،گويي كه
س��اختار توزيع درآمد ايران به نحوي ثابت و با ضريب
جيني  0/4انطباق يافته بود.
ول��ي روند مذك��ور از س��ال  1390دچار تغييري
ملموس ش��ده ،به اين نح��و كه ضريب جيني ابتدا به
 0/3700و س��پس  0/3643رسيده است .اين تحول
ناشي از پرداخت يارانهها است كه به ميزان مساوي و
به نسبت اعضای خانوارها به آنان تعلق گرفته و موجب
تعديل نابرابري شده است.
اين تحول در كوتاهمدت مثبت و در بلندمدت منفي
خواهد بود ،چرا؟ روشن است كه اينگونه كاهش نابرابري
ناشي از تحول ساختاري در چگونگی تخصیص عوامل
تولید و سهم آنها در ارزش افزوده نيست ،حتي ناشي از
انتقال درآمدهاي مالياتي نيز نيست ،بلكه انتقال ثروت
است ،و نه انتقال درآمد ،و از آن بدتر اينكه چون بخش
مهمي از اين مبالع انتقالي از طريق استقراض از بانك
مركزي صورت ميگيرد ،موجب تورم شده و به سرعت
آثار برابري کننده آن را از ميان ميبرد .زيرا تورم به نفع
طبقات باال و به ضرر طبقات فقير اس��ت .براي نمونه
شاخص تورم در ارديبهشت سال جاري  ،1392نسبت
به سال  ،1390به رقم  157رسيده است ،يعني در اين
فاصله  57درصد تورم داش��تهايم كه به منزله كاهش
چشمگیر اهميت يارانههاي پرداختي است .ولي مهمتر

اينكه در اين فاصله زماني ،شاخص تورم مواد غذايي به
رقم  196رسيده است(یعنی قیمت مواد غذایی دو برابر
شده) .و از آنجا كه طبقات پايين تأثيرپذيري بيشتري
از قيمت مواد غذايي دارند ،ميتوان گفت كه آنان تحت
فشار مضاعف تورمي قرار گرفتهاند.
از س��وي ديگر رون��د موجود نش��ان ميدهد كه
دولتهاي بع��دي قصد افزايش پرداختهاي نقدي را
ندارند ،ولي روشن اس��ت كه تورم همچنان به مسير
خود ادامه خواهد داد و فقط يكي دو سال طول خواهد
كشيد تا اثرات درآمدي تمام پرداختهاي نقدي براي
طبقات كمدرآمد زايل ش��ود و آنان به جاي اول خود
بازگردن��د و ضريب جيني دوباره افزايش يابد ،و حتي
انتظار ميرود كه اين ضريب از ارقام قبلي هم بيش��تر
شود.
در اين ميان نبايد يك نكته بسیار مهم را فراموش
كرد .بازگشت جايگاه درآمدي طبقات فقير به وضعيت
گذش��ته با اثرات رواني و حتي سياسي ناخوشآیندی
همراه خواهد ش��د ،زيرا آنان در گذش��ته با اين سطح
از زندگي عادت داشتند ولي پرداخت يارانهها به طور

موقت آنان را به س��طوح باالت��ر از زندگي عادت داد و
خنثي ش��دن اي��ن درآمدهاي جدي��د ،موجب نوعي
سرخوردگي و بازگشت به عقب همراه با بروز مشكالتی
براي آنان ميشود كه در گذشته وجود نداشته است.
مش��كل اصلي از آنجا آغاز شد كه دولت نتوانست
از طريق اصالح سازوكار اقتصادي و افزايش اشتغال و
افزايش سهم نيروي كار در ارزش افزوده ،ضريب جيني
را كاهش دهد ،لذا برخالف انتظار و براي تحقق شعار
خود به سوي پرداخت يارانههاي نقدي گرايش يافت
ول��ي از آنجا كه اين اق��دام با كاهش درآمدهاي نفتي
به همراه كاهش نسبت اشتغال همراه شده است ،آثار
آن بس��يار كوتاهمدت و موقت خواهد بود و دير يا زود
اثرات تخريبي امواج مذكور ،پس از اصابت به صخرهها
بازخواهد گشت.
دولت بعدي بايد نس��بت به تعدی��ل اثرات منفي
كاهش اهميت يارانههاي پرداختي در س��بد درآمدي
خان��وار ،اهتم��ام الزم را مبذول دارد .اين كار بس��يار
سخت است ،و بدون حمايت همهجانبه از سياستهاي
اقتصادی درست امكانپذير نخواهد بود.

جدول 1ـ ضريب جيني و رشد اقتصادي در سالهاي 1380-1391
سال

دولت بعدي بايد
نسبت به تعدیل
اثرات منفي كاهش
يارانهها در سبد
درآمدي خانوار،
توجه کند .اين
كار بسيار سخت
است ،و بدون
حمايتهمهجانبه
از سياستهاي
اقتصادی درست
امكانپذيرنخواهد
بود.

ضريبجيني

ضريبجيني

ضريبجيني

رشد اقتصادي كشور به

كل كشور

روستايي

شهري

قيمت بازار (درصد)

1380

0/4304

0/3864

0/4199

5/5

1381

0/4287

0/3842

0/4195

8/8

1382

0/4241

0/3736

0/3996

7/9

1383

0/4240

0/3883

0/4055

7/0

1384

0/4248

0/3889

0/4058

6/2

1385

0/4356

0/3997

0/4156

7/3

1386

0/4337

0/3914

0/4136

7/8

1387

0/4122

0/3789

0/3867

0/8

1388

0/4111

0/3824

0/3893

3/2

1389

0/4099

0/3809

0/3841

6/4

1390

0/3700

0/3394

0/3568

3/2

*1391

0/3643

0/3373

0/3575

-

* محاسبات سال  1391مربوط به  9ماه اول سال است.
منبع :مركز آمار ايران ،توزيع درآمد در خانوارهاي شهري ،روستايي و كل كشور ،ارديبهشت.1392 ،
منبع :مركز آمار ايران ،رشد اقتصادي كشور در دوره  ،1371-1390ارديبهشت.1392 ،

یارانهها و انتظارات از دولت آینده

پرونده ویژه

دشواریهای دولت آینده
ضرورت استفاده از تجربه دیگران برای برونرفت از معضالت فعلی اقتصاد

نگر
آینده

تقاضا به هم میزند و شدت شکاف میان عرضه و تقاضا
کش��ور ایران بهرغ��م برخ��ورداری از ظرفیتهای کشور نیز بوده اشاره کرد:
طبیعی ،انس��انی ،صنعتی و زیربنایی فراوان ،اما دارای  -ثب�ات در اولوی�ت سیاس�تهای اقتصادی :رش��د برای پول جدی میشود .این موضوع موجب بیثباتی
رشد اقتصادی پایین همراه با نوسان است این درحالی نقدینگی درکش��وری که تولید آن رنجورتر میشود ،فضای اقتصادی شده و از سویی ریسکگریزی بخش
اس��ت که ایران در جایگاه سوم به لحاظ برخورداری از نگران کننده اس��ت اما باید توجه کرد که نکته اصلی مولد تولید را به صورت فزایندهای افزایش میدهد.
ذخایر نفتی و جایگاه دوم ازنظر برخورداری ازذخایرگازی و کلیدی در بازار پول نیس��ت بلک��ه مربوط به عدم  -بحران کسری بودجه :آنچه از ربع قرن اخیر اقتصاد
درمقیاس جهانی اس��ت.با توجه به اینکه اقتصاد ،یک ثبات در سیاستهای دولت است که با ایجاد جهش ایران به دس��ت آمده ،این است که هرگاه دولت به هر
مجموعه به هم پیوسته از نرخ ارز ،سودبانکی ،و انرژی در قیمتهای کلیدی ،موجب بحران نقدینگی برای دلیلی به س��مت دخالت در نرخ ارز پیش رفته است،
است ،اصالح اقتصاد کش��ور به اصالح این سه زمینه تولیدکنندگان و رو آمدن بیشتر رباخواران شده است .ب��ر اثر این ماجرا بحران کس��ری مالی و بدهی کالن
بس��تگی دارد .بر همین اساس اگر عدم تعادل از یک زمانی که دولت با بیمباالتی شوکهای بزرگ قیمتی به بخش خصوصی پدید آمده است .لذا آثار التهابات
نقطه برداشته شود ناهنجاری اقتصادی درجاهای دیگر به حاملهای انرژی و سایر قیمتهای کلیدی مانند و تغییرات ش��دید و ناگهانی حاصل از این نگرش بر
نیز پدیدار میش��ود .لذا اقتصاد ما به جراحی در همه نرخ ارز وارد میکند تعادل نیمبند بازار پول را به نفع س��اختار اقتصاد ملی اثر نامطلوبی گذاش��ته اس��ت.
مهمترین این آثار فروپاشی رسمی و عملی نظام تک
بازاره��ا نیاز دارد .اما این جراحی فقط در زمینه انرژی
نرخ��ی ارز بود که از س��ال  1380با موفقیت تمام و
و آن هم در س��مت تقاضا انجام ش��ده و آثار این عدم
بدون هیچگونه پیامد تندی در نظام ارزی کش��ور به
محمدرضا بهرامن تعادل به بازارهای دیگر هم سرایت کرده است .درواقع
اجرا درآمده بود اما طی  2س��ال اخیر دولت به س��ه
عضوهیاتنمایندگان با افزایش قیمتهای انرژی ،سودآوری بنگاهها کاهش
نرخی شدن ارز بدون مطالعات کارشناسی درخصوص
اتاقتهران یافت و نقدینگی به سمت داراییهای کاغذی حرکت
عواقب آن تن داد که خود موجب سردرگمی در بخش
کرد .و چون بازار اوراق ما درست کار نمیکند به سمت
تولید و نهایتا فساد حاصل از رانت اجرای آن درکشور
طال و ارز منتقل شد.اقتصاد ایران با وجود تزریق منابع
شد.
مالی کالن پول نفت در بودجه کل کشور درسالهای
 یارانهها و اصالح قیمت انرژی :با بررس��ی عملکرداخیر (طی هفت سال گذشته بالغ بر هفتصد میلیارد
دول��ت در اجرای فاز اول قان��ون هدفمندی یارانهها،
دالر) ،نه تنها رش��د باال نداش��ته بلکه رشد اقتصادی
چالشهای موجود بر س��ر اجرای ف��از دوم این قانون
سالهای آینده را نیز با تردید مواجه ساخته است.
را اینط��ور میت��وان ارزیابی کرد که سیاس��تگذاری
ح��ال امروز که رتبه ما در جهان از نظر نامس��اعد
ب��رای اج��رای مرحل��ه دوم طرح هدفمن��دی برای
بودن محیط کسبوکار در کش��ور و تورم در شرایط
تصمیمس��ازان با مش��کالت فراوان همراه خواهد بود
هشدار قرار گرفته چه باید کرد؟ امروز در شرایطی که
که آیا بدون ارزیابی کارشناس��ی از اجرای مرحله اول
رشد نقدینگی به دلیل سیاستهای اشتباه در مدیریت
میتوان ب��ه راحتی به مرحل��ه دوم راه یافت .اجرای
اقتصادی کشور به حد انفجار رسیده ،مشکالت ناشی
صحیح قانون هدفمندس��ازی یارانهه��ا و توجه ویژه
از تحریمهای تحمیلی به کش��ور و خروج از مس��یر
به تخصی��ص یارانههای بخش تولید ،ضرورت به ثمر
اصلی برنامههای توسعهای و دور شدن ازاهداف برنامه
رس��یدن این تصمیم مهم اقتصادی است.
چش��مانداز ایران  1404چه راهکارهایی را
میبایستی دولت آینده ضمن فراهم کردن
باید اندیش��ید و چگونه باید عمل کرد که
با چتر تورم چه كنيم؟
پی��ش نیازهای اجرای مرحل��ه دوم قانون
هم جبران گذشته ش��ود و هم بتوانیم به
هدفمندی ،آنرا عملیاتی کند.
چشمانداز 1404برنامههای اقتصادی کشور
نرخ تورم در سال  1391از مرز 32درصد عبور کرده که حتی اگر
 بهبود محیط کس�بوکار :این مس��ئلهدست یابیم؟
سیاستهای انقباضی پولی و مالی نیز به فوریت درکشور اجرا
میتواند عامل بسیار موثری جهت جذب
تمامی این مش��کالت راهحلهای خود
شود به نظر میرس�د نرخ متوسط تورم در سال  92با توجه به
س��رمایههای ایرانیان مقیم خارج از کشور
را دارد ،مش��روط بر اینکه تمایل به اجرای
شرایط اقتصادی موجود به کمتر از نرخ تورم موجود در سال 91
و حجم ب��االی نقدینگی موجود درجامعه
راهحلهای تجربه ش��ده در سایر کشورها
نخواهد رسید.نظر به اینکه جنس تورم نیز بدلیل پایداری ،عامل
که خود نیز در رش��د تورم بسیارموثر بوده
که در گذش��ته نیز مش��کالت مش��ابه ما
توزیع نابرابر درآمد و ثروت موجب فشار اقتصادی بر دهکهای
شود .متاسفانه امروز رتبه فضای کسبوکار
را داش��تهاند ،داشته باش��یم .دولت آینده
ضعیف جامعه و بروز نااطمینان�ی در اقتصاد و کاهش افقهای
ایران در مقایسه با سایر کشورها در شرایط
دشوارترین تصمیمگیریها را در مسیر راه
س�رمایهگذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی خواهدشد.
هشدار است.فضای کسبوکار در کشور ما
خود از جهت اج��رای مرحله دوم یارانهها،
چتر تورم کمرش�کن و رش�د نام�وزون محیط کس�بوکار در
متناس��ب با وضعیت اقتصادیمان نیست.
تنظیم بازار ارز و نوسان ارزی ،کاهش حجم
کشور موجب دغدغه اشتغال برای دولت شده که این موضوع
دولت از آنجایی که از اقتصاد درک دولتی
بودجه و باالبودن هزینههای دولت در سال
میتواند اثرات سیاسی نامطلوبی برای مدیریت داخلی کشور
داش��ته به فض��ای کس��بوکار در بخش
 92و نهایتا کنترل تورم متجاوز به حقوق
داش�ته باشد .ایران با افزایش قابل توجهی از جمعیت در دهه
خصوصی و غیردولتی به��ای الزم را نداده
جامعه را پیشرو خواهد داشت.
ش�صت که موجب ش�د در آن زمان با مش�کالت زیادی مانند
اس��ت .درایران اقتصاد دولتی از حدود 60
ازمهمترین مسائل پیشروی دولت آینده
تغذیه و مدرسه روبرو شویم ،اکنون این جمعیت به مرز اشتغال
سال قبل شکل گرفت و تاکنون نیز با توجه
که باید برای هرکدام برنامهریزی و راهکار
رسیده به طوریکه در سالهای  ۸۵تا  ۹۰اشتغال واقعی درکشور
به سلیقههای متفاوت دولتها همچنان ادامه
اجرای��ی تعریف کند میتوان به موارد ذیل
براساس آمار مرکز آمار ساالنه  ۱۴هزار شغل ایجاد شده که این
دارد.اما موج خصوصیسازی در قرن اخیر
که مورد تایید اکثر کارشناس��ان اقتصادی
ً
شماره بيستم   /خرداد 1392
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عمال یعنی شغل به میزان قابل توجهی ایجاد نشده است.

اقتصاد ایران به یک جراحی بزرگ نیاز دارد

احمد پورفالح
رئيسكميسيون
فضاي كسبوكار و
مقررات اتاق تهران

تولیدکنندگان
کشور توزيع پول
نقد براي جبران
افزايشهزينه
مصرف انرژي
خانوارها را مطلق ًا
اصولينميدانند
و معتقد هستند
كه اين بازتوزيع
ميبايستبصورت
غير نقدي بويژه
از طريق پرداخت
هزينهبيمه
كاركنان،باالرفتن
سقفمعافيتهاي
مالياتي و به
معنايواقعي
مجاني كردن
آموزش و درمان
در جامعه صورت
پذيرد

نگر
آینده

از همان روزهاي اول ( سالهاي دور) كه بحث حذف يارانهها در بخش اقتصاد در رسانهها و توسط مسئوالن دولتي
و كارشناسان اقتصادي مطرح شد ،دستاندركاران بخش توليد به خوبي و روشني ميدانستند كه پياده کردن اين قانون
به افزايش قيمت مواد اوليه ،دستمزدها و هزينههاي توليد ميانجامد و نهايتاً ضمن فشار بر نقدينگي آنها به از دست
رفتن بخشي از بازار توليد آنها منجر خواهد شد .اما به  2دليل اساسي از اين برنامه استقبال کرده و نسبت به آن همراهي
و همدلي کردند که این  2دلیل اصلی عبارتند از  -1 :مشاركت در يك برنامه كالن براساس منافع ملي  -2احترام به
قانون .اما با این وجود اميدوار بودند كه پيشبينيهاي انجام شده در زمينه بازتوزيع يارانهها به موقع جاري و از خسارات
و صدمات بيشتر جلوگيري شود.
در مقوله تأمين مالي بخشهاي مولد در كميسيونها و كارگروهها ،در سازمانها و تشكلهاي مختلف مذاكرات و
كارشناسيهاي بسياري انجام شد و ما در دو كميسيون هدفمند کردن يارانهها در اتاق تهران و ايران و كارگروه بازتوزيع
يارانهها همفكري و تجزيه و تحليلهاي بسياري داشتيم و تأثير پياده نمودن اين قانون و راهكارهاي جلوگيري از عوارض
منفي قابل پيشبيني آن در شاخههاي صنعت ،معدن و كشاورزي و دامداري را بررسي کردیم .باتوجه به تصويب بازتوزيع
 30درصد از درآمد ناشي از افزايش نرخهاي حاملهاي انرژي به بنگاههاي توليدي ،پيشبيني ميكرديم كه مشكلي در
پياده کردن اين قانون براي آنها به وجود نخواهد آمد و از طريق  7راهكار زير مانع افزايش هزينهها در واحدها ميشود:
 -1كمكهاي نقدي بالعوض
 -2پرداخت وام با بهره كم
 -3ارائه اعتبار براي تغيير سيس��تمهاي توليد با انرژيبري باال و تجهيز آنها به ماش��ينآالت كم مصرف (حمايتهاي
بلندمدت-تسهيالتبلندمدت)
 -4بازنگري تعرفهها به منظور كمك به حفظ بازار واحدهاي توليدي
 -5مديريت واردات
 -6افزايش جايزه صادرات
 -7نظارت بر توزيع كاال
اما متأسفانه آنچه كه تا امروز اتفاق افتاده نشان ميدهد كه:
الف -هنوز يكسال از تصويب اين قانون نگذشته بودجه مصوب در جهت بازتوزيع را از 30درصد به 20درصد تقليل
دادند
ب -در سال 20 ، 91درصد نيز به ده هزار ميليارد دالر كاهش يافت كه متأسفانه در عمل اين بودجه نيز به دست
توليدكنندگان نرس��يد و اين گونه برخورد با مقوله بازتوزيع بخش��ي از يارانهها در صنعت آن هم در شرايطي كه خود
به دليل كسادي بازار و انقباضي عمل كردن بانكها از وضعيت بد نقدينگي رنج ميبرد موجب افزايش نگراني و تشديد
مشكالت و نتيجتاً كاهش توليد و اشتغال شد و البته به دور از صداقت است كه همه مشكالت مبتال به بنگاهها را ناشي
از عدم ايفاي تعهدات هدفمندي يارانهها به دولت بدانيم .عوامل بسيار ديگري از جمله سوءتدبيرهاي داخلي بويژه در
مقوله سيستمهاي پولي و بانكي و همچنين تحريمهاي خارجي ،باالرفتن يكباره نرخ ارز عوامل تأثيرگذار ديگري در اين
زمينه بودند .از برنامههاي پيشبيني شده براي رفع نگراني در بنگاهها فقط به مقوله پرداخت وام با بهره پايين توجه شد
كه آن هم بجاي وام ،تغيير روش داده شد و منجر به ارائه اعتبار در جهت پرداخت بخشي از هزينههاي انرژي مصرفي
شد (از طريق شركت گاز و يا سازمان هاي برق منطقهاي).
حتي اين اعتبار نيز تاكنون شامل غالب واحدها نشده و بخش قابل توجهي تاكنون موفق به استفاده از آن نشدهاند .در
پياده کردن اين قانون به داليل مختلف قدري تعجيل شده و گرچه با نگاهي بر مبناي منافع ملي اعتقاد براین است كه
اين پروژه ميبايست دهها سال پيش اجرايي ميشد تا منابع ملي و خدادادي به ارزاني توزيع ،هدرسوزي و قاچاق نشود
وليكن اجراي اين برنامه سنگين مستلزم مطالعات و كارشناسي و جمعآوري اطالعات بيشتري بود.
باید پس از تصويب اين قانون و قبل از شروع به جراحي بزرگ در بدنه اقتصاد كشور ،اطالعات بنگاههاي مشمول
جمعآوري ،جداول توزيعي زيرشاخهها و حتي ريزشاخهها تنظيم و آماده انعكاس به بانكها ميشد و بالفاصله پس از
آن ،اقدام به پياده کردن اين قانون ميشد و اين در حالي است كه هنوز واحدهاي بسياري بين وزارتخانههاي ذيربط
(عمدتاً صنايع و معادن و كش��اورزي) و سيستم بانكي در رفتوآمد هستند كه بتوانند از فرصتهاي پيشبيني شده
بهرهمندشوند.
نكته ديگر ،مساله پياده کردن اين قانون با شيبي بود که به مراتب تندتر از آنچه كه در مراحل تصويب اين قانون
عنوان ميشد و حتي تندتر از آنچه كه در قانون پيشبيني شده بود ،اجرا شد .دست اندركاران ناوگان توليد كشور كماكان
حياتي و الزامي بودن اين قانون و شجاعانه و جسورانه بودن اين تصميم را تأييد مي کنند اما انتظار دارند كه سازمانهاي
مسئول به تعهدات پيشبيني شده ،به موقع و به ميزان مقرر عمل کنند تا صنايع و معادن و كشاورزي ما بتوانندروي
پا باشند و به رسالتهاي تعريف شده خود عمل کنند .ضمن اينكه توزيع پول نقد براي جبران افزايش هزينه مصرف
انرژي خانوارها را نيز مطلقاً اصولي نميدانند و معتقد هستند كه اين بازتوزيع ميبايست بصورت غير نقدي بويژه از طريق
پرداخت هزينه بيمه كاركنان،باال رفتن سقف معافيتهاي مالياتي و به معناي واقعي مجاني كردن آموزش و درمان در
جامعه صورت پذيرد تا بدينترتيب با پول پراكني تورم باال نرود و بيكاري افزایش نیابد و بي دليل از بخشي از افراد جامعه
كه غير مولد و بعضاً مخل جامعه هستند حمایت نشود.
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با هدف اينكه بعضی از دولتها با فروش شركتهاي
خود به پول زيادي برس��ند و درادامه منجر به توسعه
آنان شوند درقرن اخیر انجام شد اما نكتهاي كه هرگز
نباي��د فراموش كرد آن اس��ت كه اگر ش��رايط كار و
سودآوري در يك كشور مناسب نباشد اين امر فايدهاي
نخواهد داشت .تنها نگاه نجاتبخش به اقتصاد قطعا
بهبود فضاي كس��بوكار اس��ت ،امري كه اميدواريم
در دولت آينده تحقق ياب��د و نه آنكه دوباره با صرف
هزينه در يك مكان و يا اعطاي اعتبار به بخشي ديگر
خطاهاي گذشته همچنان تكرار شود.
 نرخ تورم در س��ال  1391از مرز 32درصد عبورکرده که حتی اگر سیاستهای انقباضی پولی و مالی
نیز به فوریت درکش��ور اجرا شود به نظر میرسد نرخ
متوسط تورم در سال  92با توجه به شرایط اقتصادی
موجود به کمتر از نرخ تورم موجود در سال  91نخواهد
رسید.نظر به اینکه جنس تورم نیز بدلیل پایداری ،عامل
توزیع نابرابر درآمد و ثروت موجب فش��ار اقتصادی بر
دهکهای ضعیف جامعه و بروز نااطمینانی در اقتصاد
و کاهش افقهای س��رمایهگذاری و در پی آن کاهش
رشد اقتصادی خواهدشد.
 چتر تورم کمرش��کن و رش��د نام��وزون محیطکسبوکار در کشور موجب دغدغه اشتغال برای دولت
شده که این موضوع میتواند اثرات سیاسی نامطلوبی
برای مدیریت داخلی کش��ور داش��ته باش��د .ایران با
افزایش قابل توجهی از جمعیت در دهه ش��صت که
موج��ب ش��د در آن زمان با مش��کالت زیادی مانند
تغذیه و مدرس��ه روبرو شویم ،اکنون این جمعیت به
مرز اشتغال رسیده به طوریکه در سالهای  ۸۵تا ۹۰
اشتغال واقعی درکشور براساس آمار مرکز آمار ساالنه
 ۱۴هزار شغل ایجاد شده که این عم ً
ال یعنی شغل به
میزان قابل توجهی ایجاد نشده است.
 تاکن��ون بهطور معمول در کش��ور از یک برنامهراهب��ردی جامع اقتصادی برخ��وردار نبودهایم زیرا با
تغییر دولتها ،سلیقهها حاکم برنظام اقتصادی کشور
میشدند .از اینرو باید دولت آینده با همكاری تمامی
بخشهای حاكمیت ،و نیروه��ای اقتصادی مجرب،
برنامه كالن ،جامع و هماهنگ قابل اجرا تدوین كند
كه رویكردها و سیاستهای کشوربدون تاثیر نگاههای
سلیقهای به اجرا درآید.
 توج��ه به پیوند همافزای می��ان اقتصاد و روابطبینالمللی به عنوان یكی از اصول پذیرفته ش��ده در
توس��عه اقتصادی در جهان امروز مورد تاکید اکثریت
اقتصاددانان است .الزم است دولت آینده با نگاه واقعی
به اثرات تحریمها بر اقتصادکشور بر مبنای این اصل،
تعامل س��ازنده با دیگر كشورها را درعین پایبندی بر
ارزشها در دستوركارخود قرار دهد.
در پایان میتوان به توانمندیهای مدیران مجرب
و عدم تغییر مدیران الیق و کارآمد اشاره کرد .استفاده
از مدی��ران متخصص و کارآمد ض��رورت انکارناپذیر
مدیریت کالن کشور خصوصا در برهه خطیر کنونی
اس��ت .دولت آینده باید زمینه بازیاب��ی و بكارگیری
تجربههای انباشته کش��ور و حضور مدیران موفق را
فراهم آورد .در این راس��تا ،درکوتاهترین زمان احیای
سازمان مدیریت و برنامهریزی رابه عنوان نماد مدیریت
کالن حرفهای و تخصصی کش��ور در دستورکار خود
قرار دهد.

تجدیدنظر الزم است
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یارانهها و انتظارات از دولت آینده

پرونده ویژه
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عكس :اميد ايرانمهر
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شفافیت و صداقت راه نجات دولت آینده است
اولویتهای اقتصادی دولت آینده و بررسی راهکارهای پیشروی دولت برای طرح هدفمندی یارانهها در
میزگرد آیندهنگر با حضور موسی غنینژاد ،احمد میدری و احمد ترکنژاد

عظیم محمودآبادی  :محمود احمدینژاد روزهای پایانی دولت خود را سپری میکند
و قرار است در آیندهای نزدیک سکان اداره کشور را با تمام مشکالت خرد و کالنی
که دارد به جانشین خود تحویل دهد .تاثیر مدیریت و سیاستگذاریهای اقتصادی
دولتهای نهم و دهم به قدری محس�وس اس�ت که تنها کارشناسان اقتصادی یا
فعاالن بخش خصوصی نیس�تند که آن را درک میکنند بلکه تاثیر آن برای تمام
اقش�ار جامعه به فراخور موقعیت و میزان آگاهیشان قابل درک است و این همان
چیزی اس�ت که ش�اید کار دولت آینده را سختتر میکند .بیتردید اجرای طرح
يك�ي از مهمتري�ن اولویته�ای دول�ت آین�ده
مس�اله هدفمندي يارانههاس�ت .به باور بعضي از
كارشناسان ،روند آزادسازي که در قیمتها اتفاق
افتاده مثبت اس�ت ولو اينكه ضربههاي سنگيني
از آن متوجه اقتصاد کش�ور ش�ده باشد .به گمان
این دسته از کارشناس�ان آزادسازي اتفاق افتاده
و کاه�ش یافتن مص�رف انرژي باالخ�ره اتفاقات
مثبتی بوده است .از طرف دیگر خيلي از بخشها
از اجرايي شدن همين طرح لطمه خوردهاند .بحث
رش�د نقدينگي ،ايجاد تورم و از بين رفتن انگيزه
اشتغال از جمله مهمترین نکاتی است که منتقدان
ش�یوه اجرای این ط�رح بر آن خ�رده میگیرند.
ميخواهم در ابتدا از آقاي غنينژاد خواهش كنم
كه وارد بحث شوند و نقاط مثبت و منفي اين طرح
را تا به امروز بفرمايند.
غنين�ژاد :بحث هدفمندی يارانهها متاس��فانه از اول

آقای میدری شما مهمترین اولویت دولت بعدی را
در مسائل اقتصادی چه میدانید و در صورتی که
معتقدهستیداصلیترینمسالهایکهدولتآینده
ب�ا آن درگیر خواهد بود ،طرح هدفمندی یارانهها
است چه پیشنهادی برای اصالح شیوه اجرای این
طرح دارید؟
ميدري :من ضرورتا معتقد نیستم که هدفمندی یارانهها

اصلیترین معضل اقتصادی ما است .هرچند معتقدم
برای اصالح سیاستهای اقتصادی کشور باید ببینیم
از تجربه هدفمندي يارانهها يا بحث خصوصيسازي چه
درسی میتوانیم بگیریم .االن يكسري پيشنهادات به
دولت ارائه ميش��ود و چيزي كه اجرا ميشود با اصل
پيش��نهاد فاصله نجومي دارد .مثال خصوصيسازي به
تعبير آقاي دكتر غنینژاد اکنون به مخصوصيس��ازي
تبديل شده است .يا همین مساله هدفمندسازي يارانهها
درواقع به معنی اصالح قيمتها بود و پذيرش سازوكار
قيمتها در تخصي��ص منابع؛ اما چيزي ك��ه رخ داد
سياست توزيعي بود و همانطور كه آقاي دكتر غنینژاد
هم فرمودند اين دولت اساسا از ابتدا به اصالح تدريجي
قيمتها هم اعتقاد نداشت .مشكل اساسي ما اين است
كه پيشنهادات مانند يك آب زالل از يك فيلتر ميگذرد
و آن فيلت��ر آب را آلوده ميكند و بعد به اقتصاد ايران
تزريق ميشود درست مانند يك نور سفيد كه به منشور
ي��ا يك صفحه تيره ميتابانيد و آن نور تيره در جامعه
منعكس ميشود .بايد اين واقعيت را بپذيريم؛ این اولين
بار نبود كه خصوصيسازي به مخصوصيسازي تبديل
شد و ما در برخی کش��ورهای دیگر هم شاهد همین
مساله بودهایم و خوب بود که با توجه به نتایج مخرب
آن ب��رای اقتصاد از آنها عبرت میگرفتیم .يك راهکار
وضرورتی كه تقریبا همه اقتصاددانان كم و بيش به آن
قائل هستند و توصیه میکنند مساله ضرورت استقالل
بانك مركزي اس��ت كه در بس��ياري از كشورها وقتي
پيشنهاد شد به ظاهر آن را پذيرفتند .مثال در سيرالئون
دولت اعالم كرد كه بانك مركزي مستقل است اما گروه
رئيسجمهور با رئيس بانك مركزي تماس ميگرفتند
كه بايد اجازه وام دادن اينطور صادر شود و حجم پول
بايد آنطور تغيير كند و زمانی که رئيس بانك مركزي
نميپذيرفت او را از دفتر و محل کارش اخراج میكردند.
هر کسی که از اقتصاد ایران اطالع دارد اهمیت استقالل
بانک مرکزی را خوب درک میکند .استقالل نداشتن
بانک مرکزی در يك ساختار سياسي غيرشفاف به عدم
پاسخگويي به جامعه و همچنین به تسلط قدرتهاي
پنهان ب��ر بانك مرك��زي كه هيچك��س خواهان آن

میدری:
راهکار وضرورتی
كه تقریبا همه
اقتصاددانان
به آن قائل هستند
ضرورت استقالل
بانك مركزي است
 .هر کسی که
از اقتصاد ایران
اطالع دارد اهمیت
استقاللبانک
مرکزی را خوب
درک میکند.
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قيمتهاي نسبي ديدند در حالي كه اينطور نبود .بعد
ه��م دولت همزمان با اجرای اين طرح ش��روع كرد به
قيمتگذاري تمام بازارها و اين اصالح هم نه به صورت
اصالح در جهت بازار ،بلکه اصالح به معناي ايجاد منابع
براي دولت و همچنین توزيع پول میان مردم بود .كاري
ت تعدادی از كاالها
كه دولت انجام داد اين بود كه قيم 
را زي��اد كرد و منابعي كه ايجاد ش��د را گرفت و توزيع
كرد .این در حالی اس��ت که هيچ تئوري اقتصادي اين
كار را تاييد نميكند .متاسفانه سياست اجرای این طرح،
سياس��ت صرفا توزيع است .يعني در چارچوب اقتصاد
سياسي اگر بخواهيم توضيح دهيم كه چه اتفاقي افتاده
باید بگوییم يك سياست پوپوليستي توزيع درآمد اعمال
ش��ده كه يك اثر كامال منفي بر توليد و تورم داشته و
امروز آثار آن بر کس��ی پوشیده نیست .علت تورم هم
اين نبود كه قيمتهاي نسبي اصالح شد و قيمتهاي
حام��ل انرژي باال رفت ،بلکه علت اين بود كه قيمتها
را ك��ه باال بردند چالهاي برايش كنده بودند كه درواقع
همان پرداخت يارانههاي نقدي بود .يارانههاي نقدي که
میان مردم توزیع شده مقدارش خيلي بيشتر از چيزي
بود كه از طریق اجرای این طرح ايجاد ش��ده بود و به
همین دلیل بود که مجبور شدند از منابع بانكي بگیرند.
نتیجه برداش��ت از بانك مركزي هم ب��ه وجود آمدن
تورمی است که االن شاهدش هستیم .بنابراين پشت
اين سياستها هيچ نظريه و تئوري روشني نبود و تنها
اقتضائي عمل كردن بود و اگر به آثارش نگاه كنيد آثار
بس��يار مخربي از همه جهت داشت؛هم از جهت تورم
و هم از اي��ن جهت كه توقعاتي در جامعه ايجاد كرده
ك��ه دولت وظيفه دارد به هم��ه پول بدهد .برگرداندن
وضعیت به حالت قبلی هم که اصال کار آسانی نیست.
من دلم به حال كانديداهای انتخابات ریاست جمهوری
ميسوزد و واقعا نمیدانم که باالخره ميخواهند با اين
مس��ئله چه كنند .اگر بگويند ميخواهيم اين روال را
برداريم يك مش��كل اس��ت و اگر بگويند ميخواهيم
آن را ادامه دهيم مش��كل ديگری است .اما براي اينكه
متهم به منفيبافي نشوم ميگويم به هر حال به اينجا
رسيدهايم و تمام سياس��تها و تئوريها اشتباه بود و
هيچ سياست درستي هم پش��ت آن نبود اما به اينجا
رس��يدهايم .اگر بپرس��يد چه بايد كرد يعني كاري كه
كمترين زيان را داشته باشد ميگويم اين توقعات ايجاد
ش��ده را نميتوان يكباره از بين برد ،بايد آن را هدايت
كرد به سمت كمدرآمدترينها يعني بايد مكانيزم آن را
كامال عوض كنيم .اينكه بايد به همه به صورت عمومي
يارانه پرداخت ش��ود از اساس ایده اشتباهی است که
باید به طور کامل منتفي شود و يك مكانيزم جديد را
برای آن پيش بگيريم .اگر يك جامعهشناس را دعوت
كرده بوديد توضيح ميداد كه مسائل اجتماعي پرداخت
يارانهها در روستاها و مناطق كمدرآمد چقدر فاجعهبار

بوده است .به عنوان مثال كسي كه چند سر عائله دارد
پوله��ا را ميگيرد و به آنها هم نميدهد ،منابع تامين
اعتيادش را با یارانه شش نفر عائله تامين ميكند و كار
كردنش هم منتفي شده است.
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با يك س��وءتفاهم بزرگ روبهرو بود و اين س��وءتفاهم
همچنان ادامه پيدا كرد .اينكه قيمتهاي نس��بي بايد
اصالح شود که نشاندهنده كميابي واقعي منابع است
كار درستي اس��ت ولي اگرچه يكس��ري اقتصاددانان
نزديك به دولت گفتند که اصالح قيمتهاي نس��بي
انجام ش��ده ،اما درواقع چنین نش��د .يعني اگر اصالح
قيمتهاي نسبي درخصوص حاملهاي انرژي صورت
میگرفت خوب بود .وقتی قيمتهاي نسبي را اصالح
ميكنيد بايد همه قيمتهاي نسبي اصالح شود .دوم
اينكه وقتي سياستها را پيش ميبريد بايد در پس آن
يك نظريه و بينش اقتصادي وجود داش��ته باشد .اين
دولت همان دولتي بود كه سال  84تثبيت قيمتها را
انجام داد .يعني جناح سياسي كه اين كار را كرد همان
اصولگرایانی بودند که در مجلس هفتم جلوي افزايش
ت حتي  10درصدي انرژي را که به صورت تدریجی
قيم 
طبق قانون افزایش مییافت گرفتند و گفتند اين عامل
تورم اس��ت .دولت هم چند سال اين سياست را ادامه
داد بعد يكباره ورق برگش��ت .وقتي ورق برميگردد و
شما سياست ديگري را پیش میگیرید بايد ابتدا توضيح
دهيد كه تئوري قبلي شما که مبتنی بر تثبيت قيمتها
بود چه اشكالي داشت كه االن ميخواهيد آن را تغيير
دهيد .اگر درست بود چرا تغيير ميدهيد ،اگر غلط بود
در كدام قسمت غلط بود كه ميخواهيد اصالح كنيد.
اينها انجام نش��د و به قول آنها «اقتضائي» عمل ش��د.
( االن مد شده که ميگويند مديريت اقتضائي ایجاب
ميكند قیمتها را افزایش دهیم ).اقتصاددانانی از اين
طرح (هدفمندي يارانهها) دفاع كردند ،بعضيهايشان
در ايران بودند و بعضيها حتي از خارج از كشور آن را
تاييد كردند و گفتند تجربه خوبي است .آنها به نظرم
دچار يك اشتباه باصره بزرگ شدند و اشتباه این بود که
آنها اجرای طرح هدفمندی یارانهها را به صورت اصالح

هدفمن�دی یارانهها از مهمترین تصمیم�ات اقتصادی دولت احمدین�ژاد بود که
رییسجمهور بعدی باید مشخص کند با آن چه خواهد کرد .هر چند کمو بیش اکثر
کاندیداهای فعلی بر ادام�ه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها تاکید میکنند اما به
نظر میرسد اعتبار این سخنان چیزی بیش از وعده و وعیدهای انتخاباتی نیست.
در میزگرد این شماره آیندهنگر که با حضور موسی غنینژاد ،احمد میدری و احمد
ترکنژاد برگزار ش�د راهکارهای احتمالی دولت آینده برای مواجهه با این طرح را
مورد بررسی قرار دادیم.
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یارانهها و انتظارات از دولت آینده

پرونده ویژه

میدری:
دولت تا جايي
كه جامعه كشش
داشته باشد
قيمتها را باال
ميبرد و منافع یک
گروهی كه حاميان
اين طرح باشند را
تامین میکند اما
اگر فكر ميكنيد
اينها را صرف
اموري ميكند كه
ميتواند به اقتصاد
ايران كمك كند اين
كار را نخواهد كرد

نگر
آینده
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نيس��ت تبدیل میش��ود .ما دولتي داريم كه پذيرنده
سياس��تهاي اقتصادي خودش نيست .اقتصاددانان و
نظام كارشناسي سياستهايي را پيشنهاد ميكنند ،اما
ساختار تصميمگيرياش يك چيز ديگر است.

شما معتقدید آن چیزی که به نام خصوصیسازی
انجام ش�ده درواقع «خصوصيس�ازي» نیست و
اساس�ا یک س�ری نهادها و پروژههای اقتصادی
واگذار به بخش خصوصی واقعی نش�ده و از بخش
دولت�ي هم گرفته ش�ده و درواقع هم�ان نظارت
نيمبند هم ديگر بر آن وج�ود ندارد .دولت بعدي
به فرض اينكه دولت مطلوب كارشناسان اقتصادي
باشد ،با اين قضيه چه ميتواند بكند؟
میدری :اوال بايد بپذيريم كه مسئله دولت است و براي

اين دولت بايد فكري كرد .فعاالن اقتصادي و رسانهها
تمركز را بر اين مبنا بگذارند ك��ه دولت در حوزههاي
مختلف چگونه اقتصاد را خراب ميكند؛ مثال در بخش
مخصوصيس��ازي نش��ان دهيم كه آث��ار مخربش در
جزءجزء ايران چگونه بوده و چگونه رقابت بين بخش
خصوصي و نهادهاي عمومي و ش��بهدولتی توان رشد
اقتصادي ايران را تحليل ميبرد .اين بايد تبديل به يك
مس��ئله ش��ود و تا جايي كه چارچوبهاي سياسي ما
اجازه ميدهد اتاق بازرگاني تهران و همچنین اتاق ايران
به گوش مسئوالن برسانند .دولت فعلی در تقسيمبندي
جزو دولتهاي ضعيف اس��ت؛ يعن��ي برخالف اينكه
در خيل��ي از حوزهها مقتدر اس��ت و آن چيزي را كه
ميخواهد عمل ميكند اما دولتي است كه در پيشبرد
وظایفش با مش��كالت عديده روبرو اس��ت .دولت يك
نظام سلسلهمراتبي اس��ت .فرض كنيد بخشي از اين
خصوصيسازي احتماال به خواست مقام معظم رهبري
صورت ميگيرد اما چيزي كه در عمل آن را می بینیم
فاصلههاي بس��يار زيادي با آنچه مدنظر ایش��ان است
وجود دارد .اينكه يك گروههايي در طيف بازنشستگان
يك نهاد عمومي بخواهند آن قدرت را به دست بگيرند
و بدتر از بخش خصوصي عمل كنند بخشي از خواست
حكومت نيس��ت .مثالهاي مختلف ميتوان زد .فرض
كنيد مواردي كه در روزنامهها آورده ش��ده ،اينكه سد
گتوند س��اخته ش��ود و در اليههاي نمكي هم ساخته
ش��ود و بخواهد آب كل رودخانه كارون را ش��ور كند،
خواس��ته مقامهای عالیرتبه نظام نیست .کارشناسان
اقتصادی باید بتوانند در مورد طرح هدفمندي يارانهها
سئوال کنند و بگویند چقدر چيزي كه اجرا شد ،منجر
به وجود آمدن كس��ري بودج ه ش��د .نهاد قدرت بايد
بپذيرد كه خيلي از حوزههاي اقتصادي مس��ئله اسالم
و كفر و مسئله امنيت ملي نيست .این مسائل باید به
فضاي عمومي واگذار شود و اجازه نقد آنها را بدهد و در
بخش مدني ما مثل اتاقهاي بازرگاني قدرت نقد اين
سياستها به وجود بيايد؛ يعني يك نظام كارشناسي
قوي در اتاقهاي بازرگاني داشته باشيم كه شروع به نقد
سياستها در حوزه هایی كنند که قدرت تاب و تحمل
شنيدنش را دارد.
آق�اي تركنژاد هم�ه كانديداها از وج�ود بحران
اقتص�ادي صحب�ت ميكنن�د .اگر ت�ا چند وقت
پيش كارشناس�ان اقتصادي راجع به اين مسائل
صحبت ميكردند و متهم به سياهنمايي ميشدند
االن ش�ايد هیچ مسئولی نباش�د كه وجود نوعی
بح�ران اقتص�ادی را ان�كار كند .منته�ا دولت و

مجلس تقصيرها را به گردن هم مياندازند .حتي
آقای احمدینژاد هم در مورد خیلی مس�ائلی که
م�ا اینجا به آن پرداختیم نظیر نفوذ نهادهای غیر
اقتصادی در طرحهای اقتصادی با ادبیات خودش
صحبتهایی داشته اس�ت .نفس پذيرفتن اينكه
االن در اقتصاد بحران داريم چقدر ميتواند مفيد
باشد؟
تركن�ژاد :اج��ازه بدهید قبل از ه��ر چیز تاکید کنم

هدفمند كردن يك پروژه خوب اقتصادي اس��ت اما در
کش��ور ما تقريبا به بدترين شكل ممكن اجرا شد .اگر
بخواهيم دو هدف بنيادي براي آن درنظر بگيريم يكي
بهينهسازي مصرف منابع و دومي بازتوزيع منابع ناشي
از بهينهسازي براي طبقات پايينتر بوده است .بايد اين
دو را بررس��ي كنيم و ببينيم در اين دو مورد مشخصا
چه اتفاقي افتاده است .بهينهسازي مصرف انرژي قطعا
گام موثری میتواند باشد اما مصرف بنزین ما دوباره به
همان ميزان قبلي برگشته است .شاید به این دلیل كه
يك عامل ديگر تغيير كرده است؛ آن زمان نرخ ارز هزار
تومان بود و شما ميگفتيد بنزين  700توماني عددي
اس��ت .هدفی که برای هدفمندی یارانهها در نظر بود
در وضعیتی که االن با آن روبهرو هستیم محقق نشده
است.
درواقع منظورتان اين است كه هدفمندي يارانهها
با گران شدن ارز بيمعني شده است؟
تركنژاد :تقريبا همینطور اس��ت .دومين مسئله اين

اس��ت كه ما بايد ببينيم منابعي كه از اجرای این طرح
حاصل شده چقدر نزدیک به چیزی است که پیشبینی
ش��ده بود .واقعا االن که دولت در پایان دوره خود قرار
دارد باید به این سئوال پاسخ دهد که اهدافی که برای
اجرای این طرح متصور بود چقدر محقق ش��ده و مثال
منابع در بازتوزيع ضريب جيني تا چه میزان بهبود پيدا
کرده است؟ آیا ضریب جینی بهبود یافته یا نسبت به
قبل از اجرای این طرح هم در س��طح پایینتری قرار
گرفته است؟ تا جایی که آمار و ارقام نشان ميدهد روند
نامطلوبی را در این حوزه شاهد هستیم .در مورد تبعاتش
هم تاکنون خيلي صحبت شده است .نمونه بارز آن تورم
است كه امروز عمال رئيس كل بانك مركزي دستها را
باال برده و گفته تمام تالشمان را كرديم و به وضعیت
فعلی رسیدهایم؛ يعني حدود  30درصد تورم .از طرف
دیگر با توجه میزان دریافتی نیروهای کار و قدرت خرید
آنان میبینیم که ميزان دستمزد واقعي آنها نصف شده
است .بنابراين بايد ارزيابي كنيم حاصل اين پروژه چه
شد و نتايج آن چگونه است .ما دو مسئله را بايد قبول
كنيم؛ اول اینکه واقعيتهاي حاكم بر مناسبات امروز
بر فضاي بينالمللي را تشخیص دهیم و درواقع جايگاه
و موقعیت خودمان را در فضاي بينالمللي بشناس��یم.
اگر اين را به مفه��وم واقعي بپذيريم و وضعیتی را که
االن در آن ق��رار داریم قبول كنيم قطعا در این صورت
از مدیریت جهانی و اداره دنیا صحبت نمیکنیم .البته
این به آن معنا نیست که خودمان را كم فرض كنيم و
مرعوب شويم .دومين مسئله واقعيتهاي داخلي است.
من مطمئن نیستم اگر اين فضاي انتخاباتي نبود كساني
كه كانديدا هستند قبول میکردند كه بحراني در اقتصاد
ما وجود دارد یا خیر؛ چون تا چند ماه قبل به نظر خیلی
از همین آقایان اساس��ا مشكلي وجود نداشت و حتی
اعالم میكردند كه عيد همه به مسافرت رفتند و غذا و

بهداش��ت و همه چیز در حد عالی بود .شاید بد نباشد
اگر اینجا به اختصار مقایس��های هم بین دولت فعلی و
دولتهای گذشته داشته باشیم؛ همانطور که میدانید
ما چهار دولت داشتيم .فكر ميكنم متوسط رشد واقعي
اقتصاد در اين دولت نسبت به سه دولت قبلي بدترين
وضعيت را داش��ته اس��ت .به وضعیت تورم اگر نگاهی
داشته باشیم باز هم میبینیم که کارنامه دولت فعلی
نس��بت به دولتهای قبل با فاصله قابل توجهی بدتر
است .به نظر ميرسد كه متوسط تورم اين هشت سال
از بقيه دولتها وضعيت بدتري داش��ته و همچنين در
مسئله بيكاري هم روند فزايندهاي را تجربه ميكنيم .در
كشوري كه رشد اقتصادي روزبهروز كمتر ميشود ،تورم
باال ميرود ،نرخ بيكاري باال ميرود ،كامال مشخص است
كه بحران وجود دارد و نميتوانيم ترديدي در آن داشته
باشيم .بنابراين وجود بحران در اقتصاد ما امری مسلم و
انکار نشدنی است و هيچكس نميداند واقعا چطور بايد
اين مسائل را حل كنيم .براي اينكه يك مقدار واقعبينانه
و نه خوشبينانه و نه بدبينانه به مسائل نگاه كنيم باید
بگویم در شرایط فعلی واقعا خيلي بعید است که بتوانيم
شاخصهای اقتصادی را به هشت سال قبل برگردانيم.
از طرف ديگر بعضي وقايعي رخ داده كه توقف آن تقريبا
راهحلي ندارد .نمونهاش همين هدفمندي يارانهها است
ك��ه نميدانم چطور ميت��وان آن را حذف كرد .دولت
حدود  70هزار ميليارد تومان تحويل گرفته ولی میزان
پرداختیهای آن به ش��کل نقدینگی از مرز  450هزار
ميليارد تومان هم عبور كرده است.
خودشان گفتند  460هزار ميليارد تومان.
تركنژاد :اين یعنی نزديك به  6/5برابر درآمد حاصل

از اج��رای این طرح تنها در بین خانوارها توزیع ش��ده
اس��ت .در اين شرايط از نظر من اولين كاري كه دولت
آين��ده بايد انجام دهد این اس��ت که ش��رايط امروز را
علتیابی کند و به سمتی برود كه كارهايي كه منجر به
شكلگيري وضعيت بحراني امروز شده را انجام ندهد.
در جلسهاي در اتاق بازرگاني ايران ،آقاي دكتر حسيني
وزي��ر اقتصاد که قرار بود دو روز بعد راي اعتماد بگيرد
هم حضور داشتند ،گفتند من چه كاري ميتوانم براي
صاحبان كس��بوكار انجام دهم؟ همه صحبت كردند
كه ارز و طال را فالن كنيد ،و بازار کس��بوکار را چنان
کنید ،من آن روز خدمت ایشان گفتم اوال شما شجاعت
به خرج ميدهيد كه در اين اوضاع میخواهید اقتصاد
کش��ور را به دس��ت بگيرید – تازه این موضوع مربوط
به شش سال قبل و بعد از آقاي دانش جعفري است-
اما در مورد اینکه میگویید چه کاری انجام دهید باید
عرض کنم خواهش ميكنم ش��ما هي��چ كاري انجام
ندهید و امروز هم معتقدم اگر متصدیان اقتصاد ما در
این سالهای اخیر هيچ كاري نميكردند امروز وضعي
به مراتب بهتر داشتيم .بنابراين اگر دولت آینده بتواند
به صورت علمي مش��خص كند شرايط امروز معلول و
حاصل چه علتهايي است و آنها را وزنگذاري كند و
تصمیم بگیرد که این اقدامات دولت فعلی را ادامه ندهد
و اشتباهات فاحش آن را تکرار نکند ،قطعا يك مقدار به
سمت شرايطي پيش خواهیم رفت كه كارهاي جديد را
بتوانيم شروع كنيم.
فرموديد با افزايش نرخ ارز طرح هدفمندي يارانهها
بيمعني ش�ده اس�ت .اما بعضي از كارشناس�ان
اقتص�ادي معتقدن�د اي�ن دو مبحث ج�دا از هم

هس�تند .يعني افزايش نرخ ارز و به هم ريختگي
بازار خيلي به مس�ئله هدفمندي يارانهها مرتبط
نبوده بلكه متاثر از مس�ئله تحريم بوده اس�ت و
به باور اين دس�ته از اقتصادانه�ا اگر هدفمندي
يارانهها اجرا نميشد شايد اوضاع بدتري داشتيم.
ترکن�ژاد :اوال يكي از وظايفي ك��ه دولتها دارند این

است که بايد داراي قدرت فراشناختی باشند.يعني قادر
باش��ند قبل از عمل تبعات اقداماتشان را در حوزههاي
مختلف اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ارزيابي كنند و به
يك برآورد برس��ند .به نظر من قابل پيشبيني بود كه
سياستهای حوزه سیاستخارجی ما چه تبعاتي دارد.
روشن بود كه نقطه قوت ما درآمدهاي نفتي بود .زماني
ك��ه ما را در حوزه نفت تحري��م كردند و قدرت توليد
اي��ن منبع دائما كاهش پيدا ك��رد و پس از آنكه آن را
مينيمايز كردند معلوم است که هر كاري كنند ديگر
از اين پايينتر نميآيد .مگر اينكه خيلي اتفاقات ديگر
بيفتد .گام بعدي که در همین راستا برداشتند محدود
كردن مناس��بات بانكي ما بود و م��ا را از اینکه بتوانیم
حداقل از منابعمان اس��تفاده كنيم محروم کردند .به
نظر من زماني كه پروژهاي به اين بزرگي – هدفمندی
یارانهها -را قرار بود اجرا كنند بايد تبعات رفتارهايشان
را در حوزههاي ديگر بررسي ميكردند که ميتوانست
در تعیین اس��تراتژی و تاکتیکهای الزم موثر باش��د.
كس��ي نميتواند بگويد ما نميدانس��تيم ميخواهند
تحريم كنند .به نظرم اگر آن زمان پيشبيني نكردند كه
تحريمها ميتواند آثار مثبت طرح هدفمندي يارانهها
را تح��ت تاثير ق��رار دهد و تقريبا به حداقل برس��اند
ناش��ي از ناتواني سیاستگزاران اقتصادی ما در قدرت
فراشناختشاناست.

آقای غنينژاد يكي از پيشنهادها و راهحلهاي شما
اين بود كه دولت باید بخش وسیعی از کسانی که
در ح�ال حاضر یارانه دریافت میکنند را از حذف
کند و این سیاست را تنها در میان اقشار نیازمند و
دهکهای پایین جامعه ادامه بدهد .آيا واقعا براي
دولت آينده مقدور اس�ت كس�اني را که نيازمند
هستند يارانه بگيرند از ديگران مجزا كند و روند
اين تفکیک فساد بيشتري را ایجاد نمیکند؟ در
اقتصاد هر تبعیضی میتواند منجر به فساد شود.
از طرف دیگر ما نظام آماری مناس�بی هم نداریم
که بتوان بر اس�اس آن نیازمندان واقعی جامعه را
تش�خیص داد و این مس�اله اجرای راهحلی که به
آن اش�اره کردید را پیچیدهتر و دشوارتر میکند.
پيش�نهادي كه داريد را از منظر يك كارش�ناس
اقتصادي ب�ا توجه به وضعيت کنونی كش�ورمان
چقدرواقعبينانهميدانيد؟
غنین�ژاد :م��ا االن نهادهايي داريم كه متولي اقش��ار

اگر بگوييم دولت بحث رش�د اقتص�ادي و پايين
آم�دن مصرف انرژي را مدنظر نداش�ته و هدفش
تنها همان گفته هميش�گي خ�ود مبنی بر اینکه
«ميخواه�م عدالت اقتصادي را برپ�ا كنم» بوده
اس�ت ،آيا از اين جه�ت نميتوانيم بگوييم دولت
در تحقق هدف خودش از اجرای طرح هدفمندی
موفق بوده اس�ت؟ به اين معنا كه درآمد نفت که
در طول اين  30سال به صورت غيرعادالنه توزيع
ميشده االن بخشی از آن عادالنه توزيع ميشود؟
وقتي با برخی افراد از طبقات محروم جامعه ارتباط
برقرار ميكنیم میبینیم که ميگويند كاش بنزين
از این هم گرانتر بش�ود اما مبلغ يارانهها افزایش
یابد.
غنین�ژاد :اگر منظور ش��ما اين اس��ت ك��ه دولت در
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عوامفريبي موفق بوده يا ن��ه من ميگويم موفق بوده
است .اگر اقش��ار ضعيف اعتقاد دارند وضعشان خوب
شده در واقع گول عوامفريبي را خوردهاند .فرق میکند
میان اینکه شما به كسي ماهي بدهيد یا به همان فرد
ماهيگي��ري را ياد دهيد .اينها ماه��ي را توزيع كردند.
اس��م اين همان پوپوليسم و عوامفريبي است که ما با
آن مخالفيم .اينكه يك عده طرفدار اين طرح هستند
دليلي بر دست بودن آن نيست .مفهوم عدالت ،مفهوم
بزرگي است و نميتوانيد بگوييد اساسا كار من عدالت
اس��ت .اولين س��وال من اين اس��ت كه تئوري عدالت
دولت فعلی چيست؟ كساني كه اين همه مدعي عدالت
هستند بگويند منظورشان از عدالت اقتصادي چيست.
هي��چ چي��زي را توضيح نميدهن��د و ميگويند ما از
پولدارها ميگيریم و به فقرا ميدهیم 700 .ميليارد دالر
درآمد ارزي در هفت ،هشت سال گذشته وجود داشته
اما ما با چه پديدههايي روبهرو ش��دهايم؟ االن مدعيان
اين عدالت پاسخ دهند كه اين ماشينهاي آخرين مدل
بوگاتي و مرسدس بنزها و پورشه و غیره چیست که ما

غنینژاد:
اينكه يك عده
طرفدار اين طرح
هستند دليلي بر
دست بودن آن
نيست.مفهوم
عدالت،مفهوم
بزرگي است و
نميتوانيدبگوييد
اساسا كار من
عدالت است.
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كمدرآمد و به قولي آس��يبپذير هستند .يكي سازمان
بهزيس��تي و كميته امداد و دیگری سيس��تم تامين
اجتماعي است كه به نظرم الزم است تقويت شوند.اينها
ميتوانند كمدرآمدترينها را شناسايي كنند .پيشنهاد
م��ن به طور مش��خص اين بود ك��ه كمكها به طرف
نهادهايي كه وجود دارند برده شوند و آنها را كارآمدتر
كنند و نظارت بر آنها هم بيشتر شود .سيستم پرداخت
عمومي بايد حذف ش��ود و توقعي ك��ه يك عده دارند
مبني بر اينكه دولت پول نفت را توزيع ميكند -البته
اگر قرار بود اين كار انجام شود -بايد به صورت ديگري

اجرایی میشد .يك عده ميگويند طرحهايي هم بوده
كه پول نفت منش��ا فساد است و اگر دست دولت نبود
و دست مردم بود بهتر هزينه ميكردند .من هم به اين
گفته معتقدم اما نه در اين سيس��تم .س��وال شما اين
بود كه االن چه ميش��ود انجام داد و به نظرم االن اين
تنها راهحل اس��ت نه بهترین .اما اينكه آيا كانديداهای
ریاستجمهوری از اين پيشنهادها استقبال ميكنند يا
نه مسئله دیگری اس��ت .من به عنوان يك كارشناس
اقتصادي نميتوانم حرفي بزنم كه آنها خوششان بیايد
بلکه بايد واقعيتها گفته شود .فقط يادآوري ميكنم
كه س��ال  83قب��ل از انتخابات س��ال  11 ،84نفر از
اقتصاددانها و بعد هم  15نفر يك بيانيه داديم و تقريبا
 99درص��د از مواردي را كه آنجا گفتيم اکنون محقق
شده است .همه اين مواردي كه ميفرماييد مطرح بود،
اينكه تثبيت قيمتها اش��تباه است و قيمتها بايد به
تدريج افزايش پيدا كنند كه نشاندهنده كميابي منابع
شود نه اراده دولت براي توزيع درآمد .همه اينها گفته
ش��د .االن ه��م ثبات اقتصاد كالن بايد ايجاد ش��ود تا
بخش خصوصي بتواند فعاليت كند و نفس بكشد .االن
مس��ئله بخش خصوصي ما اين است كه دولت كامال
در بازار مس��لط اس��ت و قيمتگذاري ميكند مضاف
بر اينكه با اين خصوصيس��ازيهايي كه ايجاد شده و
شبهدولتيهایی که وارد شدهاند فضاي رقابتي را از بين
بردهاند.

در بازار میبینیم؟ آیا اينكه اين خودروها نسبت به قبل
بیشتر ش��ده در جهت عدالت بوده است؟ آیا اينكه ما
يك سرمايهدارهايي پيدا كرديم كه  40سال سن بیشتر
ندارن��د و  4ميليارد يورو از اروپ��ا آوردهاند كه در ايران
س��رمايهگذاري كنند عدالت است .این آقایان توضيح
بدهند سيستمی كه  4ميليارد دالر را در عرض هفت،
هشت سال به دس��ت آورده با معجزه کدام مكانيزمي
بوده اس��ت؟ وقتي شخصي به نام استيو جابز ميلياردر
ميشود شما ميدانيد با چه مكانيزمي آنقدر رشد کرده
اس��ت .او آيفون را درست كرده و مهندس خالقي بوده
كه بازار را پيدا كرده ،محصوالتش اين همه مش��تري
دارد و ميلياردر ش��ده است .ميخواهم بدانم آقايي که
در کش��ور ما ميلياردر يورويي ش��ده چه تاجي به سر
مردم زده اس��ت؟ چه تجارتي كرده است؟ آیا اسم اين
عدالت است؟ واقعيت نش��ان خواهد داد چيزي كه به
اس��م عدالت توزيع ميشود به س��رعت مثل برف زير
آفتاب ذوب ميش��ود و به هوا ميرود 45 .هزار توماني
كه از دو س��ال قبل شروع به پرداخت آن كردهاند االن
كمتر از  25هزار تومان ارزش واقعي دارد .مردم عادي
متوجه آن نيستند اما ما كارشناسان كه تجزيه و تحليل
ميكنيم متوجه میشویم .اين عدالت رابينهودي است،
البته رابينهودي هم نيس��ت .رابينهود از ثروتمندها
ميگرفت و به فقرا ميداد اما اينها نهایتا از فقرا ميگيرند
و سر فقرا را كاله ميگذارند .از كدام ثروتمندي پولش را
گرفتهاند .حرف من این است که در اقتصاد هر كاري كه
ميخواهد انجام شود بايد يك تئوري داشته باشد .در
اقتصاد نميتوان اقتضائي صحبت كرد .سر دادن شعار
عدالت ،باعث استقرار عدالت نمیشود .ما ميخواهيم
به عنوان پول نفت مبلغ��ي را در جيب مردم بگذاريم.
اينكه بگوييد هر وقت ما خواس��تيم يك چيزي را در
جيب مردم بگذاريم ص��داي گردنكلفتها درآمد که
عدالت نیست.
میدری :من در ادامه بحث يارانهها يك نكته را بگويم.
در ات��اق بازرگاني بحثي بود كه م��ا دوباره هدفمندي
يارانهه��ا را ادامه دهيم اما خطاهاي گذش��ته را تكرار
نكنيم .قيمت تم��ام حاملهاي انرژي را افزایش دهیم
و یارانههای نقدي صرف زيرساختها و كمك به توليد
شود .به نظرم اين از آن حرفهايي است كه دولت آينده
به شدت ميپسندد .چون شما براي كسري بودجهاش
راهكار تعيين ميكنيد؛ يعني دولت در سيستم بانكي و
منابع ارزي االن بحران دارد و برای همین سعي ميكند
كه بتواند اين كسري بودجه را حل كند تا از این طریق
چ��رخ مالي دولت را بگرداند .اما ميخواهم بگويم اتاق
بازرگاني اين كار را نكند چون خطرناك است .به گمان
من هيچكدام از نكات مثبت اين طرح محقق نميشود؛
يعني دولت تا جايي كه جامعه كش��ش داش��ته باشد
قيمتها را ب��اال ميبرد و در ضمن منافع یک گروهی
كه حاميان اين طرح باشند را تامین میکند اما اگر فكر
ميكنيد اينه��ا را صرف اموري ميكند كه ميتواند به
اقتصاد ايران كمك كند اين كار را نخواهد كرد .مسئله
دولت يعني دس��تگاه نظام اداري اي��ران چيز ديگري
است .زماني كه دولت پول و منابع ارزي زيادي داشته
باشد در واردات را باز ميكند و ميگويد هر كااليي كه
ميخواهيد وارد كنيد و اقتصاد چين را بر اقتصاد ايران
مسلط ميكند .دولت از اين نظريه استفاده ميكند تا
بتواند سياستهاي خود را پيش ببرد .وقتي درآمد ارزي
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پرونده ویژه

تمام شد ش��عار حمايت از اقتصاد ملي را سر ميدهد.
اينج��ا دولت ،دولت توس��عهگرا نيس��ت و ميخواهد
روزمرگي را بگذراند و به اصطالح اقتضائي عمل ميكند.
بنابراین نبايد ما تئوريهايي دست آنها دهيم كه بتواند
كارش را توجيه كند .دولت تا جايي كه جامعه كشش
داشته باشد تورم را توزيع ميكند ،طرحهاي عمراني كه
اشتباه است را اجرا ميكند...

يعني به سرنوشت خصوصيسازي منجر ميشود؟

می�دری :بله .چون ما نپذيرفتهايم كه دولت ،مش��كل
است؛ بنابراين ورژنهاي جديد به آن ميدهيم و دولت
هم بخشي از واقعيت را در صداوسيما و رسانهها مطرح
ميكند كه اي��ن اقتصاددانان گفتهاند اي��ن راه نجات
اقتصاد ايران است و در عمل كاري ميكند كه بگوييم
از ماست كه بر ماست .به همین دلیل است كه معتقدم
نباید به دنبال آن باشيم به دولت طرح بدهیم .شما اگر
بخواهيد فقرا را شناسايي كنيد راهكارهايش وجود دارد.
دولت ايران چطور توانس��ت در عرض شش ماه كاري
كند كه هر جا در ايران بنزين مصرف ميكنيد مشخص
ميشود سهميه ش��ما چقدر است .اين كار را ميتواند
در سيستم مالياتي هم انجام دهد اما ظاهرا اقتضائات
سياسي به او این اجازه را نميدهد .درواقع شفاف كردن
درآمد در ايران به لحاظ سياسي كار پرهزينهاي است
و همانهايي كه سودهاي كالن و رانتخواري دارند از
این مساله متضرر ميشوند .بايد سراغ اين برويم كه چرا
دولت سيستم قضايي را اصالح نميكند .اگر بخواهيم
اقتصاد ايران واقعا رشد كند اولين جايي كه بايد اصالح
ترکنژاد :شود سيستم قضايي ايران است.

اگر آن زمان
پيشبينينكردند
كهتحريمها
ميتواند آثار مثبت
طرحهدفمندي
يارانهها را تحت
تاثير قرار دهد
و تقريبا به
حداقلبرساند
ناشي از ناتواني
سیاستگزاران
اقتصادی
ما در قدرت
فراشناختشان
است
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اين موضوع که ربطي به تغيير دولت ندارد.

می�دری :بله .اما به نظر من هر دولتي بخواهد ايران را
اداره كند بايد سيس��تم قضايي و اطالعاتي را درست
كن��د .اصالح سيس��تم اطالعاتي از آن جه��ت دارای
اهمیت است که ثبت اسناد درست شود تا از این طریق
شناسایی افراد فقیر میسر شود .در دنيا سالهاست که
چنین مکانیزمی وجود دارد و فکر میکنم در کش��ور
ما هم این مس��اله قابل اجرا باش��د .به ش��رط اينكه
بپذیریم پولشويي را متوقف كنيم .در شرایط فعلی به
نظرم هر كس��ي ميخواهد با مردم ايران صحبت كند
باي��د بگويد اقتصاد ايران بد اس��ت .بنابراين اين وجه
را ميپس��ندم ولي در مورد ريش��هيابي آن هيچكس
ريشهيابي صحيحي ارائه نميدهد .به نظرم ريشه اين
بحرانه��ا اين بود كه ما اجازه نقد عمومي را از جامعه
سلب كرديم .دولت احمدی نژاد دولتي بود كه هشت
س��ال صداوسيما به طور كامل آن را تاييد كرد و هيچ
اقتصادداني وارد اين رسانه نشد .در دولت آقاي خاتمي
ميزگردهاي متعددي توسط این سازمان برگزار میشد
كه فالن سياستها اشتباه است و دولت بايد خودش را
اصالح كند .اما در دولت فعلی يك بار آقاي دکتر نيلي
در یک برنامهای که از شبکه چهار سیما پخش میشد
در مورد وضعیت اشتغال و آمار بیکاری صحبت کردند
و بعد دیدیم که كل برنامه را اصال متوقف کردند .حتی
در زمان دولت آقاي هاش��مي بعد از اينكه برادرش��ان
از صداوسيما رفتند پشت سر هم برنامههاي انتقادي
پخش می شد .بنابراین معتقدم هر دولتي ميخواهد
در راس بياي��د باي��د بپذيرد كه اين نق��د زمينه الزم
براي سياس��تهاي صحيح اقتصادي است .این را هم
اضافه کنم که قش��ر ضعيفی که شما در سئوال قبلی

خودتان به آن اش��اره کردید از خودش میپرس��د اگر
اين يارانه نقدی را ندهند چه ميشود؟ با این وجود به
نظر میرسد هر كسي كه درآمدش بيشتر از  400هزار
تومان بوده يارانه مستقيم به ضررش تمام شده است.
كساني كه هيچ درآمدي نداشتند يا درآمدشان كمتر از
 300هزار تومان بوده دریافت یارانه نقدی به نفعشان
بوده است .اگر نرخ تورم واقعي را درنظر بگيريم امسال
 100درصد افزايش قيمت داشتهايم .درواقع اقتصاد ما
اقتصاد دالري است وقتي دالر سه برابر ميشود يعني
شما  300درصد افزايش قيمت داشتهايد .اما مركز آمار
اينها را نميگويد .بنابراین این چیزی که شما در مورد
برخی اقشار ضعیف میگویید به نظرم ،واقعیت جامعه
ما نیست و تنها افراد بيكار هستند كه شايد از این نوع
اجرای طرح هدفمندی خوشبخت شده باشند.
آقای ترکنژاد ش�ما ب�ه ضريب جينی ،ن�رخ ارز
و دیگر ش�اخصهای اقتصادی اش�اره کردید که
در س�الهای اخیر روند نزولی داش�ته است .حاال
سئوال اینجا است که چقدر از این مسائل ناشي از
اجرای طرح هدفمندي يارانهها بوده است در حالی
که ما درگیریهای اقتصادی ش�دید دیگری نظیر
مساله تحریمها را هم داشتهایم.
ترکنژاد :ش��ما ميگویید منابعی كه بازتوزيع ش��ده

برای طبقات پايين تبعات مثبتی داشته است .به نظر
من اين بايد خودش را در داخل يكس��ري ش��اخصها
نشان دهد .اما ما میبینیم شاخصهایی كه اين مسائل
را با آنها اندازهگيري ميكنند وضعیت بدتري را نشان
ميدهند .همانطور که آقای دکتر میدری هم فرمودند
براي طبقاتي كه  500 ،400هزار تومان درآمد داشتهاند
و  5عضو يك خانواده هس��تند يعني این خانواده 50
درصد افزايش درآمد داش��ته است که عمدتا اينها در
طبقات روستايي و همچنین در حاشيه شهرها هستند.
اينها تورم ناش��ي از اين مناطق را لمس ميكنند ولي
حداقل درآم��د را دارند .بنابراين قبول دارم وضعي كه
ِ
امروز وجود دارد به خاطر هدفمندي يارانهها نيست و
ش��اید مساله تحریمها بیش از هر چیز دیگری در این
خصوص موثر بوده اس��ت .اما اجازه بدهید بگویممگر
همی��ن آقایان نگفتند تحريمها اثر ندارد ،اينها كلمات
وحشتناكی بود که امروز اقتصاد کشور را به نقطه فعلی
رسانده است.

اما این مساله تنها محدود به دولت و احمدینژاد هم
نیست بلکه آقاي حداد عادل در زمان ریاستشان

بر مجلس هفتم گفت ه بودند اگر دنيا درهايش را به
روي ما ببندد ايران براي خودش دنيايي است.
ترکنژاد :آنچه كه امروز رخ داده بهرهوري س��رمايه با

رش��د منفي و بهرهوري نيروي كار با رشد منفي است.
االن مش��خص است مش��كالت بنيادي در مسائلمان
داريم .م��ن ميگويم بايد ميدانس��تيم تحريمها اين
تبعات را دارد چراکه روش��ن اس��ت كشوري كه سالي
 100ميليارد دالر درآمد داشته االن به  50میلیارد دالر
کاهش یافته و اگر در سياستهايمان تجديدنظر نكنيم
هر سال بدتر ميش��ود .قدرت يك ميليون تومان بعد
از اجراي هدفمن��دي يارانهها االن به  300هزار تومان
رسيده است.
به خاطر طرح هدفمندي يارانهها؟

غنینژاد :وقتي دولت با اجرای طرح هدفمندي يارانهها
نص��ف هزينههاي این ط��رح را از منابعي غير از منابع
افزاي��ش قيمتها يعني از بان��ك مركزي تامین کرده
اس��ت به معنای ایجاد تورم اس��ت .يعني طوري طرح
هدفمندي اجرا شده كه با تورمی که ایجاد کرده قدرت
خريد را پايين آورده و ارزش پول را به میزان بسیار قابل
توجهی کاهش داده است .شما پولي را پرداخت و دوباره
دريافت ميكنيد .مسئله تورم به تحريم ارتباطي ندارد.
تحريم مزيد بر علت شده و اثر آن را تسريع كرده است.
داستان اين است كه سياست آقاي احمدينژاد اين بود
كه از يك طرف افزايش نقدينگي ايجاد کند و پتانسيل
تورمي را باال ببرد و از طرف ديگر شير واردات را باز کند
و با دالر ارزان جلوي اين تورم را بگیرد .اما اين تورم به
صورت باالقوه وجود داشت و وقتي جلوي ورود واردات
ارزان گرفته ش��د اين تورم خودش را نش��ان داد .پس
تحريم علت تورم نبود و فقط باعث نش��ان داده شدن
آثار این تورم شد.
میدری :من يك نكته را هم در تكميل اين بحث بيان
كنم .ما آمار نرخ ارز ايران را از  1870تا به امروز داريم.
در اي��ن مدت جنگ جهاني اول كه منجر به اش��غال
ايران شد ،انقالب مشروطه ،جنگ جهاني دوم ،دوران
مصدق و کودتای  28مرداد ،انقالب اس�لامي و جنگ
را داش��تهایم ولی هيچگاه نرخ ارز به يك سوم سقوط
نكرده اس��ت و این همان وضعیتی است که متاسفانه
االن شاهدش هستیم .بنابراین نميتوانيم بگوييم اثر
تحريم از جن��گ جهان��ي اول و دوم در اقتصاد ايران
بيشتر است .مدت  7سال تمام دالرهاي نفتي را پمپاژ
كرديم و توليد داخلي را به شدت آسيب رسانديم .توان

قدرت داخلي در اثر واردات بيرويه را از بين بردیم .از
طرف ديگر يكباره حجم پول به ش��دت افزايش يافت
كه آمارش نش��ان ميدهد حدود  6/5برابر است .طرح
هدفمندي را كه اجرا كرديم قرار بود  20هزار ميليارد
به بخش توليد بدهيم كه اين كار انجام نشد و قيمت
حاملهاي انرژي را باال برديم و بخش عمدهاي از اين
صنايع ورشكست ش��دند .آمارها هم که اصال منتشر
نشد .كاهش ظرفيت توليد و توليدات داخلي به تورم
دامن زد .يعني تورمي كه به وجود آمد بخش��ي در اثر
كاهش تولي��دات داخلي بود كه در اثر افزايش قيمت
حامله��اي انرژي به وجود آم��د و توليدات داخلي ما
ديگر قابل رقابت نبودن��د و مصرفكننده داخلي هم
نميتوانست آنها را بخرد .درواقع وقتي تحريمها شروع
شد هنوز سه ماه نگذشته بود كه سقوط نرخ ارز را در
ايران داشتيم .اين چه دولتي است كه نميتواند ذخاير
ارزي را براي سه ماه پيشبيني كند.
ترکن�ژاد :به نظر من هم يك دولت بايد ظرفيتها و
توان كارشناس��ياش تبعات تصميمش را درخصوص
هم��ه اقدامات��ش در حوزههاي مختل��ف بينالمللي،
اقتصادي ،اجتماعي و سياس��ي درك كند ،ولي روزي
كه تيم اقتصادي دولت آقاي احم دينژاد منكر ارتباط
نقدينگي و تورم شد و پس از آن خواستند اثبات كنند
نقدينگي تورم را باال نميبرد و نس��خه واردات با دالر
ارزان را پيچيدن��د و پس از آن با دالر ارزان توليدملي
را ناب��ود كردند که تا امروز هم ش��اهد آثار مخرب آن
بر تولید داخلی کشور هستیم .االن با وجود اين حجم
نقدينگي اما پول نداري��م واردات را با دالر ارزان انجام
دهيم ،توليدملي را هم که قبال نابود كردهايم ،مابهازاي
ميزان پولي كه در بازار اس��ت نی��ز كاال وجود ندارد،
اينها چه ارتباطي با طرح هدفمندي يارانهها دارد؟ اينها
ريشه در اين دارد كه چهرههای اقتصادی دولت منكر
ارتباط تورم و نقدينگي شدند .اجازه بدهید بگویم زمانی
که بنده در دولت آقاي هاشمي در وزارت جهاد معاون
برنامهريزي ب��ودم و در دولت آقاي خاتمي اس��تاندار
بودم ،وقتیگفته میش��د منابع براي سرمايهگذاري
موردنياز اس��ت آقای دكتر ش��يباني رئيس كل بانك
مركزي استدالل ميكرد اگر اين منابع بيايد تورم ايجاد
ميشود.
می�دری :اين قضيه را اتفاقا آقاي س��تاريفر در جلسه
اقتصاددانها به خود آقای شیبانی گفت.
ترکنژاد :درواقع ه��ر  3عنصر اقتصادی دولت آقايان

دانشجعفري ،ش��يباني و فرهاد رهبر گفتند ارتباطي
بين نقدينگي و تورم وجود ندارد.
میدری :آقاي ستاريفر اين مسالهای که آقای ترکنژاد
میگویند را در جلسهای به خود آقای شیبانی یادآوری
کردند و گفتند شما در دولت آقاي خاتمي ميگفتيد
حجم نقدينگي باال تورم ايجاد ميكند چه شده که االن
 ...و ایش��ان همگفتند بل��ه االن هم ميگويم ولي این
مساله اينقدر نيست كه شما ميگوييد.
ترکنژاد :حاال شما به من بگویید اين چه ارتباطي به
تحريمها دارد.
غنینژاد :تحريمها مزيد بر علت بود نه اينكه تاثير ندارد.
ضمن اینکه مگر تحريمها غير از سياستهاي دولتی
اس��ت كه آنها را بی اثر میدانست و معتقد بود که این
تحریمها برای کشور و اقتصاد ما برکت است؟ پس چه
شد؟
ترکن�ژاد :س��ال  84طی مصاحب��هاي گفتم اگر اين
افكار مسلط بر اقتصاد ايران شود ويرانه درست ميكند.
اتفاقا قبل از تشكيل اين دولت هم بود و امروز فرافكني
ميكنند و اين ش��رايط را به گردن تحريمها مياندازد.
دولت بايد مسئوليت اين وقايع را بر عهده بگيرد.
بههرح�ال با توجه به بحث كس�ري بودجه دولت
بع�دی در بحث هدفمندي يارانهه�ا چه میتواند
انجام دهد؟ با منطقي كه در وضعيت فعلي سراغ
داريد در آينده چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟
غنینژاد :اگر دولتي كه روي كار خواهد آمد تفكر اين

دولت را داش��ته باشد غير از اينكه فرايند تورم تشديد
شود نتيجهاي نخواهد داشت .يعني سيستم توليد ما
كه زمينگير شده و از آن طرف دولت مجبور میشود با
استفاده از منابع بانك مركزي و منابع بانكها هزينههای
خودش را تامین کند.

ب�ه نظرتان دولت بع�دي توان و ام�كان پرداخت
يارانه را به ميزاني كه االن پرداخت ميش�ود و نه
يارانه  250هزار توماني كه آقای احمدینژاد از آن
صحبت میکند دارد؟ یا اینکه مجبور میشود برای
حف�ظ پرداخت این میزان نقدینگ�ی به خانوارها
دوباره قيمتهاي حامل انرژي را افزايش دهد؟
غنین�ژاد :ظاهرا مجل��س تصويب ك��رده كه قيمت

حاملهايانرژي را به طور ميانگين  38درصد افزايش
دهند كه از این منابع استفاده كنند اما آن منابع آنقدر
نخواهد شد كه بتوانند يارانهها را بپردازند .به نظرم نياز
به تجديدنظر وجود دارد.

ولي احتماال به اين س�مت ميروند كه يكس�ري
خانواره�ا را از گرفتن يارانه حذف ميكنند و تنها
به قشر كمدرآمد جامعه پرداخت كنند؟
غنین�ژاد :به هر حال ظاهرا قرار اس��ت اقتضائي عمل

يعني از انجام اين كار ناگزير نيست؟

میدری :يعني میتواند روند خود را ادامه دهد و منافع
اقتصادي جامعه را همينطور كم كند و به فقر و تورم
و بيكاري دامن بزند .در جايي هم تصميم ميگيرد به
اين سمت برود كه براي رشد اقتصادي اولويت بيشتري
قرار دهد.

دولت فعلي مب�دع و اجراكننده بحث هدفمندي
یارانه ه�ا بود ولي دولت بعدي ب�ه نوعي در عمل
انجام شده قرار دارد و بايد تكليفش را با تصميمي
كه دولت قبلي گرفته روش�ن كن�د .اين كارش را
خيلي س�ختتر ميكند و در بحث كسري بودجه
هم نميتوان از طريق بودجه فعلی یارانه پرداخت
ش�ود .آقای غنینژاد گفتند احتم�اال این مبلغ يا
پرداخت نميش�ود يا قيمت حاملهاي انرژي باال
ميرود .آقای ترکنژاد ،آیا فکر میکنید جامعه اين
كشش را دارد كه بخواهد افزايش قيمت انرژي را
دوباره تجربه كند؟
ترکنژاد :به نظرم اگر دولت به مفهوم واقعي بخواهد کار

درستی انجام دهد پیش از هر چیز الزم است صادقانه
با مردم صحبت كند .به نظرم دولت قادر نيس��ت اين
وضعيت را حداقل در اين وس��عت و با اين حجم ادامه
دهد .اگر ه��م بخواهد انجام دهد يعني متوقف كردن
عمده پروژههاي عمراني ،پذيرش كسري بودجه و نهايتا
پذيرش تورم ،كاهش اشتغال و . ...به نظرم دولت آينده
باید کاری کند که در صداوس��يما ام��كان بحث را به
كارشناسان بدهند و واقعيتها را براي جامعه بگويند
و يك انتخاب پيشروي آنها بگذارند .از س��وی دیگر با
توج��ه به اینکه االن  60ميليون نفر يارانهها را دريافت
ميكنند و واقعا براي بعضي از خانوادهها تاثيري ندارد
این یارانه بايد حذف شوند چون واقعا امكان ادامه آن با
روش فعلی وجود ندارد.

روشهاي جايگزيني كه پيش�نهاد شده را چطور
ميبينيد؟ مثال اينكه به جاي پرداخت نقدينگي،
كاالي اساس�ي به خانوارهاي نيازمند داده شود يا
بحث تامين اجتماعي ارتقا داده شود؟
غنین�ژاد :بحث پرداخت كاال بدتر اس��ت چراکه این

کار خودش میتواند به منشا فساد و مشكالت عديده
دیگری تبدیل شود.

كساني كه پيشنهاد ميدهند ميگويند ميتواند
جلوي رشد نقدينگي گرفته شود.
غنین�ژاد :خی��ر اينطور نيس��ت بايد اي��ن كاالها هم
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خريداري شوند كه منابع الزم دارند .موضوع اين است
كه اين منابع را از كجا ميخواهند تامين كنند .بنابراين
جايگزين��ي ندارد .اگ��ر بخواهند یاران��ه نقدی بدهند
نیز اس��كناس چاپ و مجددا ت��ورم را به جامعه تزريق
ميكنن��د .يكي از افراد وزارت اقتصاد كه نماينده ايران
در بانك جهاني است گفته اگر اين روند ادامه پيدا كند
تخممرغ  45هزار تومان خواهد شد و براي كسي مهم
نيست .البته اين روند چون تورم را تشديد ميكند اگر
در يك دوره سه ساله آن را ثابت نگه دارند به طور کلی
اثرش را از دست خواهد داد.

غنینژاد:
طوري طرح
هدفمندياجرا
شده كه با تورمی
که ایجاد کرده
قدرت خريد را
پايين آورده و
ارزش پول را به
میزان بسیار قابل
توجهیکاهش
داده است .مسئله
تورم به تحريم
ارتباطي ندارد.
تحريم مزيد بر
علت شده و اثر
آن را تسريع كرده
است.
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کنن��د .اقتضايي عم��ل کردن يعني اینک��ه هيچ فكر
منسجم و نظم برنامه و تئوريزی شدهای وجود نداشته
باشد و هر كجا هر كاري که ميتوانند انجام دهند.
میدری :دولتها وقتي ميخواهند سياستی را انتخاب
كنند ابتدا بررسی میکنند و ميبينند سیاستی که قرار
اس��ت اتخاذ شود چه تاثيري بر رشد اقتصادي خواهد
داش��ت .از طرف دیگر اتخاذ هر نوع سیاست يك تاثير
هم بر پايداري سياسيشان دارد و بين اين دو معموال
رابطه االكلنگي برقرار میشود .یعني ميتواند هم رشد
را سركوب كند يا اینکه قرباني پايداري سياسي يا جايي
میشود كه مجبور است براي پايداري سياسي درهاي

رشد اقتصادي را فراهم كند .تجربههاي متعددي در دنيا
وجود دارد كه شايد دولت تا آخر هم ترجيح ندهد كه
رش��د اقتصادي را انتخاب کند و برای همین اقتصاد را
هر روز كوچكتر میکند تا بتواند كنترل خود را بيشتر
كند.
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يارانهها و انتظارات از دولت آينده

پرونده ويژه

راهحل :یارانه به شرط استخدام
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر
1

هدفمندی یارانهها چه تاثیراتی در اقتصاد ایران
گذاش�ته اس�ت و چه آس�یبهایی به فرهنگی
اجتماعی و اقتصادی ما وارد کرده است؟
یکم :چنانچه ميدانيم هدف اصلي از هدفمندی یارانهها،

حسین راغفر آزادس��ازي قيمتها و حذف يارانهها بود .اما اجراي اين
استاد اقتصاد سياست به صورت خام و فاقد پشتوانههاي كارشناسي به
دانشگاهالزهرا رغم ظرفیتهای این دولت ،نشان از فقدان آیندهنگری
الزم در میان مس��ئوالن اجرایی داشت .نزديك به هزار
ميليارد دالر درآمدهاي نفت و گاز در هشت سال گذشته،
اگرچه ميتوانست يك نظام تامين اجتماعي بسيار فعال و
كارآمد و موثر را در كشور شكل دهد و پوشش دادن همه
افراد تحتپوششنظام تاميناجتماعي اگرچه ميتوانست
مثل پرداختهاي نقدي كنوني اوال بيثمر ،ثانيا مخرب
و ثالثا بیاثر نباشد ،اما چنین اتفاقی نیفتاد .تورمي كه در
اثر تزريق ماهيانه  3500ميليارد تومان به اقتصاد كشور
ايجاد ش��د ،چنان بود که قدرت خريد مبلغ دريافتي از

يارانه را در آخر هر سال به شدت از بين ميبرد و امروزه
بسياري از كساني كه اين مبالغ را دريافت ميكنند اگر
اوضاع را با قبل از اجراي اين طرح مقايسه كنند خواهند
ديد كه مغبون شدهاند.
دوم :نكته حائز اهميت دیگر آسيبي است كه به اخالق
كار در كشور وارد شده است .گزارشهايي كه از سراسر
كش��ور ميرسد اين اس��ت كه در بس��ياري از مناطق
كه مردم كار ميكردند بخص��وص گروههايي كه فاقد
تحصيالت باال بودند بعد از پرداخت يارانهها عمال ديگر
حاضر نيستند با دستمزدهاي قبلي كار كنند .بنابراين
اجراي اين طرح با ش��يوه کنونی از یکسو باعث كمبود
نيروي كار در بسياري از مناطق دورافتاده كشور شده و
از سوی دیگر ظرفيتهاي توليدي كشور به دليل اينكه
بسياري از اين افراد به دليل گرفتن يارانه حاضر به كار
كردن با دستمزدهاي قبلي نيستند آسيب دیده است.

2

ب�ا نگاه�ی آیندهنگران�ه،دول�ت بع�دي چگونه

ميتواند این برنامه را ادامه دهد و به نظر ش�ما با
چه چالشهايي در تداوم اجرایی کردن اين طرح
روبرو خواهد بود؟
یک�م :آنچه درخصوص هدفمن��دي يارانهها تاكنون

انجام شده اشتباه بود و دولت بعدي بايد براي اصالح
وضعيت كنوني نقشهراه داشته باشد .در شرايط كنوني
درآمدهاي نفتيمان به ش��دت كاه��ش پيدا كرده و
همزمانبهخاطرفقدانسرمايهگذاريياسرمايهگذاري
ناكافي در هشت سال گذشته ظرفيتهاي بزرگي از
اشتغال در كشور از بين رفته و طبق آمارهاي رسمي
حداقل  3ميليون بيكار داريم كه اين خود يك تهديد
بسيار بزرگ براي كشور اس��ت .دولت بعدي بايد به
كار كارشناس��ي توجه جدي داشته باشد و اقداماتي
در جهت بهبود فضاي كسبوكار انجام دهد .تا زماني
كه اقتصاد ما از ش��يوه پرداخت نقدي به سمت يك
اقتصاد ش��كوفا و فعال حركت نكند كه در آن نيروي
كار مولد و س��الم با دسترنج خود و از طريق داشتن
يك شغل امرار معاش كند نميتوانیم به ريل اصلي و

اقتصاد؛ اولویت نخست
 22انتظار فعاالن اقتصادی از رئیسجمهور در بیانیه اتاق ایران
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فعاالن بخش خصوصی کشور به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک با محیط کسبوکار
کش��ور و تأثیر مس��تقیمی که از رویکردهای دولت در این حوزه میبینند ،درک روشن
و همهجانب��های از تمامی زوایای پیدا و پنهان اقتصاد ایران و بایس��تهها و اقتضائات آن
دارند.ات��اق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی ایران به نمایندگی از فعاالن اقتصادی
کشور ،با بهرهگیری از این دانش و تجربه و به لحاظ مسئولیتی که به عنوان مشاور قوای
سهگانه در جمهوری اسالمی ایران بر عهده دارد و با احساس وظیفهای که درقبال حفظ
اشتغال و بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر مینماید ،انتظارات فعاالن اقتصادی از دولت
آینده را به شرح ذیل به عنوان بیانیه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی تقدیم نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نموده ،ضمن اعالم آمادگی خود برای مشارکت جدی و
همهجانبه در تحقق این خواستهها ،از ایشان توقع امعان و اعالم نظر تفصیلی آن را دارد:

1

يكم :رویکردهای کالن

اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی:اولین خواسته بخش خصوصی از دولت آینده،
پذیرش و درک موقعیت خطیر کنونی اقتصاد کش��ور است .لذا انتظار میرود دولت
آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کالن کشور آگاه و با توجه و استفاده از اندوخته علمی
و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامههای کوتاه ،میان و بلندمدت به
منظور اصالح مسیر به سمت اهداف پیشبینی شده در برنامههای کالن ،اقدام نماید.
ثبات بخشی به فضای اقتصاد کالن:برای آنکه فعاالن اقتصادی قادر به پیشبینی
و برنامهریزی جهت فعالیتها و س��رمایهگذاریهای آتی خود باشند ،باید ثبات در
متغیرهای کالن اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاستهای عمومی حاکم باشد .کنترل
و کاهش نرخ تورم ،مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورتهای امروز کشورند که

2

مسير درست برگردیم.
دوم :در پايان سال اول اجراي طرح پرداخت يارانههاي
نقدي س��خنگوي اقتصادي دولت گزارش��ي ارائه داد
و گفت حداق��ل 15ميليون نفر از كس��اني كه يارانه
ميگيرند فاقد استحقاق براي دريافت يارانه هستند و
برای همین طرح كنارهگيري داوطلبانه را مطرح كرد.
شناسايي اين افراد كار مشكلي نيست .مطالعه چنین
طرحی بين دو تا س��ه ماه طول ميكشد اما بعد از آن
باید بیش از نیمی از اين جمعيت عظيمی كه االن يارانه
نقدي دريافت ميكنند حذف شوند و بعد به تدريج با
خروج افراد از این طرح ،یارانهها به سمت تولید و بازار
كار س��وق یابد تا به جاي اينكه يارانه به افراد پرداخت
ش��ود به صورت كمك به توليد کش��ور تزریق شود و
توليدكنن��ده آن را به صورت دس��تمزد به نيروي كار
پرداخت كند.
سوم :در شرايطی که نفت را به قيمتهايي پايينتر
از قيمت بازار ميفروش��يم يعن��ي به متقاضيانمان
تخفيفه��اي بزرگي ميدهيم چرا اين تخفيف را به
توليدكننده داخلي نباید بدهي��م؟ برای اصالح امور
تمام سياستها بايد معطوف به تامين نيازهاي توليد
باشد .درواقع دولت آينده بايد بتواند با ايجاد مشوقها
و یارانههایی زمين��ه ورود فعاالن اقتصادي به بخش
تولي��د را فراهم كند .دولت آین��ده باید در يك دوره
زماني مثال سه يا پنج ساله انرژي را با امتيازات ویژه
يعني ب��ا قيمتهاي ترجيحي ب��ه توليدكنندههای
داخلی به خصوص در بخشهايي كه اشتغال بزرگي
را در حوزههاي صنعتي ميتوانند ایجاد کنند واگذار
كند؛ تا صنعتگران ما بخشي از هزينههاي توليد خود
را كاهش دهند .اقدام دیگری که میتواند موثر باشد
تخصیص منابع موجود در نظام بانكي به كارخانهها
و توليدكنندهها است .دولت بعدی میتواند از محل
 50هزار ميليارد تومان��ي كه مجلس تصويب كرده
حداقل ح��دود  25تا  30هزار ميلي��ارد تومان را به
اش��كال مختلف به بخش تولید اختصاص دهد .در
برابر اخراج در کارخانهه��ا و بیکاری کارگران ،يارانه
دستمزد به شرط استخدام و بازگشت به كار میتواند
به تولیدگران پرداخت شود .در این صورت اوال توليد
ايجاد ميشود ،ثانیا تورمي كه امروز وجود دارد  -آن

هم به واس��طه پرداخت نقدینگی در برابر کاری که
انجام نشده  -به شدت تقليل پيدا ميكند و ثالثا رونق
فضاي كسبوكار رقم میخورد .با اجرای این طرح،
آنهايي كه از مدار خارج ش��دهاند به چرخه توليد بر
میگردند و مجددا زمينه را براي فعال ش��دن توليد
فراه��م میكنند .ما هيچ راه ديگ��ري براي خروج از
بحران كنوني به جز پرداختن به توليد و توجه به آن
نداريم.

3

آیا قطع یارانههای نقدی در دولت آینده میتواند
راه�کاری عملی باش�د و با نگاه�ی آیندهنگرانه
نمیت�وان برخ�ی نتایج منفی مترت�ب بر چنین
تصمیمی را برشمرد؟

مهم است كه دولت بعدي به چه شكلي و تا چه حد
بتواند از حمايتهاي جامعه برخوردار باشد و يك دولت
ضعيف با راي قليل بر س��ر کار آید يا بالعکس .كس��ي
كه طرح مش��خص و چش��مانداز روشني براي اشتغال
و جوان��ان بيكار دارد ميتواند اعتم��اد جامعه را جذب
کند .دولت میتواند به صورت يك فرايند مرحلهاي به
ميزاني كه شغل ايجاد ميكند ياران ه را حذفکند .دولت
ممكن اس��ت درآمدی را از فرد بگيرد اما از طرف ديگر
به آنها شغلي بدهد كه تضمينكننده چشمانداز روشن
و بلندمدتتر باشد .ضمن اينكه ادامه وضع موجود نیز
امكانپذير نيست .اگر دولت بعدي صادقانه اين مساله را
با مردم در ميان بگ��ذارد مردم متوجه خواهند بود كه
پرداخت يارانهها به زيانشان بوده است .همچنین چنانکه
اش��اره ش��د ،میتوان تا مقطعی ب��ه گروههاي محروم
جامعه يارانه پرداخت و بعد به تدريج براي فراهم آوردن
فرصتهاي شغلي براي آنها چارهانديشي کرد .بههرحال
پرداخت وس��یع یارانه نقدی ،سمي است كه در ظرف
اقتصاد كشور و گروههاي پاييني وارد ميشود.
دولتآینده با چه اقدامات آیندهنگرانهای میتواند
از بحرانهای پیش روی خود و موانع موجود برای
ارتقای وضعیت اقتصادی بکاهد؟
یکم :كنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد .تورم عوامل
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سیاس��تها و رویکردها در س��طح کالن حاکمیت در راستای رفع موانع تولید تدوین و
اجرا شود .تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای سیستم بانکی
و دوایر دولتی در ش��رایط رکود اقتصادی ،مصداق بارز و مورد توقع نگاه تولید محور به
اقتصاد است.
تعامل با فعاالن اقتصادی:طی سالهای اخیر ،زیرساختهای مناسبی مانند شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده  76قانون برنامه پنجم توس��عه
برای ایجاد فضای تعامل میان دولت و فعاالن بخش خصوصی ایجاد ش��ده اس��ت .توقع
فعاالن اقتصادی از دولت آینده اس��تفاده بهینه از این ظرفیتها و مش��ارکت مستمر در
این نهادها است.
اصالت بخش��ی به محیط کسبوکار در مسیر پیشرفت :از میان روشهای موجود
برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر ،رویکرد بهبود محیط کسبوکار به عنوان
زمینهساز و بسترساز مناسبی برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی رویکرد مورد توصیه
فعاالن بخش خصوصی به دولت آینده است .لذا اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر
محیط کسبوکار ،که به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است ،ضرورتی جدی است.
اصالح مناسبات بین المللی :توجه به پیوند همافزای میان اقتصاد و روابط بینالمللی
به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تأکید

دولت ممكن است
درآمدی را از فرد
بگيرد اما به آنها
شغلي بدهد كه
تضمينكننده
چشمانداز روشن و
بلندمدتترباشد.
ادامه وضع موجود
نیزامكانپذير
نيست و اگر دولت
بعدي صادقانه اين
مساله را با مردم
در ميان بگذارد
مردم متوجه
خواهند بود كه
پرداختيارانهها
به زيانشان بوده
است
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تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود .در همین راستا ،بازگرداندن اعتماد عمومی به
سیاستگذاران با پرهیز از شتابزدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.
توجه به گروههای کم درآمد:معیشت گروههای کم درآمد جامعه آسیب زیادی را
طی سالهای اخیر دیده است .بنابراین ،دولت آینده باید با کنار گذاشتن تدریجی
روشهای اعانهای ،زمینه ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد مبتنی بر کار و تالش برای
آحاد جامعه ،خصوصاً طبقه کم درآمد را فراهم آورد .در همین رابطه توزیع مجدد درآمد
در جامعه از طریق سازوکار مالیاتی ،به شرط کوچک و چابک شدن دولت ،رویکرد درستی
است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم می سازد.
تنظیم سیاس��تهای اقتصادی براساس استراتژیهای بلندمدت صنعتی ،معدنی،
کشاورزی و تجاری:اقتصاد ایران تا به حال از یک برنامه راهبردی جامع که با تغییر
دولتها و سلیقهها دچار اختالل نشود ،بهرهمند نبوده است .از اینرو مقتضی است دولت
آینده با همکاری تمامی بخشهای حاکمیت ،برنامه کالن ،جامع و هماهنگی تدوین کند
که رویکردها و سیاستها در بلندمدت مبتنی بر این برنامه تنظیم شود.
اتخاذ رویکرد تولید محور:تولید و تولید محوری ،اساسیترین نیاز اقتصاد ایران در
ش��رایط فعلی است،بنابراین سنجه و معیار برای انتخاب هر سیاستی باید نقش و
تأثیری باشد که در تقویت تولید ملی بتواند ایفا کند .از این روی ،انتظار میرود مجموعه
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اصل��ي خودش را دارد كه يكي از مهمترين آنها دولت
فربه و بزرگ است .اين دولت هزينههاي بسيار گزافي را
ميبلعد .بنابراين بايد هزينههاي دولت را كاست .اگرچه
اين كار ،كار يك شبه و دوشبه نيست اما دولت بعدي
بايد به س��مت كوچك کردن خودپي��ش روند .دولت
بزرگترين متقاضي در اقتصاد كش��ور است و خودش
يكي از اصليترين داليل فش��ار تقاضا است و تورم را
رقم ميزند .دولت بايد كوچك شود تا بشود به سمت
تقویت سرمايهگذاري حرکت کرد.
دوم :ظرفيتهاي بالق��وه فوقالعاده بزرگي در مردم و
بخش خصوصي وجود دارد كه بايد آن را فعال كنيم .در
داخل كشور فرصتهاي سرمايهگذاري پرسود زيادی
داريم اما ش��رايط انحصارهاي موجود در كشور امكان
ورود آنه��ا را به ما نميدهد .بنابراين نيازمند يك عزم
سياسي هس��تیم كه اين موانع را مرتفع و زمينهها و
فرصتهاي سرمايهگذاري را فراهم كند .اگر قرار باشد
همه فرصتهاي بزرگ سرمايهگذاري كشور را خارج
از مناقصه در اختيار يك يا دو نهاد قرار دهيد طبيعي
است كه كسي وارد اين فضا نمیشود.
س�وم :اعتماد مردم به سیاستهای اقتصادی آسيب
دیده و این بايد احيا و جبران شود .يكي از هدفهاي
اصلي دولتهاي بعدي باید بازسازی اين اعتماد باشد به
نحوي كه اگر دولت گفت قرار است اين سياستها را
اجرایی کنیم ،مردم مطمئن باشند كه جوانب مختلف
اين سياس��تها سنجيده شده و قرار نيست كه دست
دول��ت به جيب مردم برود ت��ا هزينهها را تامين كند.
هر چه دولت بعدي شفافتر باشد و سعي كند از همه
ظرفيتهاي بالقوه كشور بهتر استفاده كند با سرعت
بيشتري ميتواند اعتماد عمومي را بازسازي كند.
چه�ارم :محوريت بايد توليد باش��د .توليد كشاورزي،
صنعتي و توليداتي كه نوآوري و خالقيت داشته باشد.
در سالهای گذشته ،صدها بانك و صدها موسسه مالي
اعتباري مثل قارچ رشد كرده و هزينههاي دادوستد و
اعتبارات را بسيار باال برده است .اگر نظام بانكي ما سالم
باشد قطعا سرمايهگذاران داخل و خارج منابعشان را به
سمت فعاليتهاي مولد سوق دهند اما فراموش نکنید
که در ابتدا باید منتظر ابتكارات دولت براي حمايت از
بخش توليد باشیم.
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پرونده ويژه

يارانهها و انتظارات از دولت آينده

راه دشوار پیشرو
شهای صنعت نفت و راهکارها
دولت آينده؛ چال 

دولت آینده با چالشهای سخت و جدی در صنعتنفت
کشور روبرو است که در سطور زیر فهرستی از آنها را ارائه
نموده و تالش میکنم در هر مورد تنها رهیافتی را برای
رس��یدن به راهکار برونرفت از آنها ارائه دهم چراکه در
اغلب موارد ارائه راهکار اجرائی ش��تابزده ،روا نیست و راه
به جائی نمیبرد:
مهمترین و بزرگترین چال��ش صنعت نفت چالش
مدیریت است .از آنجا که ثبات مدیریت یکی از مسایلی
اس��ت که موجب پیشرفت و توسعه میشود ،لذا یکی از
دالیل��ی که موجب بروز مش��کالت در صنعت نفت طی
غالمحسین حسنتاش دولتهای نهم و دهم شده ،بیثباتی مدیریت در صنعت
کارشناساقتصادی نفت بوده اس��ت .اما بهرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت
در حوزه انرژی دارم ،اما اکنون تغییر گس��ترده مدیریتی اجتنابناپذیر
اس��ت .در دوره وزارت آقای میرکاظمی ،مدیران ضعیفی
به سمتهای مهم در صنعتنفت گمارده شدند که بعضا
توان مقابله با چالشها را نداش��ته و قادر به ایجاد تحول
الزم در صنعت نفت نبوده و نیستند.امروز شبکه مدیریت
نفت بسیار ضعیف شده و الزم است کمیتهای متشکل از
افرادی فرهیخته ،مدیران موجود صنعت نفت و توانائی آنها
و تجربهای که در مدت مدیریت آموختهاند و برنامههائی
که دارند را بررسی کرده و آنهائی را که از پتانسیل اصالح
عملکرد خود و رشد برخوردارند ،تحت آموزشهای الزم
قرار دهد و زمینه جابجائی بقیه را فراهم کند.
چالش دیگر که از گذش��ته به دولت نهم و دهم نیز
به ارث رسید ،چالش ساختار به همریخته و پیچیده
صنعتنفت است به طوری که حوزه تصدی آنقدر به هم
پیچیده شده که روابط بخشها با هم تعریف نشده و لوث
مس��ئولیت ایجاد کردهاس��ت .اگر هر پروژه نیمه تمامی
که دچار مش��کل شده را مورد بررسی قرار دهیم که چه
کس��ی باعث این مشکل است ،در ساختار فعلی مطمئنا
دس��ت آخر مشخص نخواهد شد که مشکل از کیست و
مربوط به کدام دستگاه زیر مجموعه صنعت نفت است،
چراکه ساختار آنقدر پیچیده است که هر بخش میتواند
مس��ئولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم
شفافیت و لوث مسئولیت .بنابراین ساختار موجود باید
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است .الزم است دولت آینده برمبنای این اصل تعامل سازنده با دیگر کشورها را در عین
پایبندی بر ارزشها در دستور کار قرار دهد.
اصالح و بهبود سیاس��تهای تجاری :اتخاذ سیاستهای تجاری متناسب و مبتنی
بر رویکرد کاهش وابس��تگی به نفت و جایگزینی درآمدهای ناشی از ارزش افزوده
صادرات غیرنفتی به منظور تقویت تراز تجاری کش��ور ،اصل مهمی اس��ت که الزمه آن
شفافیت در سیاستهای تجاری دولت آینده است.
قانونمداری در الیههای اجرایی :عدم تطابق رویههای اجرایی در الیههای میانی با
قوانین موضوعه ،یکی از چالشهای مهم فعاالن اقتصادی میباشد .شایسته است
دولت آینده در تمامی الیههای اجرایی ،پایبندی خود به قوانین و مقررات را حفظ کند تا
به توان مدیریتی و برنامهریزی فعاالن اقتصادی کمک شود.
تشویق سرمایهگذاری :کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سالهای اخیر ،پیامدهای
منفی فراوانی برای کشور به دنبال داشته است .دولت یازدهم باید با تسهیل شرایط،
حمایت مستمر و تأمین امنیت برای س��رمایهگذاری داخلی و خارجی ،زمینههای الزم
برای تولید محوری را فراهم آورد تا به این ترتیب مشکالتی نظیر تورم ،بیکاری و فساد
اقتصادی کاهش یابد.
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مورد بازنگری قرارگیرد .خوشبختانه درگذشته در طرح
نصر ،مطالعات الزم در این زمینه انجام شده و راهکارهای
الزمی که یک مدیریت کارآمد میتواند آنرا اجرائی کند
شناسائی شده است.
چالش بعدی حلوفصل تصمیمات غلط گذش��ته
اس��ت .برگردان��دن بس��یاری از تصمیمات گرفته
ش��ده به حالت اول ،وقت زیادی را میگیرد .دولت بعدی
باید بداند که در حوزه صنعت نفت حداقل دو س��ال باید
مشکالت گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته
را حل کند .یک بیبرنامهگی گسترده خصوصا در بخش
باالدستی وجود داشته اس��ت ،اولویتها مشخص نبوده
و ش��رکتهایی که توانایی و رزومه الزم را نداشتهاند ،به
کار گرفته ش��دهاند .قراردادهایی تح��ت عنوان HOA
طی دوسال گذشته در صنعتنفت بسته شده که نوعی
ت است.
سادهسازی و تقلیل در توسعه باالدستی این صنع 
به این صورت که شرکتهایی یکی دو چاه در میدانی حفر
کنند و خطلولهای بکشند و چند ماهی نفت تولید کنند
و آن را ب��ه یکی از واحد بهرهبرداری صنعت نفت تحویل
دهند و بر اساس اطالعات این تولید چندماهه ،طرح جامع
توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه برای توسعه اصلی میدان
یا با خودشان قرارداد بسته میشود یا اینکه در آن مقطع
هزینههائی که کردهاند تسویه میشود .این شیوه که در
مرحل��ه اول یک کار چند میلیون دالری اس��ت ،موجب
تشویق بسیاری از شرکتها برای ورود به بخشباالدستی
ش��ده در حالی توجه نش��ده که زیرساختهای مربوطه
محدودیت دارد .نتیجه اینکه امروز بسیاری از شرکتها
وارد این نوع قراردادها ش��دهاند و کارهای نمیهتمامی را
روی زمین گذاش��تهاند .نتیجه این ش��ده که یک تعهد
حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار
شده اس��ت .درچنین شرایطی که تصمیم و برنامه غلط
براس��اس ساختار غلطی طراحی شده ،برگرداندن آن به
شرایط قبلی طبیعتا مشکالت بسیاری در پیش خواهد
داشت .مشکل اینجاست که در صنعتنفت در دوره بعد
از انقالب یک نقشهراه و اولویتبندی برای توسعه منابع
هیدروکربنی وجود نداشته است .و لذا نیاز است که یک
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بازنگری و برنامهریزی برای این امر صورت گیرد.
آنچه مس��لم است در شرایط تحریم که فشار آن نیز
روزافزون است ،صنعت نفت قادر نیست تمام میادین را
همزمان توس��عه دهد و مشخص نبودن اولویتها باعث
میشود که امکانات کشور تجزیه شده و کارها نیمه تمام
بماند .بنابراین گرچه توسعه بخش باالدستی صنعتنفت
نیازمند نقشهراه است اما حداقل در شرایط تحریم اولویتها
با توجه به محدودیت امکانات ،مشخص است و باید کار
را بر میادین مش��ترک متمرکز کرد .اما حتی در میادین
مشترک نیز امکان توسعه همزمان همه آنها وجود ندارد
و به همین دلیل باید اولویتبندی شوند .اولویت هم باید
براساس این منطق باشد که کش��ور رقیب ما در میدان
مشترک ،چه فعالیتی دارد .براین اساس مهمترین اولویت
پارسجنوبی خواهد بود .اما حتی در مورد پارسجنوبی
هم اینکه پروژههای توسعه چندین فاز همزمان جلوبرده
ش��ده است ،کار درستی نبوده .هم اکنون بیش از  10فاز
نیمهتمام وجود دارد درحالی اگر بر یکی دو فاز به صورت
کامل متمرکز ش��ده بود و امکانات تجمیع میشد شاید
تاکنون گاز تولیدی آن به اقتصاد کش��ور عرضه شده بود
و بعد فاز به فاز به صورت متوالی حرکت میش��د .اصالح
این وضعیت و برگرداندن آن به ریل درست و ساماندهی
به این پروژهها یک چالش بزرگ است.
به جای آنکه با اجرای پروژههای پراکنده همه انرژی،
توان و پول کشور را پراکنده کنیم ،باید بر روی اولویتها
تمرکز کنیم و دربخش باالدس��تی ،بای��د در درجه اول
پارسجنوبی اولویت اول قرار گیرد و الیه نفتی آن اولویت
دوم باشد .کشور قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید
یک میلیارد بشکه از الیه مشترک نفتی را برگزار میکند
درحالی که ما هنوز یک بش��که نفت ه��م از این میدان
برداش��ت نکردهایم.در همین جشن هم قراردادهایی قرار
اس��ت تنظیم کند که تولید میدان را از  525هزار بشکه
فعلی به  700هزار بشکه برساند.
در بخش پائیندس��تی صنعت نفت هم ش��اید تنها
اولویت ،تکمیل پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس باشد ،در
هر فاز از میدان گازی پارسجنوبی حدود  40هزار بشکه

اخالق و س��رمایه اجتماعی :سرمایههای اجتماعی در سه بعد اعتماد ،مشارکت
و همیاری طی س��الهای اخیر کاهش یافته اس��ت .از این روی ،دولت آینده باید
اقداماتی عملی به منظور ارتقای سطح اعتماد عمومی در جامعه به ویژه بازگرداندن اعتماد
مردم به مسؤوالن از طریق مبارزه با فساد در دستگاهها دولتی ،پرهیز از تناقض در گفتار
و عمل و همچنین احیای اصول اخالق حرفهای فراهم آورد.
اس��تفاده از مدیران متخصص :اس��تفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت
انکارناپذیر مدیرت کالن کشور خصوصاً در برهه خطیر کنونی است .دولت آینده
باید زمینه بازیابی و بکارگیری تجربههای انباشته کشور و حضور مدیران موفق را فراهم
آورد .در این راس��تا احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان نماد مدیریت کالن
حرفهای و تخصصی کشور امری ضروری است.
توانمندسازی بخش خصوصی :نقش و جایگاه بخش خصوصی در توسعه با ثبات
اقتصاد ایران انکار ناشدنی است .از این روی ،ضروریست دولت یازدهم در تمامی
مراحل تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرای تصمیمات ،بخش خصوصی را نیز در نظر
داشته باشد تا این بخش فرصت الزم برای نقشآفرینی بیشتر و بهتر در اقتصاد را پیدا
کند.
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میعانات گازی تولید میش��ود که در ش��رایط تحریم با
زحمت و زیر قیمت فروخته میش��ود و درمقابل بنزین
مورد نیاز کشور با زحمت و باالتر از قیمت ،وارد میشود،
در صورتیکه اگر س��تاره خلیج فارس س��اخته شود 55
درصد این میعانات میتواند در آنجا به بنزین تبدیل شود.
مس��ئله نامطلوب بودن ش��اخص ش��دت انرژی و
مصرف باالی حاملهای انرژی و فرآوردههای نفتی و
گاز طبیعی در کشور از چالشهای مهم صنعت نفت است.
نح��وه برخورد با یارانهها و نحوه اجرای طرح هدفمندی،
مصرف کشور را بیشتر کرد که کمتر نکرد .به این دلیل که
بسیاری از دستگاهها که در راستای کنترل مصرف انرژی
و سیاس��تهای غیرقیمتی حرکت میکردند و اقدامات
مثبت��ی را انجام میدادند ،با این توهم که افزایش قیمت
مشکل مصرف را حل میکند ،کارهای خود را رها کردند.
درحالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90
مشخص ش��ده که کاهش مصرف بعضی حاملها ناشی
از کنترل مصرف نبوده ،بلکه ناش��ی از افت بخش تولید
و ی��ا مثال در مورد بنزین جایگزینی  CNGاتفاق افتاده
است .حذف یارانهها موجب کاهش تولید صنعتی شده و
این موضوع از میزان مصرف کاسته است .وقتی کاری که
ذات آن خوب است ،غلط اجرا میشود جمع کردن آن و
برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت است .بهتر است
این یارانهها تبدیل به یک اعتبار انرژی شود ،که این اعتبار
تنها بتواند صرف هزینههای انرژی و یا صرف هزینههای
بهس��ازی انرژی خانوار یا بنگاهها ش��ود یا قابل فروش یا
واگ��ذاری دریک بازار به دیگر نیازمن��دان آن در همین
دو زمینه باشد .آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل
کردهاند میتوانند اعتبار اضافی انرژی را در چنین بازاری
عرضهکنند و تجمیع این اعتبارات صرف سرمایهگذاری
مثال در یک واحد صنعتی که نیاز دارد ،برای اجرای پروژه
بهینهسازی مصرف انرژی شود و سرمایهگذار از این بهین ه
ش��دن منتفع شود .این ش��یوه کار میتواند ،باعث شود
مصرف انرژی کنترل شود و پروژههای بهینهسازی مصرف
اجرا شود و بهرهوری در کشور ارتقاء یابد.
چالش مهم دیگر در مس��ئله یارانهها این اس��ت که
ب��ا افزایش قیمت دالر باز هم در م��ورد یارانه به پله اول
بازگشتهایم و این قابل پیشبینی بود .نقص برنامه حذف
ت حامله��ای انرژی با
یارانهه��ا این بود ک��ه یکبار قیم 
درصدی از قیمـتهای منطقهای تطبیق داده شد ولی
مشخص نشد که اگر این حذف یارانهها و باالرفتن قیمت
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حاملهای انرژی و پرداختهای نقدی طرح به نوبه خود
موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را باال بکشد دوباره
قیمتهای داخلی نسبت به قیمتهای منطقهای یارانهای
خواهد شد ،تکلیف چیست؟
چال��ش تحریم دیگر چالش بس��یار جدی صنعت
نفت اس��ت .آژانس بینالمللی انرژی اخیرا گزارش
چشمانداز میانمدت خود را تا افق  2018منتشر کرده
اس��ت .مرور این چشمانداز نشان میدهد که عزم جدی
در غ��رب وج��ود دارد که ایران به طورکل��ی از بازار نفت
کنار گذاش��ته شود .شواهد و قراین ،میزان ظرفیت مازاد
اوپک ،توسعه تولید از «اویلشیلها» و «شیلهایگازی»
و افزای��ش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را فراهم
میکند که فشارهای بیشتری بر صاردات نفت ما وارد شود
تا بطور کل از بازار نفت حذف ش��ویم و این موضوع هم
صادرات نفت و هم کل اقتصاد را که متکی به نفت است،
دچار مشکل میکند و هم صنعتنفت را .
ضمنا در ش��رایط تحری م که تجارت خارجی کشور
هدف اصلی آناس��ت ،چ��ارهای جز این نیس��ت که به
سمت خودکفائی برویم .مثال اینکه گازمایع را که میتواند
سوخت خودرو باشد ،به عنوان محصوالت پتروشیمی با
زحمت و زیر قیمت بفروش��یم که پولش هم برنگردد و
در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم،قابل بررسی
و تجدیدنظر است.
چالش دیگ��ر تولید غیرصیانتی نفت اس��ت که از
چالشه��ای دیرینه صنعت نفت اس��ت .مهمترین
اق��دام برای افزای��ش ضریب بازیاف��ت و تولید صیانتی،
تزریق گاز کافی به میادین نفتی اس��ت .دربرنامه چهارم
توسعه روزانه حدود  280میلیونمتر مکعب تزریق گاز
به میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری
از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف ش��ده بود اما
آنچ��ه تحقق یافت بیش از  70میلیون متر مکعب نبوده
اس��ت .باالنس عرضه و تقاضای گاز کشور روز به روز در
حال منفیتر شدن است که خود آن هم چالش مستقل
دیگری است ولی آثار و تبعات آن بیشتر از همه گریبان
میادین نفتی را میگیرد .رش��د تقاضای گاز مس��تلزم
احداث خطوط انتقال ،ش��بکه و انشعاب داخلی است که
ارزبری چندانی ندارد و س��رمایه زیادی هم نمیخواهد و
همه مسئولین و نمایندگان مجلس هم پیگیر آن هستند
اما عرضه گاز متناسب با آن رشد ندارد .چراکه عرضه گاز
مس��تلزم اجرای پروژههای عظیم با ارزبری باال و نیازمند
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امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
تخصیص منابع حاصل از فروشهای داخلی و خارجی نفتخام و فرآوردههای نفت و
گاز به حساب سرمایه برای تأمین نیازهای سرمایهگذاری در اشتغالهای پایدار باید
در صدر برنامههای دولت یازدهم در بخش انرژی کشور باشد.
تعامل با بخش خصوصی زیان دیده از تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر با تعریف
و اس��تفاده از سازوکار حقوقی عسروحرج ،موجب حرکت سرمایههای ثابت بخش
تولید به سمت رونق و اشتغالزایی است .الزم است دولت آینده با این رویکرد از تضییع
سرمایههای تولیدی و مدیریتی کشور جلوگیری نماید.
توجه به توسعه آموزش و تحقیقات ،به ویژه در زمینههای فنآوریهای نوین ،نوآوری
و حمایت معنوی و فرهنگی از کارآفرینان در راستای توسعه اقتصادی الزمه گذر از
اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر نوآوری است.
تعیین فقط یک دستگاه دولتی به عنوان تنها متولی صنعت گردشگری و ممانعت
جدی از دخالت دیگر نهادها و همچنین اختصاص بودجه متمرکز جهت ارتقای جایگاه
صنعت گردشگری میتواند این صنعت پرظرفیت در کشور را بدیل درآمدهای نفتی نماید.
شایسته است دولت آینده به این امر مهم توجه جدی مبذول دارد.
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ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیتهای اقتصادی ،ضرورت گذار
از اقتصاد دستوری به اقتصاد مردمی است .برای تحقق این مهم الزم است دولت آینده
اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه قانون اجرای سیاستهای اصل  44قرار دهد.
اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانهها و توجه ویژه به تخصیص یارانههای بخش
تولید و صادرات ضرورت به ثمر رسیدن این تصمیم مهم اقتصادی است .مقتضی
است دولت آینده ضمن فراهم کردن پیش نیازهای اجرای قانون ،به روش درست اجرای
آن همت بگمارد.
باال بردن کارایی گمرکات و بنادر و کوتاه س��اختن زمان ترخیص کاال ،کاهش موانع
تعرف��های و غیرتعرفهای و توج��ه به اصالح و تقویت عملکرد صنایع آس��یبپذیر،
زمینهساز حرکت با برنامه مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت است .لذا
الزم است دولت با برنامه و چشمانداز مشخص و مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا
گام بردارد.
توجه به امنیت غذایی با اهمیت به آمایش س��رزمینی در کش��اورزی و محصول
محوری با تکیه بر تکنولوژیهای نو جهت تولید کمی و کیفی در برنامههای دولت

تجهیرات وارداتی اس��ت ،مصداق بارز آن هم پروژههای
پارس جنوبی است که پیشرفت نکرده است .با ادامه این
ش��یوه و منفی شدن باالنس عرضه و تقاضای گاز ،اولین
جایی که صدمه میبیند و در صورت ادامه روند موجود،
در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما تکرار خواهد شد،
مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت است .در این رابطه الزم
است از یک سو در اولویتبندی و نحوه اجرای پروژههای
تولید و عرضه گاز تجدیدنظر ش��ود و از س��وی دیگر در
روند پروژههای گازرس��انی و ایجاد تقاضا اصالحات الزم
صورت پذیرد.
صنع��ت پتروش��یمی موجود کش��ور نی��ز دچار
چالشهای جدی است.گزارش��ی ک��ه اخیرا مرکز
پژوهشهای مجلس منتشر کرده ،نشان میدهد که این
صنعت ،زیانده است .بنگاههای پتروشیمی کماکان یارانه
میگیرند و حاال رانت نرخ ارز هم به این یارانه اضافه شده
است .این بنگاهها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق میکنند
و به ضرر اقتصاد ملی س��ود نشان میدهند و اگر قیمت
س��وخت و خوراکشان واقعی و شفاف ش��ود و رانتها و
یارانهها حذف ش��ود ،زیاندهی اغلب آنها آشکار خواهد
ش��د .صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقالب تاکنون
برمبنای یک نقش��هراه مشخص و منطقی جلو نیامده و
لذا صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و
بازنگری اساسی در آن دارد و باید یک بازنگری جدی در
روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد.
بر اس��اس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اس�لامی که مبتنی ب��ر آمارهای صنعت پتروش��یمی و
آمار گمرکات کش��ور اس��ت ،در س��ال  1390حدود 12
میلیون تن محصوالت پایه پتروشیمی و کودشیمیائی به
ارزش  8.5میلی��ارد دالر صادر و در مقابل  2میلیون تن
محصوالت نهائی پتروش��یمی به ارزش  5.5میلیارد دالر
وارد شده است .همچنین این گزارش نشان میدهد که
متوس��ط ارزش محصوالت صادراتی پتروشیمی هر تن
 806دالر بوده اس��ت در صورت��ی که  55درصد خوراک
پتروشیمی میعانات گازی بوده که هر تن آن در آن سال
بیش  900دالر بوده و جالب این است که اتفاقا عمدتا از
کش��ورهایی واردات انجام دادهایم که محصوالت پایه ما
را خریداری کردهاند .اینها نشان میدهد که تجدیدنظر
در زنجیره ارزش و روند توسعه صنعت پتروشیمی واجد
اهمیت است .امید است در دولت جدید شرایطی به وجود
آید که بتوان در جهت رفع این چالشها حرکت نمود.
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يارانهها و انتظارات از دولت آينده

پرونده ويژه

نباید پرداخت یارانه را قطع کرد
گفتوگوی آیندهنگر با جواد صالحی اصفهانی ،استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا
درباره راهکارهای دولت آینده در مواجهه با طرح هدفمندی یارانهها
عظیم محمودآبادی :جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان لیبرال ایرانی ساکن
آمریکا اس�ت و در دانشگاه ویرجینیا مش�غول تدریس و پژوهش است .او
برخالف اکثر کارشناسان اقتصادی دید مثبتی به
ط�رح هدفمندی یارانهها دارد ،اگرچه نس�بت به
نحوه اجرای آن توس�ط دولت محمود احمدینژاد
ایراد دارد .دغدغهاش این اس�ت ک�ه ارزیابی این

طرح فارغ از بحثهای سیاسی بین جناحی انجام شود .صالحی اصفهانی در
مجموع مزایای اجرای این طرح را بیش از مضرات آن میداند و معتقد است
بدبینی نسبت به این طرح بیشتر ناشی از شناخت
نادرست از ارتباط بین طرح هدفمندی و بحرانی
که از سال تابستان  ،۱۳۹۱یعنی یکسال و نیم بعد
از اجرای طرح ،اتفاق افتاد است.

بسیاری کارشناسان اقتصادی مدعیاند که اجرای
ط�رح هدفمندی یارانهها در ای�ران به نفع طبقات
محروم و فرودس�ت نب�وده و توزیع پول بین مردم
غلط بوده و نتوانسته منافع قشرهای محروم جامعه
را تامین کند .در ابتدا لطفا توضیح دهید که آیا شما
هم این ادعا را قبول دارید؟

توزيع عادالنه
درآمد نفت در میان
 ۷۵میلیون نفر
موضوعپيچيدهاي
است و من
نميتوانمبگويم
راهحل درست آن
را پيدا كردهام .اما
بين سیاست بد
توزیع انرژی ارزان
ویا یارانه نقدی،
دومی را انتخاب
میکنم
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قب��ل از هر چیز باید توضیح بده��م که پیدا کردن
ریش��ههای بحران امروز اقتصاد ایران کار آسانی نیست،
و چون بحث درباره این طرح تا حد زیادی سیاسی شده
تفاوت بین نظرات اقتصاددانها را نمیتوان تنها ناشی از
تحلیل اقتصادی دانست .مثال ،اقتصاددانانی که معتقدند
توزیع پول نقد بین افراد فقیرآنها را بدبختتر میکند ،به
احتمال زیاد نگاه سیاس��ی به این طرح دارند ،چون من
هچ مطالعهای در این زمینه ندیدهام .میش��ود از چنین
سیاستی به جهت اینکه مشکالت اقتصادی زیادی ایجاد
میکند انتقاد کرد و من هم با آنها همصدا میشوم ،اما
اینکه تصور کنیم ثروتی را که بهطور نامس��اوی تقسیم
میش��ود ،مثل یارانه انرژی ،به مس��اوات تقسیم کنیم
وضع افراد کم درآمد بدتر میشود ،در عقل نمیگنجد.
وقتی دولت پول چاپ كند و به دست افراد فقير بدهد،
و تولیدی پشت آن نباش��د ،ایجاد تورم میشود وحتی
ممکن است آنها را از تالش بیشتر هم بازدارد ،اما در گام
اول درآمد را از طبقات باال به طبقات پايين ميكش��اند.
يك اسكناس كه چاپ شود در دست هر كسي كه باشد
وضعش بهتر ميشود ولو اينكه قيمتها باال برود .حاال
اگر از من بپرس��يد اين سياست ،سياست درستي است
ميگويم خير چون سياس��تهای بهتر برای رسیدن به
عدال��ت اقتصادی وج��ود دارد .آمار خانوار که تنها آمار
در دست است نش��ان میدهد که در سال  ۱۳۹۰تنها
گروه اقتصادی که توانس��ت درآمد و هزینه واقعیاش را
افزایش دهد دهک پایین درآمدی بود .اینکه در س��ال
 ۱۳۹۱چه اتفاقی افتاده هنوز کسی نمیداند ،همینطور
کس��ی نمیداند که دادن یارانه باعث کمکاری یا خروج
گیرندهاش از بازار کار ش��ده باشد .اینگونه ارزیابیها کار
سادهای نیست و به آمار و مطالعه دقیق احتیاج دارد .آنها
که اعتقاد دارند یارانه نقدی چنین اثراتی داشته است باید
شواهدی نشان دهند.

یعنی ش�ما معتقدید که حداقل حسن اجرای این
ط�رح کاهش اختالف طبقاتی اس�ت حت�ی اگر به
همراه افزایش نرخ تورم باشد؟

حداقل حس��ن به نظر من این اس��ت که ما شروع
کردهای��م به ترک یک اعتیاد بس��یار ب��د -مصرف زیاد
انرژی -که هم اقتصاد و هم محیطزیس��ت ما را تهدید
میکند .حاال اگر در نتیجه آن توزيع درآمد بهترش��ود
اگرچه مهم اما در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد.
بگذارید توضیح بدهم که چرا بعضی اقتصاددانان که
غرض سیاس��ی هم ندارند ممکن است نسبت به بهبود
توزیع درآمد پس از اجرای طرح شک داشته باشند .توجه
داشته باشید که برای پرداخت یارانه نقدی در کشوری
که از نفت و درآمدهای آن برخوردار نیست ،دولت بايد از
افراد پولدار ماليات بگيرد و به افراد فقير بدهد .در اینجا
بحث كامال با توزیع درآمد نفت فرق میکند چون بعد
از افزایش مالیات ،فرد پولدار ممكن است سرمايهگذاري
نكند و فرد فقير بيكار ش��ود؛ تحلی��ل اقتصادی اینجا
نميتواند تعيين كند كه توزيع بهتر ميشود يا نه .هیچ
بعید نیس��ت که وضع بدتر هم بشود .شما يك دالرکه
از ي��ك پول��دار بگيري��د و به يك فقي��ر بدهيد ممكن
اس��ت آن پولدار س��رمايهاش را از كشور خارج كند يا از
سرمايهگذاري منصرف شود و در نتیجه آن فقير گرچه
يك دالر به دس��ت آورده اما ش��غلش را از دست بدهد
و متضرر ش��ود .توزيع پول وقتي منبعش ماليات از يك
گروه به يك گروه دیگر باش��د نتيجهاش از نظر عدالت
اجتماعي مشخص نيست .ولی پولي را كه از طريق درآمد
نفت به دس��ت دولت آمده اگر دولت به هر كسي بدهد
مشخصا وضعش بهتر خواهد شد.
پس طبق گفته شما كش�ورهايي كه از درآمدهای
نفتی برخوردارند میتوانند به ش�یوه مطمئنتري
ب�رای کاه�ش اختالفات طبقات�ی اق�دام کنند تا
کشورهایی که درآمد دولتشان بر مالیات مبتنی
است؟

بله .البته نميخواهم بگويم اينها سياستهاي بهینه

اس��ت .ولی از این ادعا تعج��ب میکنم که وقتي دولت
پ��ول نفت را به ش��کل انرژی ارزان یا پ��روژه یا وام كم
بهره به افراد متمول بدهد کمترشکایت هست ،اما وقتي
بخواهد پول را به صورت نقدي به مردم فقیر بدهد این
صحبتها پیش میآید .توزيع عادالنه درآمد نفت در میان
 ۷۵میلیون نفر موضوع پيچيدهاي است و من نميتوانم
بگويم راهحل درست آن را پيدا كردهام .اما بين سیاست
بد توزیع ان��رژی ارزان ویا یارانه نقدی ،دومی را انتخاب
میکنم.
پس اين شيوه كه توس�ط دولت آقاي احمدينژاد
اجرايي شده به باور شما هدفي كه او دنبال ميكرد
را محقق ك�رد .چون احمدین�ژاد از اول ميگفت
ميخواه�م اختالف طبقاتي را ك�م كنم .و به گمان
شما این کار در حال انجام است؟

بله ،تا حدی به این نتیجه رسیده .از اول هم مشخص
بود با اجرای این طرح توزیع درآمد بهتر میشود .در اين
شكي نداش��تم و االن هم آمار كامال این مساله را تایید
میکند .آمار خانوار  90كامال نشان ميدهد درصد افراد
زیر خط فقر پايين رفته است .علت آن هم ساده است؛ ما
حدود  4ميليون بشكه در روز مصرف داخلی نفت و گاز
داريم كه درآمد آن را  70ميليارد دالر اعالم کرده بودند.
حاال اين  70ميليارد دالر را قبال به صورت ناعادالنه توزيع
ميكرديم يعني هر كس��ی بيشتر گاز مصرف ميكرد و
هر كس��ی ماشين بزرگتري داش��ت از اين پول بيشتر
بهره میبرد .اين رويه را  20سال ادامه داديم .حاال آقای
احمدینژاد این يارانه را برداشت و به جای آن پول را به
صورت مساوي بين مردم تقسيم کرد .هدف کلی طرح
ط زيست و هم
بدون ش��ک درس��ت بود ،هم براي محي 
توزيع عادالنهتر آن  70میلیارد.
پس مشكل كجاست؟

مشكل در دو جا هست .مشكل اول اين است كه آقاي
احمدينژاد به علت بنيه كم كارشناسي در بدنه دولتش
نتوانس��ت اين طرح را به خوبي اجرا کند .بخصوص در
محاسبه اينكه چقدر دولت از حذف يارانه انرژي پسانداز
خواهد كرد كه بعد بتواند اين را كه سرش��كن كند و به
جمعيت ايران پرداخت کند چه رقمي به دست خواهد
آم��د .اينها اين مبل��غ را  45هزار و پانصد تومان تعيين
كرده بودند و هيچ وقت توضيح ندادند كه اين رقم را از
كجا آوردهاند .اگر اين رقم بر اساس يك محاسبه دقيق
تعیین شده بود نمیبایست طرح کسری داشته باشد .تا

جايي كه ميدانيم پرداخت یارانههای نقدی  30درصد
بيش��تر از درآمد دولت از بابت افزایش بهای انرژی بوده
است.يعني دولت پولي كه دستش نيامده راتوزيع کرده
که بیشک تورمزا بود .خود افزایش بهای انرژی در وهله
اول يك شوك قيمتي بود بنابراين تورمزاست و نیازی به
ایجاد تورم اضافی از طریق چاپ پول نبود .بهنظر من اين
ضربه مهمي بود كه به اين طرح وارد شد.

ام�ا ظاه�را در دولت فعل�ي مواردي كه ش�ما ذكر
ميكنيداتفاقنيفتادهاست.كمااينكهگفتیدمبلغي
كه براي توزيع نقدينگي پرداخت شده بيش از مبلغ
واقعي بوده است.

ح�ال كه اين طرح اجرا ش�ده اس�ت به نظر ش�ما
مضرات اين طرح بيشتر بوده يا مزاياي آن؟

به نظرم مزايای بيشتری داشته است .علت اينكه شما
مضرات را ميبينيد به اين خاطر است كه قيمت انرژي را

يعني شما معتقديد با وجود تحريمها و مسائلي كه
اقتصاد ايران به آن مبتالس�ت اگ�ر اين طرح اجرا
نميشد امروز وضعيت بدتري داشتيم؟

من اينطور فكر ميكن��م .اما باز هم ميگويم جواب
س��ادهای برای این س��وال وجود ن��دارد .اگر ما هنوز در
حال وارد کردن بنزین بودیم و غربیها بنزین را تحریم
میکردند و در پمپبنزینه��ا صفهای طوالنی وجود
داش��ت امروز به مراتب ش��اهد وضعیت بدتری بودیم.
نکته دیگر اینکه به علت عدم تور ایمنی اقتصادی ،وقتی
به علت تحریمها و ش��وکهایی ک��ه از خارج به اقتصاد
ایران وارد شده عدهای بیکار میشوند ،ممکن بود مجبور
میشدیم به سمت کوپنی شدن برویم.
اشکالی که به
پس یکی از انتقاداتتان پایین ماندن قیمت انرژی
است.

بله ،کافیس��ت پایین ماندن قیمت انرژی را با رشد
قیمت بقیه کاالها بسنجیم .االن قیمت انرژی نسبت به
قیمت خوراک ،پوشاک ،دارو و هزینه مسکن درمقایسه
با وقتی که اجرای این طرح ش��روع ش��د نصف ش��ده
ت کاالهای دیگر  50درصد باال رفته
اس��ت .یعنی قیم 
و همچنان قیمت انرژی ثابت مانده است .تنها دلیلی که
باعث شده تورم ما باالتر از این نباشد این است که قیمت
انرژی هیچ افزایشی نداشته و االن دو سال و نیم است که
قیمت انرژی ثابت مانده است.

کاالهایی که میفرمایید افزایش داشته مقداری از
آن متاثر از افزایش قیمت انرژی بوده است...

یک مقدار بوده ام��ا اکثر آنها در همان ابتدا افزایش
داشت .اثر شوک انرژی بر قیمتها بعد از شش ماه بسیار
کاهش یافته است .تورمی که بعد از آن میبینیم مربوط
به کسری بودجه اس��ت که از طرحهای مختلف دولت
مثل مسکن مهر ناشی میشود ،و دیگری تورم خفته.

بعضی از کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت ارز
بحث هدفمندی یارانهها بیمعنی شده است .یعنی
االن دالری که  1200تومان بود  3500تومان در داخل
خرید و فروش میشود .خیلی از کارشناسان داخلی
معتقدندهدفمندییارانههابیمعنیشدهاست.نظر
شما در مورد این تحلیل چیست؟

اصال من معنی این حرفها نمیفهمم .وقتی شوک
ارزی آمد ،تورم داخلی ایجاد کرد و بنابراین قیمت انرژی
در داخل کم مانده اس��ت .من برعکس به مس��ئله نگاه

اجرای طرح
هدفمندییارانهها
وارد است این است
كه وقتي طرحی
که میخواهد
درآمدها را در
سطحجامعه
جابهجاكند ،قرار
است اجرا شود،
مستلزمدولتي
است كه بتواند اين
را به مردم توضيح
دهد و بقبوالند

نگر
آینده

فرمودي�د تورم�ي ك�ه االن وج�ود دارد ب�ه طرح

اول اینکه من نگفتم تورم به طرح هدفمندی ربطی
ندارد ،گفتم با عوامل دیگر بیشتر مرتبط است .اما سوال
خوبي اس��ت که جواب آن بیشتر به شناخت از جامعه
مربوط اس��ت تا به محاس��بات اقتصادی .برداشت من
اين بود كه وجود آقاي احمدينژاد به عنوان كس��ي كه
ميتواند به نوعی اعتماد مردم طبقه پايين را جلب كند،
چیزی است كه باال بردن قيمتها به آن نیاز دارد .به نظر
من میآمد که مردم طبقه پایین او را شخصی برخاسته
از میان خود میدیدند .اين يك امتياز مثبت براي او به
عنوان مجری طرح بود .توجه داشته باشید كه  20سال
بود كه ميخواستيم اين طرح را اجرا كنيم .يك وقتهايي
ثبات اقتصادی هم بود اما دعواي سياسي وجود داشت.
آقاي خاتمي ميخواست اين طرح را انجام دهد در برنامه
س��وم و چهارم اما مجلسيها جلوي اجرای اين طرح را
ميگرفتند .پ��س اگر بخواهيد براي اج��راي اين طرح
منتظر ثبات باشيد هيچگاه به آن نخواهد رسید .بعد این
خطر وجود داش��ت كه تحريمها اقتصاد را دچار مشكل
كن��د .از طرف دیگر در ای��ران يك تور ايمني اجتماعي
وجود نداشت و اين پرداخت يارانهها يك نوع تور ايمني
ايجاد كرده كه در شرايط اضطراري ميتوان به آن تكيه
كرد .االن شرايط عادي نيست و اوضاع طوری است که
به نظام بازار نمیتوان کامال تکیه کرد و یارانههای نقدی
نوعی تور ايمني است که نیاز ما را به كوپني كردن كاالها
کم کرده است .موضوع دیگری که بعضيها در انتقاد از
طرح هدفمندی پیش میکش��ند این است که با طرح
موافقند ولی با مجری آن مش��کل دارند .ميگویند که
ما ازابتدا میدانس��تيم که در اجرا دولت اشتباه خواهد
کرد .پاس��خ من به این ایراد این است که اوال تا به حال
من دولتي در ايران نديدم كه در اجرا اشتباهاتی نداشته
باش��د .در زمان آقاي هاشمی رفسنجاني اشتباهاتي در
مورد آزادس��ازی نرخ ارز به وج��ود آمد ،و در زمان آقاي
خاتمي اشتباهاتي در مورد طرح ضربتي اشتغال رخ داد
كه حدود  2،1ميليارد دالر پول خرج کردند و نتیجهای
نداد .بنابراين اينكه اجرای این طرح هم با اش��تباهاتی
همراه خواهد بود تقريبا پيشفرض من بود .نگاه من به
این طرح این بود که باید نقد را چس��بید و نسیه را رها
کرد .اینکه آقای احمدین��ژاد حاضر به منطقی کردن
قیمتهای انرژی بود و میتوان��د اعتماد گروههای کم
درآمد را هم جلب کن��د امتیاز مثبت مهمی بود .برای
انجام یک کار بزرگ ،بهتر اس��ت کار را ش��روع کرده،
اشتباهات را تشخیص داد و بعد آنها رابر طرف کرد.

شماره بيستم   /خرداد 1392

خب نباید همه چیز را با هم قاطی کرد .من ميگويم
اگر دولت از بخش حذف یارانهها ،ایکس مقدار پول درآمد
داشته باید همان میزان را به جمعيت کشور تقسيم میکرد
و آن را ب��ه خانوارها پرداخت ميكرد اما االن ایرادی که
وجود دارد این است که بیش از آنچه دولت از این محل
درآمد داش��ته یارانه نقدی به خانوارها توزیع کرده است.
اين را فقط در بخش خانوار ميگويم .محاس��بات بخش
خانوار الزم بود که يك بودجه موازنه شده باشد و نبايد در
داخل آن كسري بودجه ایجاد میشد .خانوارها احتياجي
نداشتند که چيزي اضافه از آن كه دولت از فروش انرژی
درمیآورد بگيرند.كافي بود همان پول را به صورت مساوي
توزيع كنند .در این صورت تورم از میزان فعلی كمتر بود.
البته اين را هم اضافه كنم تورمی که االن در اقتصاد ایران
شاهدش هستیم رابطه زيادي با اجرای طرح هدفمندي
ندارد و به نظرمن بیش��تر ناشی از شوك ارزي است که
باعث تکان خوردن ش��دید قيمتها و افزایش نرخ تورم
از پایی��ز  ۱۳۹۱به بعد بود .ش��وك ارزي هم ربط زیادی
به اجرای طرح هدفمندي ندارد بلکه همانطور که همه
ميدانند درآمد نفت به واسطه تحریمها یکباره نصف شد.
پس از ده سال ولخرجی درآمد نفت که ریال ایران را در
مقابل ارزهای خارجی بطرز بیسابقهای گران کرده بود،
طبیعی است که چنین کاهش ناگهانی درآمد نفت باعث
سقوط ریال و جهش تورم میشود .دومین اشکالی که به
اجرای طرح هدفمندی یارانهها وارد اس��ت این است كه
وقتي طرحی که می خواهد درآمدها را در سطح جامعه
جابهجاكند ،قرار اس��ت اجرا شود ،مستلزم دولتي است
كه بتواند اين را به مردم توضيح دهد و بقبوالند .به نظرم
آقاي احمدينژاد كار درستي كرد وقتي توانست به مردم
طبقات پايين بگويد كه ميتواند قيمتهاي انرژي را باال
ببرد و از بابت آنها پولي به اقشار ضعیف پرداخت كند.همه
هم ميدانيم كه دولت با دقت این کار را شروع كرد؛ براي
مردم حسابهاي بانكي ايجاد كرد ،تا  3 ،2ماه اين پولها
را پرداخ��ت نكرد و يكباره اين كار را انجام داد .اين طرح
به خوبي شروع شد و باعث شد طبقه پايين اعتماد داشته
باش��د که در پی باال رفتن قیمتها پول نقدی دریافت
میکند .این باعث شد ناآراميهاي اجتماعي ايجاد نشود.
اما در قس��مت دوم بايد به كس��اني كه بازنده اين طرح
بودند ك��ه درواقع همان طبقات باالي جامعه هس��تند
توضيح داده ميش��د كه اين كار به نفع آنها هم هست؛
هم به خاطر برخورداری از محيطزيس��ت بهتر و هم به
علت اينكه اگر عدالت اقتصادي نباشد آنها نمیتوانند در
يك جامعه سالم زندگی کنند .متاسفانه به دليل اینكه
آقاي احمدينژاد با شهرنشينان به خصوص طبقات باالتر
شهری میانهای نداشت ،اين گفتمان ایجاد نشد.

هدفمندي يارانهها ربطي ندارد .منتها دو بحث وجود
دارد .يك�ي اينكه كارشناس�ان اقتصادي معتقدند
وقتي چنين طرحي قرار اس�ت اجرا ش�ود بايد در
ش�رايط ثبات اقتصادي باش�د و زمان�ي كه اجرای
اين طرح را دولت ش�روع كرد بس�یاری میگفتند
که به دليل برخی مسائل داخلي و همچنین مساله
تحريمها در ش�رايط ثبات اقتصادي ق�رار نداريم.
ريسك اجراي چنين طرحي ،آن هم طرحي كه به
عقيده كارشناسان اقتصادي بايد در شرايطي انجام
ش�ود كه حداكثر همراهي از طرف جامعه با دولت
صورت بگيرد چقدر در عدم توفیق آن موثر بود؟

دوباره كم كردند .اگر عاقالنهتر با اين طرح برخورد كرده
بودند االن شاهد وضع به مراتب بهتری بودیم .االن هم
معتقدم بايد قيمت انرژي را باال ببريم بدون اينكه يارانه
نقدي خانوارها را افزای��ش دهیم .من فکر میکنم این
مساله را میشد برای مردم توضیح داد و آنها را قانع کرد.
كافي اس��ت برويد سراغ  30درصد مصرفکننده باالي
جامعه كه ماش��ين بزرگ دارند و یا مصرف گازش��ان از
یک حدي باالتراس��ت و آنها قيمت بازار آزاد جهانی را
پرداخت كنند .مانند تركيه كه قیمت بنزين و گاز آنها
چهار برابر کش��ور ما است و مردم هم وضع بدی ندارند،
و پولدارهایش��ان هم فرار نكردهان��د .اگر مجلس اجازه
ميداد كه قيمتهاي انرژي باالتر برود بالفاصله كسري
بودجهاي كه آقاي احمدينژاد در بودجهاش داش��ت از
بين ميرف��ت 15 .ميليارد كمبود از بين ميرفت چون
دولت بيشتر پول ميگرفت و همان  45500را به مردم
ميداد .متاس��فانه جلوي اين طرح را گرفتند و كسري
بودجه همانطور ادامه پيدا كرده است.
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يارانهها و انتظارات از دولت آينده

پرونده ويژه

میکنم .سئوال این اس��ت که اگر االن قیمت گازوئیل
لیتری  16تومان بود واقعا مس��خره نب��ود؟ اگر قیمت
بنزین ما االن لیتری  100تومان بود مس��خره نبود؟ با
وجود این شوک ارزی و تورم موجود اگر افزایش قیمت
حاملهای انرژی را نداشتیم آیا از وضع بهتری نسبت به
االن برخوردار بودیم؟
منظور شما این است این شوک وجود داشت و این
اتفاق خواه ناخواه میافتاد.

بله .مس��کن مهر کس��ری بودج��هاش را داش��ت.
آمریکاییها هم فشار را بر سیستمهای پولی دنیا داشتند
تا هزینه مبادالت ما را باال ببرند و جلوی فروش نفتمان
را بگیرند و اینها هیچ ربطی به اجرای این طرح ندارد.

باالخ�ره االن قیم�ت بنزی�ن به زی�ر قیمت فوب
خلیجفارس رسیده اس�ت .در صورتی که در اوایل
طرح هدفمندی یارانهها این مسئله اصالح شده بود.
پس ما دوباره به جای اولمان برگش�تیم .شاید هم
شما معتقدید امکان اینکه دولت بتواند قیمتها را
افزایش دهد وجود ندارد؟

مننمیخواهم
اصرار کنم که
باید بین مردم
پول پخش شود.
اگر درآمد نفتی
نداشتیم ،هیچ الزم
نبود بین مردم پول
پخش کنیم .اشکال
این است که سالها
است که پول نفت
دست دولت است
و غیر عادالنه
تقسیم شده است.

نگر
آینده
شماره بيستم   /خرداد 1392
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ظاه��را دولت میخواس��ت که ای��ن کار را بکند اما
مجل��س اجازه نم��یداد و طبقه متوس��ط ای��ران هم
قبول نمیکرد .منتها دولت هم مقصر اس��ت .اگر آقای
احمدین��ژاد نمیگفت که میخواهی��م یارانهها را پنج
برابر کنیم و جدیتر صحبت کرده بود ،و اگر ایشان به
صراح��ت اعالم میکرد که بگذارید قیمتها را باال ببرم
تا مجبور نش��وم پول چاپ کن��م و به مردم همه آمار را
ارائ��ه میداد و مردم را در این بازتوزیع س��هیم میکرد،
االن وضع بهتری را شاهد بودیم .وقتی در جایی بازتوزیع
انجام میگی��رد برقراری ارتباط با تمام مردم آن جامعه
و اقناع آنها برای همراهی با این طرح الزامی اس��ت .باید
سعی کنیم طبقات مختلف جامعه به هم نزدیک شوند
اما این کاری بود که ایش��ان برای آن سعی کافی نکرد.
این مساله باعث ش��د وقتی رییس جمهور در مجلس
گفت میخواهم قیمت انرژی را باال ببرم با آن مخالفت
شد .فکر میکنم بیشتر مخالفت با باال بردن یارانه نقدی
بود تا اصالح مجدد قیمتها .نکته دیگری که در خصوص
پرداخت نقدینگی وجود دارد ،تنبل ش��دن نیروی کار
است که بعضی کارشناسان معتقدند پرداخت نقدینگی
میتواند باعث ش��ود خیلی از کارگران حاضر نباشند با
همان دستمزدهای قبلی به کار خود ادامه دهند .شاید
این واقعیتی باش��د که حداقل در بخشهایی از جامعه
میت��وان دید که وقتی درآم��دی اینچنینی در جامعه
تزریق میشود حاضر نیستند با دستمزدهای قبلی کار
کنند .انگلیسها وقتی در آفریقا میگفتند که اگر برای
ترغیب آفریقائیها به کار در معادن پول بیشتری به آنها
بدهیم ،کمتر کار میکنند ،چون اینها مثل ما نیستند.
این نگاه آنها هم نژادپرس��تانه و ه��م غیرواقعی بود .در
آمریکا هم زمانی میگفتند اگر سیاهپوستان را آزاد کنید
دیگرکس��ی در این کشور پنبه تولید نخواهد کرد .البته
درست است که یارانه نقدی اثر مثبتی روی دستمزدها
میگذارد ولی با توجه به درآمد ناچیز کارگران ،من شک
دارم که عرضه نیروی کار کاهش یابد.
یعنی ش�ما معتقدید این ط�رح نمیتواند منجر به
گداپروری شود؟

ی��ک س��ری آنق��در درآمدش��ان پایین اس��ت که
احتیاجاتشان فراتر از این مبالغ است .این به نظرم دید
بدی نسبت به افراد فقیر است که در جامعه ما جا افتاده.

ای��ن نگاه ریش��ه تاریخی دارد چون م��ا از نظام ارباب و
رعیتی میآییم و خیلی از طبقات باالی ش��هری هنوز
روس��تاییها را رعیت میدانند .آن زمان هم میگفتند
اگر به این افراد تس��هیالت بدهیم دیگر روی زمین کار
نمیکنند .من نمیخواهم اصرار کنم که باید بین مردم
پول پخش شود .اگر درآمد نفتی نداشتیم ،و حتی اگر از
ابتدا انرژی ارزان بین مردم توزیع نمیکردیم هیچ الزم
نبود بین مردم پول پخش کنیم .اش��کال این است که
سالها است که پول نفت دست دولت است و غیر عادالنه
تقسیم شده است.

آق�ای احمدین�ژاد در حال تحویل دولت اس�ت و
اج�رای این طرح هم تا جایی که مربوط به ایش�ان
میش�د با همه مضرات و مزایای احتمالیاش باید
ب�ه دولت بعدی واگذار ش�ود .پیش�نهاد و راهکار
ش�ما برای ادامه اجرای این طرح برای دولت بعدی
چیس�ت که بتواند مزایای احتمال�ی آن را افزایش
داده و مضرات�ش را کمت�ر کن�د و لطمه کمتری به
اقتصاد ایران و معیش�ت مردم وارد کند و در عوض
فواید بیشتری بتواند داشته باشد؟

ای��ن طرح از بین بردنی نیس��ت چون م��ردم به آن
عادت کردهاند بنابراین م��ن فکر میکنم که این طرح
ماندنی اس��ت .بهتر است به جلو حرکت کنیم .در وهله
اول به نظرم باید کس��ری بودجه این طرح از بین برود
و ب��ه مردم با آمار دقیقتری گفته ش��ود که دولت چه
میکن��د و از فروش گاز و برق و بنزین چقدر پول جمع
میکند که مردم مطلع باش��ند این پول قرار است بین
طبقات مختلف چطور به صورت مساوی تقسیم شود.
ای��ن طرح به دولتی نیاز دارد که بتواند بین طبقات باال
و پایین روی اصول این طرح تفاهم ایجاد کند و این به
نظرم امکانپذیر است.

مش�خصا به لحاظ عملي ميتواني�د بگویید دولت
بعدی چه کار باید بکند؟

بعد از اينكه دولت بعدی به طور شفاف به مردم توضيح
بدهد كه مش��كالت طرح چيست و مثال پول بيشتري
دارد پرداخت می شود يا پول كمتري از محل اجرای این
طرح برای دولت نسبت به آنچه به صورت نقدی پرداخت
کرده است به وجود آمده ،طرحی را به مجلس ببرد که
قیمتها را طوری باال ببرد که كسري بودجه نداشته باشد.
اين اولین کار اس��ت .در گام دوم بايد بهرهوري پولی كه
به مردم داده ميشود باال برود .برای اینکار معتقدم باید
پرداخت اين پول را تا حدودی مشروط کنند و یا مقداری
از آن را به خانم خانواده بدهند چون آنها اولويتهايشان
با همسرانشان متفاوت است بخصوص در مورد آموزش
و بهداشت فرزندان .به هرحال به نظرم اگر دولت آینده
همين دو كار را انجام دهد یعنی بتواند قيمتهاي انرژي
را باالتر ببرد كه كسري بودجهاش جبران شود و با ايجاد
تفاهم اجتماعي و اينكه پول را يك مقدار ش��رطي كند
كه مصرفش براي آينده مملكت واضحتر باشد ،میتواند
در توفیق آن موثر باش��د .بع��د هم بايد كاري كنند كه
هر بار در مورد قيمت بحث نش��ود .بايد قاعدهای برای
ت انرژی پیدا کرد که هر سال در مجلس سر
تعیین قیم 
آن بحث نشود.اگر اين كار را بكنند مهمترين اتفاقي كه
ميافتد اين است كه توليدكنندهها از قيمت آينده انرژي
خاطرشان جمع است و كساني كه قرار است دستگاههاي
گرانقيمتی را كه در مصرف انرژي صرفهجويي ميكند،
بخرند ب��ه دنبال اين كار خواهند رف��ت .االن اوضاع به

گونهاي است كه تولیدکنندگان ميبينند قيمت انرژي
هر ماه كم ميشود بنابراين حاضر نيستند که جابهجايي
الزم را در عوامل تولید انجام دهند.

يعني اين كار باعث ميشود فعاالن اقتصادي بتوانند
برنامهري�زي ب�راي آين�ده اقتصادي خود داش�ته
باشند؟

بله.مث�لا ميگويند قيمت بنزين در ايران نزديك به
فوب خلیج فارس خواهد بود پس همان حسابي را بكنيم
كه بقیه کشورها ميكنند.
به نظرتان ب�راي دولت بعدي با توج�ه به بودجه و
ش�رايط فعلي ام�كان پرداخت يارانهه�ا به همين
ميزان وجود دارد؟

به هرحال دولت از فروش  4ميليون بش��كه در روز
برای مصرف داخل درآم��دی دارد و اين پول را بايد هر
ن را
چقدر که هست یا درست تقسيم كند و یا با تفاهم آ 
روی آموزش و بهداشت هزینه کند.
به نظرتان اين كار امكانپذير است؟

چ��را که نه .مگر در كش��ورهاي دیگر ب��دون یارانه
ان��رژی زندگی نمیکنند؟ تركها با قيمت خيلي باالتر
انرژی ،كاالی بهتر و ارزانتر از ما توليد ميكنند و به ما
ميفروشند .چرا ما نتوانيم؟ براي اينكه عادت كردهايم با
انرژي كاال توليد كنيم به جاي اينكه با نيروي انساني و
«كار» اين كار را انجام دهيم .اگر قيمت انرژي باال برود
بهاي سرمايه انساني و نيروي كار در توليد هم باال ميرود
و شما كمتر از سرمايه و انرژي استفاده ميكنيد .کمتر
بودن بهرهوري ما تا حدی مربوط به پايين بودن قیمت
انرژي است.

ي كارشناسان پيشنهاد ميكنند كه پرداخت
بعض 
ياران�ه در قال�ب تحويل دادن كاالهاي اساس�ي به
اقش�ار نيازمن�د جامعه باش�د كه باعث ميش�ود
نقدينگي باال نرود و تورم به وجود نیاید .ش�ما اين
طرح را چقدر مناسب ميدانيد؟

اصال مناس��ب نيست .اوال اينكه دولت هم بايد پولي
بپردازد كه بتواند اي��ن كاالها را بخرد .چرا باید كارمند
دول��ت برود داخل مغازه چي��زي را بخرد و به خانههاي
مردم بفرس��تد؟ بهتر نیست که مردم خودشان تصمیم
بگیرند به چه چیزی بیش��تر نیاز دارند؟ دولت بايد در
قبال كااليي كه ميخواهد بخرد پول بپردازد و وقتي پول
ندارد بايد اس��كناس چاپ كند .ميتواند پول را به مردم
بدهد و بگويد هر چه ميخواهي خودت بخر .مثل اينكه
به كسي برنج بدهند و او روغن بخواهد .بين نقدينگي و
ح است.
كاال ،نقدينگي ارج 

عدهاي از اقتصاددانها معتقدند حذف يك س�ري
از خانواره�ا كه احتياجي به درياف�ت يارانه ندارند
يا نس�بت به دهكهاي پايين جامعه كمتر احتياج
دارند به اجراي اين طرح كمك میكند .به نظرتان
اين كار با توجه به وضعيت كنوني جامعه به س�ود
دولت آينده است و اصال اجراي اين كار را به لحاظ
اقتصادي به صالح ميدانيد؟

نميتوانم به اين س��وال پاس��خ خوب��ی بدهم چون
نميدان��م تا چه حد دول��ت ميتوانند درآم��د مردم را
شناسايي كند .در كشورهايي كه سيستم مالياتيشان
خيل��ي خ��وب كار ميكند ،اف��راد براي مالي��ات دادن
مجبورند با ضمانت حقوقي درآمدشان را به دولت اعالم
كنند اين كار سادهتر انجام ميشود .در ايران خيلي شك
دارم که بشود این کار را درست انجام داد.

یارانه دود میشود و به هوا میرود
پاسخبه پرسشهای آیندهنگر
بعضي از كارشناسان ،مخصوص ًا در دولت ،دنبال اجراي عاجل آن بودند و نسخه
شوك درماني را تجويز ميكردند .برخي ديگر از جمله در جامعه فعاالن اقتصادي
و در مجلس اعتقاد داشتند كه اگر هدفمان كمك به توليد است ،بايد به توليد
فرصت الزم را بدهيم كه خودش را با اين شرايط تطبيق بدهد .طی دو سالی که
این طرح اجرا شد وضعیت تولید رو به وخامت نهاد ،تورم هر ماه آرام آرام صعود
کرد و هم اکنون در نقطه  31درصد ایستاده و ایران را به یکی از پنج کشور تورم
خیز جهان تبدیل کرده است.

علی زمانی :طرح هدفمندی یارانهها ش�اید از معدود سیاس�تهایی بود که در
سالهای گذشته مورد اتفاق اکثر کارشناسان اقتصادی و فعاالن اقتصادی قرار
گرفت؛ به سبب اینکه حرکتی به سمت اصالح نسبی قیمتها در اقتصاد ایران
محس�وب میش�د .درواقع اجرای این طرح ،برخي از انحراف منابع را اصالح و
استفاده از حاملهاي سوخت را بهينه ميكرد؛ از اسراف سوخت جلوگيري و به
بهينه شدن و رقابتي شدن توليد كشور كمك ميكرد .اما در اينكه نحوه اجراي
آن چگونه باش�د ،اختالف نظرهای در س�طح خرد و کالن وجود داشته و دارد.
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برخ�ی معتقدن�د که اساس�ا اج�رای هدفمندی
یارانهها باید در زمانی صورت میگرفت که کشور
به جهت اقتصادی دارای یک ثبات نسبی میبود
و زیرساختهای اقتصادی کشور تحمل این بار را
میداشت .در عوض برخی نیز معتقدند که وقتی
اقتصاد بیمار اس�ت باید به پزش�ک مراجعه کرد
و از ش�وکدرمانی نترس�ید .با توج�ه به نتایجی
که تاکنون هدفمندی یارانهها در اقتصاد کش�ور
داشته؟ پیشبینیهای کدامیک از این دو گروه تا
اینجای اجرای هدفمندی درست بوده است؟

2

تداوم هدفمندی یارانهها مطابق با سناریوی فعلی
چه آیندهای را برای اقتصاد ایران ترسیم میکند؟

چنانچ�ه مطاب�ق برخ�ی صحبته�ا و وعدهها،
یارانههای نق�دی در دولت بعدی ب�ه  250تومان
برسد چه نوع جامعه و شرایط اقتصادی را میشود
پیش بینی کرد؟

در آن ص��ورت ما جامعهای انگلی و طفیلی خواهیم
داش��ت؛ نمیخواهی��م کار کنی��م اما دوس��ت داریم
زندگی بهتری داشته باش��یم .گزارشهایی که اکنون
منتشر میش��ود حاکی از این واقعیت است که عدهای
فعالیتهایی را که در گذشته انجام میدادند به کلی پس
از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشتند و با پولی که از کنار
یارانهها دریافت میکنند این نوع کار برای آنها خیلی
دشوار است .یک روس��تایی در گذشته ماهها قالیبافی
میکرد یا نیمی از س��ال را کش��اورزی میکرد یا حتی
روزانه کارگری میکرد اما اکنون همان کار برای او دشوار
شده اس��ت .در واقع یارانهها مردم را تنبل کردهاند .در
گذشته دستمزد  150تا  200تومان بود .حاال با همسر
و پنج فرزند دریافتی از یارانه ماهی  300تومان میشود.
فراموش نکنیم که بیکاری از عوامل مهم انهدام مهارت
و قابلیتهاست و انهدام مهارتها منجر به عدم تعادل
روانی شخص میشود .بنابراین اگر این گونه پیش برویم
نیروی تولیدگر ما کاهش مییابد و در نتیجه اداره جامعه
از لحاظ اقتصادی دچار اختالل میشود .همچنین اتفاق
خیلی مهمی که مجددا روی میدهد افزایش ش��دید
تورم است که ما باید بالخره در جایی جویش را بگیریم.
این پولی که به ش��ما تخصیص مییاب��د تقاضا ایجاد
میکند و وقتی تولید نداریم قیمتها افزایش مییابد.
ضمنا ما قبال با توجه به فراوانی نفتی یارانه میدادیم و
دولت سعی میکرد قیمتها را پایین نگه دارد اما اکنون
که تولید نفت نصف ش��ده به تناوب آن هم قیمت دالر
 3نرخی شده مدیریت یارانهها اگر نگوییم محال شده
است میتوانیم بگوییم بسیار دشوار است.

استاداقتصاد
دانشگاهعالمه
طباطبایی

یارانهها مردم
را تنبل کردهاند.
فراموش نکنیم که
بیکاری از عوامل
مهم انهدام مهارت
و قابلیتهاست و
انهداممهارتها
منجر به عدم
تعادل روانی
شخص میشود.
بنابراین اگر این
گونه پیش برویم
نیروی تولیدگر ما
یابد
کاهشمی 

نگر
آینده

اگر ما س��هم  30درصدی یارانه تولی��د را افزایش
میدادیم و از تولید بطور مستقیم حمایت میکردیم
شاید مشکالت ما خیلی کاهش مییافت .ما در شرایط
و موقعی��ت فعلی از تولید حمای��ت میکنیم اما نه از
تولیدکننده داخلی که از تولید کننده خارجی .چون در
واقع ما یارانه را به آنها میدهیم .با تورمی که در ایران
هست و با افزایش هزینه تولید کننده داخل عمال امکان
تولید را صفر میکنیم .ولی تولیدکننده خارجی که به
ایران کاال صادر میکند با این تورم مواجه نمیش��ود
چون آن کاالی خارجی با دالر بسیار ارزان به کشور ما
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ابراهیم رزاقی
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ح��ذف یارانهها یکی از سیاس��تهای کلی تعدیل
اقتصادی اس��ت که بانک جهانی و صندوق بینالملی
پول به حدود  150کش��ور جه��ان ابالغ کرد .وقتی ما
یاران��ه میدهیم تورم ایجاد میش��ود و وقتی که تورم
ایجاد میشود ،دستمزد و حقوق اگر افزایش پیدا نکند
قدرت خرید طبقه حقوق بگیر جامعه کاهش مییابد
و در ی��ک روند طوالنی ،کار را به جایی میرس��اند که
به مشکالت سیاس��ی منجر خواهد شد .دولتها برای
جلوگی��ری از این وضع موادغذایی ،هزینه مس��کن یا
حتی به صورت نقدی یارانههایی اختصاص میدهند.
اما نکته خیلی مهم این اس��ت که اگر ت��ورم افزایش
یابد و حقوق به تناس��ب افزایش پی��دا نکند اگر یارانه
پرداخت نشود جامعه از نظر سیاسی و اقتصادی و غیره
به مشکالت خیلی سختی مواجه میشود .ولی اعطای
یارانههای نقدی در جهت حذف یارانههای غیرمستقیم
به عنوان«طرح هدفمندی یارانهها» نیز خودش هیچگاه
بدون تورم و افزایش قیمتها نبوده اس��ت .وقتی رقم
کل��ی تورم را هم اعالم میکنیم نس��بت تورمی که به
طبق��ات کم درآمد تس��ری پیدا میکن��د ،متفاوت از
طبقات باالتر اس��ت .کسی که اجاره مسکن نمیدهد
با کس��ی که هزینه مس��کن پرداخت میکند بس��یار
متفاوت اس��ت چون در اثر فش��ار تورمی هزینه اجاره
مس��کن هم افزایش پیدا میکند .اگر بخواهیم عدالت
را رعای��ت کنیم باید ببینیم طبقات مختلف درآمدی،
کاالهای��ی که مصرف میکنند به نس��بت اهمیت آن
چقدر افزایش قیمت داشته است .یعنی مشخص شدن
سبد تورمی طبقات مختلف که ما به آن توجه نکردیم.
قرار بود در طرح هدفمندی یارانه ،یارانهها به اقشار کم

درآمد پرداخت ش��ود .اما چرا در هدفمندی یارانه ها،
کس��انی که از کنار افزایش تورم هم سود میبرند باید
س��همیه یارانه دریافت کنند .این یک پرسش اساسی
است .زمانی که هدفمندی یارانهها در مجلس شورای
اسالمی تصویب و قرار شد که به واجدین شرایط یارانه
پرداخت شود ،در قانون آمده بود که این هدفمندی باید
طی  5سال اجرا شود اما این اتفاقطی  2سال انجام شد.
نکته دیگر آنکه قرار بود که  30درصد سهم یارانهها به
تولید اختصاص یابد .ای��ن هم در اجرا مغفول ماند در
صورتی که تورم در اثر افزایش قیمت بنزین ،گاز ،برق،
آب ،نان ،دارو و غیره به شدت افزایش یافت .اینها همه
نش��ان دهنده تصمیمگیری نابجا و بدتر از آن اجرای
بدتر تصمیمگیریهای نابجاست .آن پولی که به حساب
مردم واریز شد خودش تورم زا بود .در نتیجه نقدینگی
که به مردم اختصاص یافت با تورم حاصل از هدفمندی
دود ش��د و به هوا رفت .اگر هدفمندی یارانهها درست
اجرا میشد و متناسب با آن کاال هم به صورت فراوان در
دسترس قرار میگرفت یعنی تولید داخلی پاسخ میداد
این اتفاق هرگز نمیافتاد .ما به صورت مستقیم پول نقد
در اختیار مردم قرار دادیم اما روند تولید کاالها سامان
نیافت .و با این حجم پول هدفمندی که دس��ت مردم
بود به تدریج رش��د نقدینگی ،اقتصاد کشور را متورم
کرد .بنابراین با اعمال تحریم اقتصادی و کاهش فروش
نفت ،درآمد کشور هم کاهش یافت .بنابراین واردات هم
کاه��ش یافت .تولید داخلی را هم که افزایش ندادیم و
بنابراین افزایش ناگهانی قیمتها روندی طبیعی بود.

صادر میشود .راه دیگری که دولت میتوانست قیمت
را کنترل کند این بود که خودش کاال را وارد و با قیمت
مناس��ب به دست مردم میرساند .همان کاری که در
زمان جنگ انجام ش��د :تشکیل تعاونیها برای حفظ
قیمت واحد در سراسر کشور .در صورتی که ما اکنون
سرنوشت مملکت را به بازار سپردیم .بازاری که در هر
راهی تنها به فکر منفعت خود است.
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پيشبيني روندهاي پيشروي اقتصاد دنيا

دهکدهجهانی

جان کَسیدی  /ترجمه بهرنگ رجبي
تحلیلگر اقتصاد سیاسی و نویسنده «نیویورکر»؛ او
دو کتاب بسیار پرفروش منتشر کرده که آخرینش
«وقتیبازارهاشکستمیخورند:منطقمصیبت
اقتصادی»است

در
جستوجوی

منجی

گزارشی تحلیلی
درباره قبرس
و بحران اقتصادی اروپا:
برای حل مشکل اروپا
چه باید کرد؟

نگر
آینده
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برگی دیگر از بحران دیرپا و مزمن بدهیها در اروپا:
در نیکوزیا ،شهری باستانی در شرق مدیترانه ،مجلس
نمایندگان قبرس با رأی��ی قاطع ،حکم به نپذیرفتن
شرایط پیشنهادی اتحادیه اروپا برای نجات کشورشان
از گرفتاریه��ای اقتص��ادی داد ،کش��وری که برای
سپردههای بانکی هم تا ده درصد مالیات تعیین کرده.
در خیابانها هزاران معترض ش��ادمانه شعار میدادند
«قبرس مال مردمش است» .بنا به گفته فیصل اسالم،
دبیر بخش اقتصادی واحد خبر شبک ه چهار تلویزیون
بریتانیا ،همزمان با این تظاهرات ،تاکسیهای فرودگاه
محلی آن حوالی مش��غول اینطرف و آنطرف بردن
روسهایی پولدار بودند که سعی میکردند پولهایشان
را از بانکهای قبرس خارج کنند.
عجیب نیس��ت که امروز صبح یکی از همکارانم از
من پرسید «چرا اروپا همانطوری عمل نمیکند که
مث ً
ن روزها بهنظر
ال بیست سال پیش میکرد؟ چرا ای 
میآید اروپا دچار بحرانی پیوسته و تمامنشدنی است؟»
پاس��خ کوتاهش این اس��ت که آنزمان اتحادیه اروپا
بس��یارکوچکتر از االن بود و پول واحد هم نداش��ت.
سال  1993آنچه آنوقتها اسمش بود «جامعه اروپا»
فقط دوازده عضو داش��ت ،و غیر یونان ،همهشان مال
غرب اروپا بودن��د .امروز پهنه اتحادیه اروپا از اقیانوس
اطلس تا دریای س��یاه گسترده است و بیست و هفت
کش��ور را شامل میشود ،کشورهایی که بسیاریشان
بهشدت با همدیگر متفاوتاند .هفدهتا از این کشورها
پول واحد دارند ،یورو ،و یکی از این دوازدهتا متأسفانه
یونان است.
با اینکه بحران بدهیهای مالی کشورهای اروپایی
دالیل بس��یاری دارد ــ وامهای بدون اعتبار ،قوانینی
مالی که راه فرار دارند و حبابی عظیم در بازار مس��کن
ک��ه نهایتاً ترکید ــ اما دلیل بنی��ادیاش تالش برای
یککاسه کردن هفده کشور نامتجانس از طریق شمول
پولی واحد در آنها است ،تالشی که اساساً خطرناک و
دردسرآفرین است .چنین کاری برای تکتک کشورها
مش��کل درس��ت میکند ،هیچکدام دیگر نمیتوانند
سیاس��تهای اقتصادی مختص خودشان را تعریف و
تعیین کنند ،و همچنین سرنوش��ت کل یک منطقه
مال��ی را به رخدادها و اتفاقات کش��ورهایی کوچک و
حاشیهای گره میزند ،کشورهایی چون یونان ،ایرلند،
و حاال قبرس.
اگر سال  2008اتحادیه اروپا به قبرس اجازه نداده
ب��ود واحد پولش را به یورو تغییر دهد ،االن هیچکس
جز قبرس��یها و چند روس پول��دار ــ که این جزیره
برایشان بهشتی مالی در دوردستها است ــ خیلی
اهمیت��ی به سرنوش��ت بانکهای بهگلنشس��تهاش
نمیداد .قبرس ب��ا جمعیتی کمتر از یکمیلیون نفر
(جز س��یصدهزار نفری که در قبرس شمالی زندگی
میکنند ،منطقهای تُرکنشین که خودش را کشوری
مس��تقل میداند) و اقتصادی که کمتر از نی م درصد
تولید کل اروپا را شامل میشود ،صرفاً نقطهای ریز و

ط��رح ،تنها راه درگیر کردن خ��ود بانکها و آدمهای
مرتبطشان برای پیشبرد این اقدام بود.
اما نهایتاً ،همچنان که یکی از س��توننویسهای
هفتهنامه «اکونومیست» اشاره کرده ،شرایط و قیود
ط��رح نجات «ناعادالن��ه ،کوتهبینان��ه ،و محکوم به
شکس��ت» بود .طرح نجات هم قبرس��یهای را که
درآمدهای متوسط داشتند و هم خارجیهای پولدار
را بهیکسان هدف گرفته بود و واکنشهای سیاسی
ش��دیدی را موجب ش��د که خطر دمیدن دوباره بر
آتش بحران یورو دارد ،درس��ت هم در لحظهای که
بهنظر میرسد بزرگترین خطر دیگر از سر گذشته.
از اوایل سال گذشته میالدی که ماریو دراگی ،رئیس
ایتالیاییاالصل بانک مرکزی اروپا ،وعده داد هر کاری
الزم باشد میکند تا یورو را نجات بدهد ،هراسها از
فروپاشیکاملاقتصادیوروفروکشکرده.بانکمرکزی
اروپا ،بهسرکردگی دراگی و بهرغم مخالفتهای بانک
مرکزی آلمان ،یکریز و خروارخروار پول به بانکهای
بازرگانی وام داده (درست عین صندوق فدرال ایاالت
مدت در جری��ان بحران مالی امری��کا) و وعده داده
در صورت لزوم ،بدهیهای دولتی کشورهایی چون
اس��پانیا و ایتالیا را تا میزان نامحدودی متقبل شود.
در نتیجه این اقدامات ،روند بیرون کشیدن پولها از
بانکهای اسپانیا و ایتالیا تا حد چشمگیری کاهش
یافت ــ روندی که اما حاال س��ر قضیه قبرس دوباره
افزایش یافته و بازارهای بورس این کشور بهشدت و
سریع سقوط کردهاند.
بعد از همه بالهایی که اروپا طی سه سال گذشته
از س��ر گذرانده ،من بس��یار ش��ک دارم رهبران اروپا
بگذارند کش��ور کوچک قبرس همهچیز را با خودش
به ورطه نابودی بکش��اند .نمایندههای مجلس قبرس
با رد شرایط طرح نجات اقتصادی ،عم ً
ال دست آلمان
 قدرت مس��لط و قاهر اروپا ـ را خواندهاند و جلویشدرآمدهاند ،آلمانی که اصرار داشت به تحمیل شرایط و
تعهداتی سختگیرانه به قبرس .حاال دیگر آنجال مرکل،
صدراعظم آلمان ،مجبور شده شخصاً پا وسط بگذارد؛
او یا نمایندههایش ناگزیرند تمهیدات را برای رسیدن
به مصالح��های فراهم کنند که جلوی ورشکس��تگی
ت بر سرمایهها
بانکهای قبرس را بگیرد ،از میزان مالیا 
بکاهد (بهخصوص در مورد س��پرده گذارهای جزء) و
روند کسب مشارکت برای تأمین هزینههای طرح نجات
را از طرق دیگری پیش َببرد ــ بهاحتمال زیاد انداختن

حاال دیگر چهار
سال میشود که
اقتصاد اروپا به
احتضار افتاده .با
وجودکشورهایی
چونایتالیا،
پرتغال ،و اسپانیا،
که گرفتار باتالق
رکود شدهاند،
حاال دیگر کل
قاره دارد صالی
بستههایکمکی
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کوچک در منطقه مدیترانه است .اما بهخاطر بودنش در
محدوده مالی یورو ،آنچه در این کشور اتفاق میافتد،
ممکن اس��ت از محدوده مرزهای خودش فراتر برود
و به کشورهایی بس��یار بزرگتر و مهمتر هم سرایت
کند ،کشورهایی چون اسپانیا و ایتالیا که خودشان در
تقال برای فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی جدیشان
هستند.
نج��ات قب��رس از بحران مالی ـ ک��ه همین اواخر
موضوع نشست و مذاکراتی شتابزده و فوری در بروکسل
بود ــ ضروری اس��ت چون بس��یاری از بانکهای این
جزیره گرفتار مخمصهای هولناک شدهاند و اقتصادش
را مشکالت کشور همسایهاش ،یونان ،دچار وضعیتی
وخیم کرده ــ یونانی که بزرگترین بازار برای صادرات
این کش��ور بود .پیش از آنکه ماجرای تالشها برای
نجات قبرس رسماً اعالم شود ،این نگرانی بهحق وجود
داشت که دستدس��ت کردن و راه دادن به فروپاشی
و ورشکس��تگی بانکه��ای این کش��ور ،باعث هجوم
آدمها ب��رای پس گرفتن پولهایش��ان از بانکهای
بهمش��کلخورده ُرم ،می�لان ،و مادرید ش��ود ،چون
سپردهگذاران و وامدهندهها در این کشورها هم نگران
میشدند نکند اتحادیه اروپا بگذارد طرفهای حساب
آنها نیز زمین بخورند .بعد از اینکه شرایط طرح نجات
اعالم ش��د ،باز هم هراسها از سرایت بحران برطرف
نشد :بیشتر ش��د .برای اولین بار از زمان آغاز بحران
در سال  ،2010کشورهای صاحبقدرت اروپا (همراه
با صندوق بینالمللی پول) داشتند تکتک آدمهایی را
که سرمایههایشان را به بانکها سپرده بودند ،مجبور
میکردند بخشی از هزینههای پاک کردن کثافتی را زده
شده ،به دوش بگیرند .بهنظر سیاستمداران کشورهایی
چون هلن��د و آلمان فک��ر خوبی میآم��د و بیشتر
هزینههای طرح نجات اقتصادی هم تأمین میش��د،
اما اتفاقی ک��ه عم ً
ال افتاد این بود که س��پردهگذاران
بانکهایی در اس��پانیا و ایتالیا هم بهنظرشان آمد در
آینده مجبور خواهند شد قرصی مشابه را از گلو پایین
بدهند ،قرص ضرر ،و همین محرک و مشوقشان شد
برای اینکه همین االن پولش��ان را از بانکها بیرون
بکشند .با چنین منطقی بود که هجوم آدمها بهسوی
بانکها شکل گرفت.
بیشتر تحلیلگران همنظرند ک��ه اتحادیه اروپا و
صندوق بینالمللی پول ،اش��تباه فاجعهباری کردهاند.
بااینجال اما فکر خواستن از سپردهگذارهای بانکها
برای سهیم شدن در تأمین هزینه دهمیلیارد یورویی
طرح نج��ات ،کام ً
ال هم احمقان��ه و غیرعقالنی نبود.
بیشتر این پول بهس��مت بانک های قبرس س��رازیر
میش��د .االن در اروپا ـ همچنان که در ایاالت متحد
ـ مخالفتهای مردمی گستردهای شکل گرفته با این
ایده که برای نجات دادن نهادها و سازمانهای مالی از
بحراناقتصادیگریبانگیرشان،نبایدازسهامدارانشان
خواست کاری کنند ـ سهامداران بهمعنای هم صاحبان
س��هم و هم صاحبان اوراق قرضه .مش��کل پیشاروی
طراحان طرح نجات این بود که بانکهای قبرس حاضر
به در اختیار گذاردن بسیاری اسنادشان نیستند  ،تقریباً
تمام پولی که آنها برای دادن وام استفاده میکنند،از
سپردهها میآید ،سپردههایی که منشأ خیلیهایشان
آنسوی آبها است .در نتیجه گرفتن یقه سپردهگذارها
برای مشارکت در تأمین بخشی منطقی از هزینههای

بخش بزرگتری از این بار به دوش س��پردهگذارهای
خارجی ،از جملهش��ان روسها .طی این روند احتماالً
ی قبرس هم نوس��انات و تالطمات بیشتری از
بازارها 
سر خواهد گذراند.
ای��ن روزها در اروپ��ا ـ همچنان که در ایاالت متحد
ـ اوض��اع اینجور پیش میرود .بدون اقدامات انفجاری
خیلی کاری انجام نمیشود و پیش نمیرود .وقتهایی
ک��ه بازاره��ا آرامان��د ،همچنان ک��ه امس��ال بودهاند،
سیاس��تمدارها افس��ار را رها میکنن��د و میروند پی
پرداختن به امور حوزههای انتخابی خودشان .مشخصاً در
آلمان ،این یعنی قطع اعطای پول بیشتر به به جنوب
اروپا ،به کشورهایی که بهنظر بسیاری آلمانیها تنپرور
و بیدستوپا میآیند ،کش��ورهایی که بانکهایشان
را تبدیل به پارکینگ خواب س��رمایه پولدارهای روس
کردهان��د ،پولدارهایی که بهچش��م آلمانیه��ا دارند از
مالیات فرار میکنند .معترضان قبرس��ی پالکاردهایی
در دس��ت دارند که نقشش��ان مرکل است در جامه و
هیبت دزدهای بانک .بهگمان بسیاری ساکنان آلمان او
صرفاً دارد مسئوالنه عمل میکند .همچنان که گفتم،
بهنظ��رم نهایتاً بحران قبرس را هم حل میکنند؛ مثل
همیشه که همه بحرانها را حل میکنند .از زمان رواج
یورو در سال  ،1999تحلیلگرانی بدبین در ایاالت متحد
و بریتانیا پیشبینی افول و مرگش را میکردند .بهرغم
همه مشکالت پیشآمده برای اروپا ،یورو دارد کماکان
قدرتمندانه حکمرانیاش را ادامه میدهد( .ارزش یورو
در برابر دالر بهنس��بت ده سال پیش ،بیست درصد باال
رفته ).اما معنایش این نیست که اوضاع اروپا روبهراه است.
حاال دیگر چهار سال میشود که اقتصاد اروپا ناجور به
احتضار افتاده .در س��هماهه چهارم سال  ،2012میزان
تولید منطقه یورو بهنسبت سال گذشتهاش ششدهم
درصد افت کرد و ممکن است این افت در سال 2013
ادامه هم داش��ته باشد.با وجود کشورهایی چون ایتالیا،
پرتغال ،و اسپانیا ،که گرفتار باتالق رکود شدهاند ،حاال
دیگر کل قاره دارد صالی بستههای کمکی انگیزهبخشی
میدهد بهسان همانها که دولت اوباما در سال 2009
رونماییش��ان کرد .بدون افزایش میزان خواستهها به
ب��ازار ،هیچ نش��انهای از تجدید حی��ات و جان گرفتن
دوباره اغلب کش��ورهای محنتزده نیس��ت .اما بهرغم
این حقیقت که حتا اقتصاد آلمان قدرتمند هم االن در
وضعیت انقباض است ،مرکل کماکان زیر بار پشتیبانی از
چنان بستههای حمایتیای نمیرود .انتخابات پارلمانی
ماه سپتامبر [ش��هریورماه] در آلمان نزدیک است و او
ترجیح میدهد از خودش بیشتر تصویر یک زن پروسی
خانهدار و محتاط را بهدست بدهد تا منجیای که بر پایه
نظریات کینز پیش میرود .همین اس��ت که اوضاع را
پیچیده میکند .اینطوری منطقه یورو از شر بیماری
اقتصادی بیدروپیک��رش نجات نخواهد یافت .بهفرض
رهایی از بحران فعلی ـ فرضی که دلیلی ندارد متحقق
نش��ود ـ باز هم سرنوش��ت اروپا منوط به رخدادهای و
تصمیمهای آلمان اس��ت تا کشورهایی چون قبرس و
یونان .در چنین س��اختار چندملیتی پُرگرفتوگیری،
ی��ک رهبری قدرتمن��د بیاندازه ض��رورت دارد و مهم
است .در چند سال گذشته دراگی نمونههایی از قدرت
و اثرگذاری نشان داده؛ مرکل هم در موقعیتهایی .اما
برای رهایی از بحران الزم است مرکل بیشتر از اینها
مایه بگذارد ،خیلی بیشتر.
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گرفتن نبض اروپا

مروری بر تولید ناخالص داخلی ،بدهیها ،و وضعیت شغل در اروپا
در پ��ی وعدههای ماریو دراگ��ی ،رئیس بانک مرکزی
اتحادیه اروپا ،که اعالم کرده «هر کاری الزم باشد» میکند
ت��ا ارزش پول واحد این منطقه را نج��ات بدهد ،و بهرغم
بهبود بس��یار وضعیت مالی دنیا طی ن ُه ماه گذش��ته ،اما
حوزه یورو هنوز هم گرفتار باتالق رکود اقتصادی است .در
سهماهه نخست سال  ،2013بهنسبت همین برهه در سال
گذشته ،میزان تولید دودهم درصد کاهش داشته .ششمین
س��هماهه متوالی رکودی که از اواخر سال  2011آغاز شد.
میزان تولید ناخالص داخلی در آلمان  -بزرگترین اقتصاد
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در حوزه یورو  -فقط یکدهم درصد افزایش داش��ته و در
فرانسه ،دومین کشور بزرگ در این حوزه  ،دودهم درصد
کم ش��ده .سقوط ارقام در جنوب اروپا بسیار بیشتر بوده؛
میزان تولید ناخالص داخلی در ایتالیا و اس��پانیا پنجدهم
درص��د و در قب��رس یکوس��هدهم درصد افت داش��ته.
پیشبینیهای اوایل ماه مه کمیسیون اقتصادی اروپا نشان
میداد میزان تولید ناخالص داخلی ساالنه کشورهای حوزه
یورو ،از پی انقباض ش��شدهم درصدی س��ال  ،2012در
س��ال  2013باز هم چهاردهم درصد آب رفته .در باشگاه
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کش��ورهایی که پ��ول واح��د دارند ،پسرف��ت اقتصادی
کشورهای حاشیهای بسیار ش��دیدتر از کشورهای اصلی
بووده .قبرس جایگاه یونان را مال خود خواهد کرد و صاحب
بدترین کارنامه در زمینه افت میزان تولید ناخالص داخلی
خواهد شد ـ هشتوهفتدهم درصد (پیشبینیای که که
در آن معیار خوشبینی هم لحاظ شده) .کشورهای حول
دریای بالتیک در ش��مال اروپا به رشدشان ادامه خواهند
داد .بی��ن هفده کش��ور حوزه یورو ،اقتص��ادی که مطابق
پیشبینیه��ا بیشترین موفقیت و پیش��رفت را خواهد
داش��ت ،استونی است که میزان تولید ناخالص داخلیاش
در س��ال  2013سه درصد افزایش خواهد یافت .میان 27
کشور عضو اتحادیه اروپا ،لتونی که انتظار میرود در ژانویه
سال  2014به حوزه یورو بپیوندد ،جلوهفروشی خواهد کرد
ـ میزان رشد تولید ناخالص داخلی :سهوهشتدهم درصد.
فاصله میان متن و حاش��یه مش��خصاً در زمینه بازار کار
زیاد خواهد بود .در ماه مارس  2013فقط پنجوچهاردهم
درصد از نیروی کار آلمان بیکار بودند؛ همزمان این رقم در
یونان و اسپانیا در حدود بیستوهفت درصد بود .در مورد
جوانان فاصله حتا بیشتر اس��ت .در ماه مارس در آلمان،
نرخ بیکاری جوانان هفتوششدهم درصد بود ،در اسپانیا
پنجاهوش��ش درصد ،و در یونان ماه فوریه به شصتوچهار
درصد رس��ید .این ارق��ام در مورد بالی بی��کاری جوانان
اغراق هم میکنند چون بسیاری جوانان مشغول تحصیل
تماموقتاند و بنابراین نیروی کار بهحساب نمیآیند .این
ارقام اما بهوضوح گسس��تگی شمال و جنوب اروپا را نشان
میدهند .بهرغم اینهمه در کشوورهای حاشیهای ،رسیدن
به تعادل مجدد بیشتر از آن بوده که گهگاه انتظار میرود.
کسری حسابها ،که در دهه نخست رواج یورو آماس کرده
بود ،حاال کمتر شده .کس��ری پرتغال از دوازدهوششدهم
درصد تولید ناخالص داخلی سال  2008به یکونیم درصد
در س��ال  2012رس��یده .در همین دوره یون��ان از پانزده
درصد به سه درصد رسیده .تراز اولیه بودجه (یعنی منهای
بهرههای پرداختی) ـ رقمی حیاتی در تعیین تداومپذیری
تأمین بودجه عمومی هم دارد بهبود مییابد .انتظار میرود
در سال  2013این رقم برای یونان به صفر برسد ـ جهشی
شگفت از کسری دهونیم درصدی تولید ناخالص داخلیاش
در س��ال  .2009در واقع ،امسال در میان کشورهای عضو
اتحادیه اروپا ،باالترین میزان کسری در این زمینه را بریتانیا
خواهد داش��ت (س��هونُهدهم درصد میزان تولید ناخالص
داخلی) .بهرغم این بهبودها ،میزان بدهیهای دولتها در
کشورهای حاشیهای بهطرز نگرانکنندهای باال است .تا آخر
امسال بدهی یونان به صدوهفتادوپنج درصد میزان تولید
ناخالص داخلی اش خواهد رس��ید ،رقمی که کمرش��کن
است .اگرچه به تعویق انداختن بهرهها و تمدید موعدهای
پرداخت و همچنین نرخ بسیار پایین بهره ،یونان را یاری
خواهند کرد ،اما نیاز به تعبیه و طراحی ساختارهایی تازه
است .در زمینه بدهیهای دولتی ،بدهیهای ایتالیا کماکان
سنگینتر میشود و امسال میرسد به صدوسیویک درصد
ی میش��ود بدهیهای
تولید ناخالص داخلیاش؛ پیشبین 
ایرلند و پرتغال هم به صدوبیستوسه درصد برسد.
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خودشان را دارند

کشورهایی که میخواهند به
حوزه یورو بپیوندند

2

0

3

1

+

حوزه یورو
1
ایتالیا
آلمان
مجارستان
اتریش
لتوونی
بلژیک
لوکزامبورگ
یونان

2

3

4

نگر
آینده

یورو ن َو در گزارش��ی در مورد بحران
اقتص��ادی در اتحادیه اروپا نوش��ت این
اتحادیه به ششمین سهماهه متوالی رکود
اقتصادی خود وارد شده است .بر اساس
آخرین ارقام اقتصادی منتشره ،چشمانداز
اقتصادی اتحادیه اروپا همچنان به سوی
آیندهای تاریک در حرکت اس��ت.بر این
اساس ،تولید ناخالص داخلی منطقه یورو
با کاه��ش  0.2درص��دی (اتحادیه اروپا
با کاه��ش  0.1درصدی) مواجه ش��ده
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته
یک درصد کاهش را نش��ان میدهد .به
عالوه ،بر اس��اس ارقام اداره آمار اتحادیه
اروپا ،یوروستات ،تولیدات صنعتی منطقه
یورو در فاصله ماهه��ای فوریه تا مارس
 1.7درصد و تولیدات صنعتی  27عضو
اتحادیه در این مدت  1.1درصد کاهش
یافته اس��ت .همچنین در فوریه ،2013
تولی��دات صنعتی منطقه یورو ش��اهد
کاه��ش  0.3درصدی ب��وده و تولیدات
صنعتی اتحادیه اروپا ثابت مانده است.
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صفر
استونی
دانمارک
سوئد
بلغارستان
مالت
رومانی
فنالند
اسلُواکی
پرتغال
لیتوانی
لهستان
جمهوری چک
فرانسه
هلند
ایرلند
قبرس
اسلُونی
اسپانیا
بریتانیا
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اتحادیه اروپا
شش قدم به عقب برگشت
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دهكده جهاني

فرصت بزرگ برای کارآفرینان
گزارش بیزنسمانیتور از وضعیت اقتصادی و چشمانداز  10ساله ایران
ترجمه شیدا قماشچی

بیزنس مانیتور برای فراهم آوردن گزارش کاملی از
وضعیت اقتصاد ایران ،عوامل مختلفی را مورد بررسی
قرار داده اس��ت .این گزارش ،شامل  6فصل است که
در هر کدام از این فصول با ارائه و ارزیابی آمار ،سعی
شده شرایط اقتصادی ایران ،طی  10سال آینده پیش
بینی شود .فصل یکم این گزارش چشمانداز سیاسی
ایران را مورد مطالعه قرار میدهد.فصل دوم چشمانداز
اقتصادی ایران را بررسی میکند و فصل سوم به پیش
بینی وضعیت ایران تا سال  2020میپردازد .در فصل
پنجم ساختارهای کلیدی صنایع ایران مورد پژوهش
قرار میگیرند و در آخر ،فصل شش��م نگاهی دارد به
اقتصاد جهان.
رتبه اقتصادی برخی کشورهای خاورمیانه در کوتاه مدت

اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار دارد؟

قوته�ا  :ای��ران پس از عربس��تان س��عودی دارای
بزرگترین ذخیره نفتی اثبات ش��ده اس��ت و ذخایر
گازی این کش��ور نی��ز پس از روس��یه در رتبه دوم
ق��رار میگیرد .ع�لاوه بر نفت و گاز ،ای��ران از منابع
غنی دیگری نیز برخوردار اس��ت و بخش کشاورزی
نیز در آن فعال اس��ت « .قان��ون ترویج و حمایت از
س��رمایهگذاری خارجی» به جذب س��رمایهگزاران
خارجی کمک شایانی میکند و به میزان زیادی در
بازگشت سود سرمایه موثر است .ایرانیها همواره به
مهارت در زمینه کارآفرینی مشهور بوده اند .اگرچه
در س��الهای اخیر کارآفرینی در ایران با مش��کالت

رتبه اقتصادی برخی کشورهای خاورمیانه در بلندمدت

كشور

رتبه

درصدموفقيت

كشور

رتبه

درصدموفقيت

عربستان

1

81.2

عربستان

2

74.6

کویت

2

76.9

کویت

3

63.4

رژیم اشغالی

3

76.7

بحرین

4

63.2

قطر

4

70.4

قطر

5

61.8

امارات

5

66.5

امارات

6

61.5

عمان

6

65.6

الجزیره

7

60.2

بحرین

7

61.0

عمان

8

57.6

عراق

8

58.8

مراکش

9

52.9

الجزیره

9

55.0

لیبی

10

50.3

لیبی

10

53.5

عراق

11

49.6

مراکش

11

49.6

مصر

12

49.2

مصر

12

45.2

لبنان

13

47.4

فلسطین

13

41.0

اردن

14

46.9

لبنان

14

40.8

تونس

15

43.6

تونس

15

40.6

ایران

16

40.8

اردن

16

39.8

فلسطین

17

36.3

سوریه

17

32.7

سوریه

18

28.7

یمن

18

31.2

یمن

19

19.0

ایران

19

30.2

میانگین منطقه  / 54.5:میانگین جهانی 55.3 :
میانگینبازارهاینوظهور53.5:

میانگین منطقه 52.7:
میانگین جهانی 53.8 :
میانگین کشورهای در حال توسعه 51.3:

جدی روبرو بوده است ولی این عامل ،هنوز در جذب
سرمایهگزاران خارجی موثر است.
ضعفه�ا :س��رعت افزایش مص��رف هیدروکربنها
و قدیمی ش��دن فناوری موج��ود ،تاثیری منفی بر
میزان صادرات نفت و گاز خواهد گذاشت .همچنین
تحریمه��ای بینالمللی مانع از آن ش��دهاند تا ایران
از دان��ش و فناوری پیش��رفته ش��رکتهای جهانی
دراستخراج و تولید نفت بهرهبرداری کند .پیشرفت
در زمینه خصوصیسازی به کندی صورت میگیرد
اگرچه اخیرا نشانههای مثبتی پدید آمده اند .در حال
حاضر ،ش��رکتهای خارجی ام��کان مالکیت منابع
هیدروکربن در ایران را دارا نیستند .این نوع معامالت
از سود و مزایای کمتری برخوردار هستند ،در نتیجه
س��رمایهگزاران خارجی ب��ه جایگزینهای مفیدتر
گرایشمییابند.
فرصته�ا :بخش گاز رشد کافی نیافته است و هنوز
امکان آن را دارد تا به یک منبع بس��یار س��ودبخش
تبدی��ل ش��ود .افزایش جمعیت و کمبود مس��کن،
فرصتی مناسبی اس��ت برای ساختوساز واحدهای
مسکونی .دولت مبادالت نفتی خود را با کشورهای
روسیه ،قزاقستان و ترکمنستان آغاز کرده است .این
طرح به رقابت با پروژه آمریکایی جابجایی سوخت از
طریق مدیترانه ،باکو و گرجس��تان تا ترکیه ،خواهد
انجامید.
تهدیدها :تیرهتر شدن روابط ایران با جامعه بینالملل
و برنامه هس��تهای ،به افزایش فشارهای اقتصادی از
سوی س��ازمان ملل و آمریکا خواهد انجامید.کاهش
قیم��ت جهانی نفت ب��ر اقتصاد ای��ران تاثیر خواهد
گذاشت .اگرچه ایران «صندوق ذخیره ارزی» را برای
پشت سر گزاردن شوکهای اقتصادی ناشی از کاهش
قیمت جهانی نف��ت ایجاد کرده ،ولی به نظر میآید
مقدار زیادی از حساب ذخیره ارزی صرف هزینههای
پیشبینی نشده دولت شده است .همچنین در پی
افزای��ش تورم و کاهش ارزش پول ،گریز س��رمایهها
همچنان ادامه مییابد.
ریسک اقتصادی در شرایط تحریمها

افزایش تورم و فش��ار تحریمهای بینالمللی ،به
رشد اقتصادی ایران آس��یبهای زیادی وارد کرده
اس��ت .با پایین آمدن ارزش ری��ال و افزایش تورم،
می��زان قدرت خری��د مردم ،کاهش چش��مگیری
یافته اس��ت .از سوی دیگر ،صادرات نفت نیز در پی

نمودار تاثیر تحریمها بر میزان صادرات و واردات
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2009

تحریمها با مشکالت فراوانی روبروست .شرکتهای
نفت��ی بینالمللی نیز حاضر به س��رمایهگذاری در
ساختارهای زیربنایی انرژی در ایران نیستند .عالوه
بر این ،تحریمهای اعمال ش��ده بر موسسات مالی،
تج��ارت بینالمللی ب��رای ایران را بس��یار محدود
کردهان��د و صادرات این کش��ور به می��زان زیادی
کاهش یافته است .وزاری امور خارجه اتحادیه اروپا
در  15اکتب��ر س��ال  2012تحریمهای جدیدی بر
بخشه��ای مالی ،انرژی و صنعت حمل ونقل ایران
اعمال کردند تا از ای��ن طریق ،حکومت جمهوری
اسالمی ایران را متقاعد کنند تا با بررسی و تحقیق
بیشتر بازرس��ان آژانس انرژی هس��ته ای موافقت
کند .پیشنهاد ایران برای تعلیق غنیسازی اورانیوم
در ازای س��وخت راکتورهای هس��تهای با موافقت
نماین��دگان اتحادیه اروپا روبرو نش��د و به افزایش
تحریمها انجامید .تحریمهای جدید اعمال شده از
طرف اتحادیه اروپا تغییری در برنامه هستهای ایران
ایجاد نخواهد کرد .اگرچه محدودیتهای ایجاد شده
برای سیستم بانکی جمهوری اسالمی ایران و تحریم
تجارت جهانی و عدم تمایل کشورهای خارجی برای
سرمایهگذاری در بخش انرژی ،به اقتصاد ایران لطمه
وارد خواهد کرد.
با این حال به نظر میرسد که تحریمهای اضافه
شده تاثیر چندانی برصادرات انرژی از ایران نخواهند
داش��ت .به این دلیل که لوله انتقال گاز میان ایران و

اروپا وجود ندارد و ایران پایگاهی دریایی برای صدور
گاز مایع طبیعی (ال.ان.جی) نیز احداث نکرده است.
اگرچه تحریم ها ،شرکتهای اروپایی را از همکاری
برای حمل سوخت و انرژی بازداشتهاند و همچنین
عدم دستیابی به تجهیزات دریایی صادرات محصوالت
نفتی را کاهش خواهند داد ولی بر اساس تحقیقات
انجام شده توسط گروه دریانوردی و کشتیرانی بیزنس
مانیتور ،این تحریمها تاثیر چندانی نخواهند داشت.
شرکتهای ایرانی کشتیها و تجهیزات دریایی را از
چین ،ژاپن و کره جنوبی تهیه میکنند ،کشورهایی
ک��ه از لحاظ صنعتی از جایگاه بینالمللی باالیی نیز
برخوردارهستند.
از س��ویی دیگ��ر محدودیتهای وضع ش��ده در
عرصه تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی مانعی است
برای ایجاد زمینه مناسب س��رمایهگذاری در ایران.
محققان بخش نفت و گاز بیزنسمانیتور عقیده دارند
که محدودیتهای موجود باعث تاخیر در س��اخت
ترمینالهای صادرات گاز مایع خواهند شد و به این
ترتیب در مدت زمان کوتاهی ،صادرات گاز ایران به
حداقل ظرفیت آن خواهد رسید.
افزایش تحریمهای مالی میتوانند تاثیر بس��یار
زیادی بر اقتصاد ایران داشته باشند .دور قبلی تحریمها
اجازه مبادله تجاری را به شرکتهای اروپایی میداد
(به جز موارد خاص و کاالهای مشخص شده) .اما بر
اساس قوانین جدید ،شرکتهای اروپایی موظفند تا

20

10

جدولپیشبینیفعالیت اقتصادی ایران
آمار اقتصادي

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

تولید ناخالص داخلی(اسمی) ،میلیارد ریال

5,539,959

7,628,779

10,169,243

12,449,657

14,930,892

17,715,110

20,077,475

تولید ناخالص داخلی(اسمی) ،میلیارد دالر

520.18

625.46

694.79

739.65

844.82

954.63

1,030.41

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ،به درصد سالیانه

2.8

3.4-

0.5

2.0

2.5

3.4

3.0

سرانه تولید ناخالص داخلی ،دالر

6,954

8,272

9,093

9,584

10,843

12,143

12,996

جمعیت به میلیون

74.8

75.6

76.4

77.2

77.9

78.6

79.3

جدول پیشبینی درصد تورم
آمار اقتصادي

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

بهای مصرفی eop

10.4

19.9

22.5

40.0

33.0

17.6

16.9

13.3

10.5

بهایمصرفیave،

10.9

12.3

21.6

40.0

33.0

21.0

18.0

16.0

11.0

بهای تولیدیeop ،

9.5

34.2

30.9

33.0

28.0

20.0

17.3

13.4

10.9

بهایتولیدیave

7.5

16.4

35.0

33.0

28.0

20.0

20.0

15.0

12.0

 =Eopپایان بازه زمانی تعیین شده =Ave /میانگین بازه زمانی تعیین شده

بررسی وضعیت اقتصاد ایران تا سال 2022
آمار اقتصادي

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

تولید ناخالص داخلی اسمی ،میلیارد دالر

844.82

954.63

1,030.41

1,127.03

1,238.75

1,407.94

1,601.57

1,877.46

تولید ناخالص داخلی واقعی ،درصد تغییر سالیانه

2.5

3.4

3.0

3.4

3.9

4.3

4.3

4.2

میزانجمعیت،میلیون

77.9

78.6

79.3

79.9

80.5

81.0

81.5

82.0

سرانه تولید ناخالص داخلی ،دالر

10,843

12,143

12,996

14,103

15,388

17,372

19,640

22,895

شاخص بهای مصرف کننده ،درصد سالیانه

18.0

16.0

11.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

حساب جاری ،درصد تولید ناخالص داخلی

0.6-

0.9-

0.7-

0.3-

0.1-

0.1

0.3

0.7
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رشد اقتصادی
ایران در سال
 2013به میزان
نیم درصد و در
سال  2014به
میزان دو درصد
پیشبینیمیشود.
رشد اقتصادی
ایران افزایش
خواهد یافت .باید
در نظر داشت که
این رشد ،حاصل
سقوط واردات به
ایران است .که این
امر خود نشان
دهنده کاهش
بسیارشدید
«تقاضایداخلی»
است

نگر
آینده
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گاز توس��ط آمریکا و اتحادیه اروپا ،همچنان تشدید
خواهند یافت و مس��لما در اقتصاد ایران تاثیر منفی
خواهند گذاشت اما بیشترین ضربه اقتصادی حاصل
از این تحریمها ،در سال  2012صورت گرفته است.
در نتیجه نمودار نزولی صادرات ایران ،نسبت به سال
 ،2012شیب کمتری خواهد داشت به این معنی که
رشد اقتصادی به محدوده مثبت تعلق مییابد.با این

وج��ود اقتصاد ایران همچنان در بحران باقی مانده و
بر اس��اس پیشبینی بیزنس مانیتور میانگین رشد
«تولید ناخالص داخلی» در سالهای ,2018-2014
2.8درصد خواهد بود.
مصائب صادرات

ب��ا ادام��ه یافتن کاه��ش ارزش ری��ال ،صادرات
محصوالت غیرنفتی نیز به آرامی نزول خواهد کرد.
پ��س از اعمال تحریمه��ای اتحادیه اروپ��ا در تاریخ
اول ج��والی  ،2012صادرات نف��ت ایران در فاصله
ماههای ژوئن تا آگوست  42.5درصد کاهش یافت.از
آنجایی که تحریمها بیشترین تاثیر را در سال 2012
داشتهاند ،پیشبینی میشود که صادرات نفت ایران
در س��ال  2013فقط  2.9درصد افت داش��ته باشد.
علیرغم وجود تحریمهای سیستم مالی ،ایران توانسته
است تا بخشی از جابجاییهای ارزی خود را از طریق
لیر ترکیه و روپیه هند انجام دهد .پیشبینی میشود
که صادرات ایران در سال 2.7 ،2013درصد کاهش
یافته ولی در سال  ،2014یک درصد افزایش یابد.

برای هرگونه مبادله تج��اری با ایران ،از دولت مجوز
دریافت کنند و اتحادی��ه اروپا تمامی این مبادالت
محمود احمدینژاد دوم ژانویه  2013اعالم کرد که
را ب��ه دقت کنترل خواهد کرد .به این ترتیب هزینه
بودجه سالهای  2014-2013کمتر بر درآمد حاصل
پرداختی ب��رای انجام هرگونه مبادله تجاری با ایران
از نفت متکی خواهد بود .ولی دولت ایران در ش��رایط
بس��یار باال رفته است .البته تحریمهای اتحادیه اروپا
کنونی از منابع محدودی برای جایگزین کردن درآمد
در مقایس��ه با تحریمهای اعمال شده توسط دولت
حاصل از فروش نفت بهرهمند است.از سوی دیگر به
آمریکا ،تاثیر کمتری خواهند گذاش��ت(.خزانهداری
دلیل بحرانهای اقتصادی موجود ،افزایش
آمریکا تمامی ش��رکتهای بینالمللی را
میزان مالیات ممکن نخواهد بود .میتوان
که با ایران مبادالت تجاری انجام میدهند
افزایش تحریم ایران = افزایش درآمد غیر نفتی
نتیجه گرفت که بودجه بخش س�لامت و
از بازار تجاری ایاالتمتحده حذف خواهد
موسس�ه مطالعات خ�اور نزدیک واش�نگتن در گزارش�ی به تاثیر
درمان ،همچنین میزان ارائه خدمات دولتی
کرد ،قانونی که اتحادیه اروپا هنوز آن را به
تحریمها بر اقتصاد ایران و راه مقابله جمهوری اسالمی با این تحریمها
کاهش خواهند یافت و بودجه دولت فقط
انجام نرسانده است) .از سوی دیگر ،ضبط
و در عین حال افزایش درآمدهای غیرنفتی ایران پرداخته و اعالم کرده
ی��ک درصد در س��ال  2013و 4درصد در
و مصادره اموال موسسات بزرگ ایرانی ،از
است که غرب با اعمال تحریمها قادر به فلج کردن ایران نبوده و در عین
سال  2014افزایش خواهد یافت.
ورود ارز به ایران جلوگیری به عمل میآورد
حال درآمدهای غیرنفتی ایران در حال افزایش است .بنابراين گزارش
و به کاهش ذخیره ارزی کشور میانجامد.
با کاهش ارزش ریال و افزایش ارزش دالر در مقایس�ه با آن ،بازرگانان
صنعت نفت و تاثیرش بر اقتصاد ایران
مجموع این عوامل به انزوای سیستم بانکی
ایرانی از نقش سنتی وارد کننده صرف فاصله گرفته و به دنبال موقعیت
نفت و گاز ایران منبع بس��یار عظیمی
ایران میافزاید.
برای صادر کردن کاال نیز میباش�ند .این تغییر مسیر به احیا شدن هر
برای رش��د و پیش��رفت اقتصادی ایران
مبادله محص��والت و فناوریهای الزم
کاالی ایرانی که بازاری برای صادرات داشته باشد منجر شده است .به
میباشند .هردو این منابع ،دومین ذخیره
برای پیش��برد برنامه هس��تهای ،ایران با
طور مثال محسن جاللپور رئیس انجمن پسته ایران اخیرا در مصاحبه
اثبات ش��ده از نفت و گاز در دنیا هستند.
محدودیتهای زیادی روبروست که برنامه
با فایننش�ال تایمز گفته است:بسیاری از پس�تهکاران یک سال و نیم
طبق برآوردهای شرکت نفتی  ،BPایران
هستهای را به تاخیر خواهد انداخت ،ولی
پیش نگران ورشکستگی بودند ،ولی افزایش قیمت دالر موجب رونق
دارای  137میلیارد بش��که نفت و 29.7
تهران قادر اس��ت تا مواد مورد نیازش را با
بازار ش�ده است .این تاثیر موجب باال رفتن قیمت پسته فراتر از توان
تریلیون متر مکعب گاز میباشد .اگرچه
کمک دیگر کشورهای واسطه ،تهیه کند.
بیشتر مصرفکنندگان ایرانی شده اس�ت ،اما اقتصاد ملی از صادرات
میزان تولید نفت از س��ال  2003تاکنون
بیشتر منتفع ش�ده است .همچنین کسری تجارت غیر نفتی به علت
پیشرفتی نداشته است .تحریمهای اعمال
افزایش رشد اقتصادی و کاهش
کاهش واردات کوچکتر شده است .افزایش قیمتها و تدابیر اجرایی
ش��ده از طرف آمری��کا و جامعه جهانی
واردات
مستقیم علت این کاهش بوده است .نوامبر گذشته ،تهران واردات 75
را میت��وان مهمتری��ن عام��ل این رکود
رش��د اقتصادی ایران در س��ال 2013
قلم کاال که غیر ضروری ش�ناخته شده بود را ممنوع اعالم کرد که به
دانست .تحقیقات گروه تخصصی نفت و
به میزان نیم درصد و در س��ال  2014به
گفته ساسان خدائی از مسئولین وزارت صنعت و تجارت سال گذشته
گاز بیزنسمانیتور ،حاکی از آن است که
میزان دو درصد پیشبینی میشود .رشد
 4میلیارد دالر را به خود اختصاص دادند .دولت همچنین قویا در حال
میانگین رش��د تولید نفت طی سالهای
اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت .باید
جایگزین�ی نفت به جای گاز طبیعی در داخل کش�ور اس�ت ،امری که
 2013ت��ا  2022فقط  1.6درصد خواهد
در نظر داشت که این رشد ،حاصل سقوط
موجب معکوس ش�دن سیاست دهههای گذش�ته که اقتصاد ایران را
ب��ود و به این ترتی��ب صنعت نفت ،تاثیر
واردات به ایران اس��ت .ک��ه این امر خود
تبدیل به وابستهترین اقتصاد به گاز در جهان ساخته بود .بنابر گزارش
چندان��ی برافزایش تولید ناخالص داخلی
نشان دهنده کاهش بسیار شدید «تقاضای
 BP Statistical Review of World Energyای�ران مدته�ا ب�ه
نخواهد داش��ت .اما در همان بازه زمانی،
داخلی» است .از آنجایی که لغو تحریمها
عنوان یک وارد کننده عمده گاز شناخته میشد ،اما جایگزینی نفت این
میزان تولید گاز طبیعی ایران دو برابر شده
دور از ذهن به نظر میرسد ،رشد اقتصادی
امکان را به ایران داده است که ضمن کاهش واردات گاز از ترکمنستان
و پیشبینی میشود که ایران در میانه این
در س��الهای آین��ده کمتر از پتانس��یل
صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهد.
دهه گاز مایع طبیعی را صادر کند.
اقتصادی ایران خواهد بود .تحریم نفت و
چشم انداز هزینههای دولتی

اروپای شرقی

انتظارات جهانی در مورد
اطمینان در زمینه تجارت
(طی شش ماه آینده)

اروپای غربی

امریکایشمالی

باالتر از مثبت بیست
مثبت ده تا مثبت بیست

خاورمیانه
و افریقا

آسیا و اقیانوسیه

منفی ده تا مثبت ده
منفی بیست تا منفی ده
پایینتر از منفی بیست

امریکایالتین

فشارسنج
تجارت جهانی

پاسخدهندگان انتظار دارند
وضعیت تجارت جهانی چه تغييري كند؟
بدتر 21/3 :درصد
تغییری نمیکند 52/2 :درصد
بهتر 26/5 :درصد
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پيشبيني وضعيت تجارتهاي مختلف
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میزان اطمینان مدیران خاورمیانه
و افریقا برای تجارت تا مثبت
بیستودو درصد باال رفته است

میزان سرمایهگذاری شما
امسال چه تغییری میکند؟

در مورد شرکت شما ،انتظار دارید هزینههای
پایبندی به مقررات در سال آتی چه تغییراتی کند؟

بیشتر میشود 40.8 :درصد
کمتر میشود 19.7:درصد
همانقدر میماند 39.5 :درصد

کمی باالتر برود 47.2:درصد
همانقدر بماند 31.1 :درصد
کمی پایینتر بیاید 1.7 :درصد
خیلی پایینتر بیاید 0.2 :درصد
نمیدانم 3.4 :درصد

نگر
آینده

خیلی باالتر برود  16.4درصد
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دومین سهماههای است که فشارسنج تجارت جهانی
عددی مثبت را نش��ان میدهد .منبع تحقیق بیشتر از
 1500مدی��ر اقتصادیاند .می��زان اطمینان ــ با در نظر
گرفتن همهچیز ــ نسبت پاسخگویانی را شامل میشود
که فکر میکنند وضعی��ت تجارت جهانی بهبود خواهد
یافت ،در برابر کسانی که فکر میکنند بدتر میشود؛ این
نسبت در نخستین سهماهه سال  2013میالدی مثبت
از آب درآمد ــ برای نخس��تین بار از سال  2011که این
تحقیقات آغاز شد .در سهماهه دوم  2013میزان اطمینان
کم��ی کاهش یافه؛ س��ه ماه پیش مثب��ت هفت درصد
بوده و حاال ش��ده مثبت پنج درص��د .بیشترین میزان
کاهش در ش��مال امریکا بوده که داوریها اکنون کمی
منفی است .خیرهسرترین مدیران مال خاورمیانه و افریقا
بودهاند :میزان اطمینان در این منطقه تا مثبت بیستودو
درصد باال رفت��ه .آنهایی که عهدهدار مناصب مدیریتی
و هدایتیان��د ،خوشبینترینهاین��د ،تولیدکنندههای
خ��ودرو و کاالهای مصرفی کمتری��ن رقم خوشبینی را
دارند .دلگرمکننده اس��ت که دوبرابر کس��انی که امسال
معتقدن��د با کاهش س��رمایهگذاری مواجه خواهیم بود،
افرادیاند که فکر میکنند این می��زان افزایش مییابد.
اما در مورد قوانین و مقررات نگرانیهایی هست :نزدیک
دوسوم مدیران انتظار دارند باید پذیرفت که طی سال آتی
هزینههای پایبندی به قوانین و مقررات افزایش مییابند.
این فشارس��نج تجارت جهانی حاصل تحقیقی است که
چهار بار در سال توسط واحد اطالعات اقتصادی مجالت
«اکونومیست» و «فاینشنالتایمز» انجام میشود ،بهقصد
سنجه زدن گرایشها و مسیرها در روند اطمینان تجاری.
چنانکه اشاره شد این تحقیق بر پایه پاسخهای بیشتر از
 1500مدی��ر بلندرتبه ،میزان اطمینان کلی را با نگاه به
نسبت آنها که فکر میکنند وضعیت تجارت جهانی طی
شش ماه آتی بهبود مییابد ،بهنسبت آنها که معتقد به
بدتر شدن اوضاعاند ،میسنجد.
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چشمها را بايد شست ،جور ديگر بايد ديد
مهمترين مسأله پرهيز از مديريت باج است .اكثر
ش��ركتها با اين معضل دست به گريبان هستند كه
برخ��ي از افراد خواهان كمكهاي خيريه از ش��ركت
هس��تند .اينها هيچ چيزي جز باج خواهی نيست .نه
تنها اثرات مثبت و سازندهاي ندارد ،بلكه مخرب اخالق
و نيز رواج سوءاستفاده است .شركتها بايد با اين وضع
مقابله كنند ،ولي مقابله شركتها بدون حمايت رسمي
دولت و مراجع قدرت امكانپذير نيست .يكي از بدترين
نوع اتالف منابع شركتها ،همين نوع از باجهاست كه
تحت عنوان امور خيريه دريافت و پرداخت ميشود ،و
در نهایت به کام دیگران تمام میشود.

بسياري از شركتها ،بيشترين اهتمام خود را در
مسئوليت اجتماعي متوجه رفاه كارگران و كاركنان و
تا حدي محل و منطقه نزديك فعاليت خود ميكنند
ك��ه كار خيلي خوبي اس��ت ولي محدود ش��دن در
اين زمينهها كفايت نميكند .صرف منابع در زمينه
موضوعاتي فراتر از حمايتهاي مس��تقيم خيريّهاي
ني��ز ميتواند در دس��تور كار برنامههای مس��ئوليت
اجتماعي شركتها قرار گيرد .بورسهاي تحصيلي،
پژوهشهاي اجتماع��ي و اقتصادي ،كمك به فهم و
درك و مبارزه با عوارض و تبعات منفي رشد اقتصادي
نامتوازن ،كمك به شناخت و رواج فرهنگ متناسب
توسعه ،اقدامات مناس��ب براي حفظ محيطزيست،
كوشش براي افزايش سرمايه اجتماعي ،پيوند زدن
توليد اقتصادي به مسايل فرهنگي ،اجتماعي و اخالقي
جامعه ،ميتواند زمينههاي مناسبي براي ايفاي نقش
مسئوليت اجتماعي شركتها باشد.

نگر
آینده

باي��د اذعان كرد كه بنگاههاي اقتص��ادي در ايران
بوكار مواجه
چنان با مشكالت و موانعي در محيط كس 
هس��تند كه مديران آن فرص��ت چنداني براي تمركز
ك��ردن بر اين امور را پيدا نميكنن��د .از اين نظر بايد
مديران شركتها را ذيحق دانست ،ولي همه ماجرا در
اين خالصه نميشود ،اگر از مسايل و مشكالت جاري
فراتر رويم ،متوجه خواهيم ش��د كه توجه بيش��تر به
اقدامات مرتبط با مسئوليت اجتماعي شركتها ،يكي
از راههايي اس��ت كه ميتواند به برونرفت از اين وضع
نيز كمك كند .مش��روط بر اينكه ن��گاه خودمان را از
چارچوب سنتي اين مفهوم خارجي كرده و از زاويهاي
نو به آن بپردازيم.

بورسهاي
تحصيلي،
پژوهشهاي
اجتماعي و
اقتصادي،اقدامات
مناسب براي حفظ
محيطزيست،
كوشش براي
افزايشسرمايه
اجتماعي ،پيوند
زدن توليد
اقتصادي به
مسايلفرهنگي،
اجتماعي و اخالقي
جامعه،ميتواند
زمينههاي
مناسبيبراي
ايفاي نقش
مسئوليت
اجتماعيشركتها
باشد.
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تصوري كه پیش از این از نظام س��رمايهداري وجود
داشت مربوط به عملكرد اين نظام در ابتداي شكلگيري
آن تا قرن  19و اوايل قرن بيس��تم اس��ت كه چهرهاي
خشن و غير مس��ئول در برابر جامعه داشت ،گويي كه
سرمايهدار هيچ مس��ئوليت ديگري جز انباشت هرچه
بيش��تر سرمايه و استثمار فرد و طبيعت و جهان ندارد،
این تصور هنوز هم در ذهن مردم برخی از جوامع رسوخ
دارد  .فعاليتهاي شبانهروزي كارگران و حتي كودكان،
در بدترين ش��رايط محيطي و تخريب محيطزيست ،و
منطقه كه از طريق دودكشهاي س��وختهاي فسلي
ديده ميش��ود ،ماندگارترين تصاوير از اين دوران است
كه ادبيات كالسيك نويسندگان اروپايي ،اين وضع را به
خوبي در خود بازتاب دادهاند .ظهور ماركسيسم واكنشي
طبيعي ب��ه اين ح��د از رفتار غير مس��ئوالنه در نظام
سرمايهداري بود ،ولي از دهه سوم قرن بيستم و پس از
بحران بزرگ در س��ال  1929و سپس بعد از جنگ دوم
جهاني ،تحوالتي چشمگير در ابعاد و مسئولیتپذیری
بهرهمندان از اين نظام اقتصادي ايجاد ش��د و با جهاني
ش��دن اقتصاد ،اهميت اين تحوالت بيش��تر و بيش��تر
هم ش��ده اس��ت ،به طوري كه در برخي از موارد مهم،
معاهدههاي بينالمللي منعقد ش��ده تا مسئوليت همه
كش��ورها و بنگاهها در برابر مسايل مشتركي كه حيات
انسان را تهديد ميكند ،روشن شود كه يك مورد مهم
آن معاهده كيوتو درباره س��وختهاي فس��يلي و ساير
مواردي است كه به تخريب محيطزيست از جمله حفظ
اليه اوزن مربوط ميش��ود .با اين حال يكي از مهمترين
تغيي��رات رخ داده در این نظام ،جديتر ش��دن مفهوم
مسئوليت اجتماعي ش��ركتها يا بنگاههاي اقتصادي
( )CSRو بس��ط معنايي و عملي اين مفهوم است .اين
بسط مفهومي تا آنجا پيش رفته كه نظريههاي متعددي
نيز براي درك و فهم مس��ئوليت اجتماعي ش��ركتها
تدوين و براس��اس آنها عمل میشود .چه چيز موجب
شده كه مسئوليت اجتماعي شركتها تا اين حد مهم
شود؟ پاسخ را ميتوان در «آيندهنگري» این نظام جستجو
كرد .وقتي كه از زاويه آيندهنگرانه به محيط و اطراف خود
نگاه كنيم ،به خوبی متوجه ميش��ويم كه قطار توسعه
و پيشرفت نميتواند با چنين سرعتي پيش برود بدون
آنكه مانع از اثرات تخريبي پيامدهاي خود شود و فکری
ب��رای جبران آنها نماید .بنابراين مس��ئوليت اجتماعي
شركتها به معناي پذيرش مسئوليت در برابر پيامدهاي
اقدامات و تصميمات شركت و بنگاه نسبت به كاركنان،
محيطزيست ،مصرفكنندگان ،مردم ،محل و منطقه،
كشور و جهان و همه ذينفعان است .مسئوليت اجتماعي
محدود به انجام اقدامات انساندوس��تانه و خيرخواهانه
مثل تأسيس بيمارستان يا مدرسه يا يتيمخانه نميشود.

كاري كه در سنت اسالمي هم وجود دارد و به امور نيك و
خيرخواهانه مشهور است و كمك افراد ثروتمند ولی خ ِّیر
به ديگران محسوب ميشود .مسئوليت اجتماعي فراتر
از اين مفهوم اس��ت .هر كس و هر فرد و صاحب ثروتي
مختار اس��ت كه اقدمات بشردوستانه انجام دهد ،ثروت
خ��ود را صرف نيازمندان كند ،اگر چنين كرد نام نيكي
از خود برجاي ميگذارد و اگر هم آن را انجام نداد مورد
سوال يا سرزنش نخواهد بود ،ولي مسئوليت اجتماعي از
جنس ديگری است .عدم انجام اقداماتي كه در چارچوب
مسئوليت اجتماعي تعريف ميشود ،با سرزنش و حتي
برخورد قانوني مواجه ميشود ،به همين دليل است كه
در بسياري از كشورهاي توسعهيافته ،ارايه گزارش ساالنه
از سوي ش��ركتها درباره اقدامات مسئوليت اجتماعي
آنها امري الزم و ضروري است .منطق قضيه هم روشن
است .توسعه امري لحظهاي و آني نيست ،طبيعت ثروتي
مياننس��لي اس��ت ،جامعه را نميتوان به اجزاي خود
تجزيه و تفكيك كرد ،پس اگر چنين است ،نميتوان از
جامعه بهرهمند گردید ،بدون آنكه در برابر اين بهرهمندي
مسئوليتپذيري بلندمدتي را عهدهدار شد .آنچه كه از
مسئوليت اجتماعي شركتها در ايران ديده ميشود ،در
س��طح و اندازهاي نيست كه موجب نگاه مثبت جامعه
به شركتها و بنگاهها ش��ود و اتفاقاً يكي از داليلي كه
نگاه جامعه نس��بت به صاحبان سرمايه مثبت نيست،
فقدان تعاملي انساني و مسئوالنه ميان طرفين از خالل
اقداماتي است كه در ذيل مسئوليت اجتماعي شركتها
تعريف ميشود .با توجه به مجموعه مواردي كه گفته شد
و در پرونده حاضر نيز به بحث و گفتگو گذاش��ته شده
است ،چند نكته مقدماتي را درباره مسئوليت اجتماعي
شركتها در ايران ميتوان متذكر شد.
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بوكار
اخالق كس 

فاطمه دانشور
عضوکمیسیون
امور اجتماعی و
تشکلهایاتاق
تهران

آیندهنگری از زاویه مسئولیت اجتماعی
کارآیی اقتصادی ،تنها مسئولیت شرکت تلقی نمیشود
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر
به پارادایمی غالب و مس��لط در حوزه اداره ش��رکتها
تبدیل ش��ده و ش��رکتهای بزرگ و معتب��ر جهانی،
داشتن مسئولیت در مقابل اجتماع را جزئی از استراتژی
ش��رکتی خود میبینند .این موضوع درحال حاضر در
کشورهای توسعه یافته و کش��ورهایی با اقتصاد باز به
شدت از س��وی تمامی بازیگران همچون ،حکومتها،
شرکتها ،جامعه مدنی ،سازمانهای بینالمللی و مراکز
علمی دنبال میشود .مس��ئولیت اجتماعی شرکتها
یعنی مسئولیت ش��رکت در پاسخگویی به پیامدهای
فعالیتهای��ی که جامع��ه را تحتتأثیر ق��رار میدهد.
منظ��ور از جامعه در اینج��ا در برگیرنده همه ذینفعان
ش��رکت است .شرکت باید در اتخاذ تصمیمات و انجام
فعالیته��ا و اجرای عملیات خود ،منافع همه ذینفعان
را در نظر بگیرد .ذینفعان شرکت همه کسانی هستند
که نتایج و پیامدهای تصمیمات و اعمال ش��رکتها بر
آنها اثر میگذارد .این ذینفعان در موفقیت یک شرکت
به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند .مهمترین
آنها مصرفکنندگان ،کارکنان ،مالکان و یا سهامداران
هستند .دامنه این مسئولیتها تا حد زیادی مربوط به
جامعه است .یکی از بارزترین این ابعاد که هم در ایران
و هم در س��ایر جوامع از گستردگی بیشتری برخوردار
است بعد مسئولیت اجتماعی شرکتی در توسعه جوامع
محلی اس��ت که مواردی چون کمکهای بشردوستانه
ش��رکتها ،داوطلبی کارکنان یا درگیر کردن کارکنان
شرکتها در پروژههای توسعه جوامع ،داوطلبی شرکتی
یا درگیرکردن بخشی از امکانات شرکت در پروژههای
اجتماعی،مشارکتهایاستراتژیکباسازمانهای
عمومی و تأسیس بنیادهای خیریه و حمایت از
آنها را دربرمیگیرد.بدینترتیب شرکتها
موقعیت و ت��داوم حیات خود
را در گرو مس��ئولیت در برابر
محی��ط اجتماع��ی میبینن��د.
دراینص��ورت آیندهنگ��ری در
مس��ئولیت اجتماعی نه تنها
سیاستی هزینهبرنخواهد شد،
بلکه نوعی س��رمایهگذاری انس��انی و اجتماعی
تلقی میشود .در اینجاس��ت که کارآیی اقتصادی،
تنها مسئولیت شرکت تلقی نمیشود .همانگونه که
ش��رکتها با عملکرد و تولید خود
جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند،
جامع��ه نیز ش��رکتها را ملزم به
احس��اس مس��ئولیت دربراب��ر
عملکرد خود میکند تا درنتیجه
آن ع�لاوه ب��ر تولی��د و خدمات
مطلوب ،مالحظات اجتماعی نیز
رعایت شود .نمونههای مختلفی
از طرح مسئولیت اجتماعی در

شرکتهای خارجی وجود دارد .به عنوان مثال میتوان
به شرکت فیلیپس اش��اره کرد که در راستای حمایت
از برنامههای مدارس در حرکت به س��مت صرفهجویی
مصرف انرژی در تجهیزات روش��نایی و اصالح سیستم
روشنایی مدارس ،کارکنان شرکت در فعالیت داوطلبانه
در هندوستان به رنگآمیزی و نورپردازی کالسهای درس
پرداختند.
تاس��یس شعب ویژه معلوالن توسط بانک لویدز در
انگلستان ،حمایت ش��رکت ایرانول از تیمملی ،اجرای
چندین طرع عمرانی در مناطق محروم توسط شرکت
نفت ،تأس��یس مدرسه فوتبال توسط ش��ل در اهواز از
س��ری اقدامات عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتها
به شمار میآید.همچنین شرکت آب معدنی دماوند با
همکاری یونیسف 4500 ،کودک در مناطق محروم را
آموزش میدهد .ش��رکت سایپا و گروه دایا طرح کمک
به بیماران سرطانی را به مرحله اجرا درمیآورند و گروه
دایا بنیاد خیریه مهیار را برای کمک به بیماران سرطانی
تاسیس کرد .شرکت استات اویل هزینه آموزش تعدادی
از کارکنان س��ازمان بنادر را به منظ��ور آموزش نجات
غریق دریایی پرداخت کرد ،شرکت ایرانول اسپانسر تیم
ملی ایران شد.
ش��رکت یادمانس��ازه موفق به اس��تقرار استاندارد
پاس��خگویی اجتماعی در ارتباط با کارکنان خود شد.
مدیران بازاریابی و فروش شرکت بیامدبلیو  3ساعت در
هفت��ه وقت خود را در گالریهای هنری وموزهها برای
کمک به فروش محصوالت فرهنگی و هنری اختصاص
میدهند .شرکت بیمه ترکیه در یک مشارکت اجتماعی
استراتژیک با شهرداری استانبول طرح آموزش بیش از
 50ه��زار نفر از پدران و مادران را در مورد نش��انههای
مواداعتیادآور جدید به مرحله اجرا گذاش��ت .ش��رکت
بی.ام.دبلیو حمایت از سازمان تئاتر کشور آلمان و گروه
های تئاتر را برعهده گرفت.
باتوجه به مسایل گفته شده در باال درباره اهمیت
موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها میتوان اشاره
کرد که:کمیس��یون اروپا سال  2005را به عنوان سال
مسئولیتاجتماعیشرکتهایکشورهایعضواتحادیه
معرفی کرده بود .آفریقای جنوبی یکی از الزامات ورود
به بازار بورس را انتشار گزارش اثرات اجتماعی و زیست
محیطی قرار داده است .دولت دانمارک مرکز مطالعاتی
کپنه��اک را جهت تمرک��ز بر مس��ئولیت اجتماعی
شرکتی تأس��یس کرده است .بس��یاری از حوزههای
مورد نظر مس��ئولیت اجتماعی در جهت س��ه محور
س��ازماندهی شدهاند :اقتصاد ،محیطزیست و اجتماع.
مسئولیت اجتماعی شرکتها به همکاری کسبوکارها
برای ماندگاری ،پایداری و دوام اطالق میش��ود و در
بعضی مواقع مسئولیت اجتماعی شرکتها و پایداری با
تعابیری یکسان به کار میروند .اگرچه ماهیت توسعه
پایدار غالبا گستردهتر از آن چیزی است که مسئولیت

اجتماعی شرکتها بتوانند آن را تحقق بخشند .برای
مثال توسعه پایدار نوعاً فرارتر از رویکردهای داوطلبانه و
غیرداوطلبانه قدم برمیدارد و شامل فعالیتها و تدابیری
اس��ت که فقط دولت و بخشه��ای میان حکومتی از
عهده آن برمیآیند.پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط
کارآفرینان و صنعتگران ،سنت س��ابقهداری در ایران
اس��ت ،اما آنچه درک امروزه از مس��ئولیت اجتماعی
ش��رکتها را از گذشته متمایز میس��ازد ،تالش برای
توسعه ابزارها و پیشبرد استراتژیک اهداف اجتماعی آن
است ،بدینمعنا که رویکرد تجاری ،انتظارات ذینفعان و
اصل دائمی گسترش و نوآوری را در قلب استراتژیهای
تجاری قرار میدهد .آنچه مسئولیت اجتماعی شرکتها
را تشکیل میدهد ،بستگی به موقعیت سرمایهگذاران،
در مت��ن خاصی که آنها در آن عم��ل میکنند ،دارد.
در چند س��ال اخیر براث��ر عواملی چون آزادس��ازی
فضای اقتصادی ،گسترش فعالیتهای بخش خصوصی،
گس��ترش ارتباطات منطقهای و بینالمللی شرکتها،
رقابتی شدن فضای اقتصادی ،شرکتهای ایرانی سعی
کردهاند که تعهد و مس��ئولیت اجتماعی را به عنوان
یک اس��تراتژی دنبال کنند .برخی مدیران شرکتهای
بزرگ صنعتی و تجاری کشور ،بر لزوم تعهد اجتماعی
ش��رکتها به خصوص شرکتهای سهامی عام تأکید
کردهاند.همانگونه که ذکر شد ،بسیاری از شرکتهای
ایرانی فعالیتهایی را در راس��تای مشارکت اجتماعی
باتوجه به سنتها و مسائل مذهبی انجام میدهند ،بدون
آنکه این اقدامات خود را مس��ئولیت اجتماعی بنامند
و یا این اقدامات را با اس��تراتژی تجاری ش��رکت خود
پیوندبزنند.
ش��رکتهای بزرگ و فرامل��ی گزارشهایی تحت
عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی را هر ساله منتشر و
در دسترس عموم قرار میدهند .گزارش دهی اجتماعی
شرکتها روشی برای مدیریت اثرگذار و پذیرش اجتماعی
است که توسط شرکتها مطرح میشود تا رضایتمندی
ذینفع��ان را در مورد رفتاره��ای عمومی خود تضمین
کنند .ش��رکتهایی چ��ون بریتیش پترولی��وم ،رویال
داچ ش��ل ،ودافن به عنوان س��ه شرکت نخست دنیا از
نظر مس��ئولیتپذیری در مقابل مس��ائل اجتماعی و
زیستمحیطی معرفی شدهاند .آنچه در بررسی کوتاه و
گذرای این گزارشها و مطالب وب سایتها جلب توجه
میکند این است که اغلب شرکتها رفتارهای مسئوالنه
اجتماعی را در چهارچوب نظریه ذینفعی ویژه گزارش
دادهاند .همچنین در گروه نهایی ذینفعان گس��تردهتر
که شامل کل جامعه میشود تالشهایشان را در جهت
ارتقاء منافع ملی کش��ورهای خود و کشورهایی که در
آن س��رمایهگذاری نمودهاند توصیف میکنند و تالش
میکنند تا با اس��تفاده از منابعی ک��ه از طریق فروش
محصوالت به دست میآورند ،کیفیت زندگی شهروندان
را ارتقاء دهند.

هزینه به هدف سرمایهگذاری
چند تصویر از توجه شرکتها و دولتهای خارجی
به مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
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مدیریت نوین ژاپن و بنیان گذار ناسیونال و پاناسونیک

1

2
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مسئولیتاجتماعی
بنگاههایاقتصادی
(شرکتها)
کونوسوکهماتسوشیتا
مترجم:
محمدرضاسرکارآرانی
و مریم داداشزاده
ناشر :رسا
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آیا برای شما فرق نمیکند که :شرکت یا مؤسسه شما از لحاظ صداقت و قابل اعتماد
بودن ،چندان شهرتی نداشته باشد؟ مشتریان شما عقیده بدی درباره اثر فعالیتهای
شما بر محیط زیست داشته باشند؟ کارکنانی که فردا میخواهید استخدام کنید،مهارت
مورد نیاز شما را نداشته باشند؟ جذب و حفظ آدمهای خوب برای شما دشوار باشد؟
بازاری که در آن کاال یا خدمات خود را میفروشید محرو م از رفاه باشد؟ بنگاه شما برای
دیگر ش��رکای تجاری غیر جذاب باشد؟ گسترش فعالیتهایتان به دلیل دیدگاههای
ت و فعاالن جامعه مدنی نسبت به شما،با دشواری روبهرو باشد؟ صندوقهای
منفی مقاما 
حمایتی و انسان دوستانه تصمیم بگیرند،شما را از لیست حامیان خود خارج کنند؟
ن موارد فکر کنید و برای آنها
حتما برای شما فرق میکند .پس باید به تک تک ای 
چارهای بیندیشید.گام نخست در این چارهاندیشی،اذعان به اثرگذاری اجتماعی بنگاه
ی و اهمیت این اثرگذاری بر حیات بنگاه است .مسئولیت اجتماعی بنگاه،چیزی
اقتصاد 
ی خیر خواهانه و عامالمنفعه است.مسئولیت اجتماعی بنگاه فقط
فراتر از اقدامات سنت 
وقتی به بنگاه سود میرساند که به طور ثمربخش و اثربخش و با برنامههای راهبردی
ت بگیرد.قرار نیست که بنگاه اقتصادی بخشی از منابع خود را به
روشن و مدون صور 
ی اجتماعی و سیاسی»خود
اسم«مسئولیت اجتماعی»و یا برای نشان دادن«درستکار 
ی بنگاهها تراشیده
دور بریزد .مس��ئولیت اجتماعی بنگاه،هزینه تازهای نیست که برا 
ش��ده باشد،بلکه نوعی سرمایهگذاری مبرم و بسیار سودآور برای بنگاههایی است که
ی دراز مدت و افقهای وسیع پیش روی خود دارند.
چشماندازها 
در کش��ورهایی همچون بریتانیا ،دانمارک و هلند« ،مس��ئولیت اجتماعی بنگاه
ی محسوب میشود .دولتهای این کشورها برای جلب
اقتصادی» یک امتیاز رقابت 
ی جا انداختن مفهوم
توج ه بخش خصوصی و دولتی و ایجاد یک «کوران» تبلیغاتی برا 
«مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی» دست به ابتکارات مختلفی زدهاند .دولت بریتانیا در
ت اجتماعی بنگاههای
س سال  ،2000در کابینه این کشور وزیری برای«مسئولی 
ماه مار 
ی فعالیتهای مرتبط با«مسئولیت اجتماعی
اقتصادی»یا  CSRتعیین کرد تا هماهنگ 
ی اقتصادی»را در دولت بریتانیا بر عهده گیرد.
بنگاهها 
ب گزارشهایی در خصوص
شمار فزایندهای از شرکتهای سراسر دنیا بطور مرت 
ت اجتماعی بنگاه» منتشر میکنند .از میان صد
فعالیت خود در زمینه «مسئولی 
گ بازار بورس بریتانیا تقریبا  80درصدشان اطالعات ادواری و منظمی را
ش��رکت بزر 
درباره سیاستها و فعالیتهای خود در زمینه مسائل اجتماعی و زیست محیطی منتشر
ی خاص در مورد فعالیتهای اجتماعی انتشار
میکنند .شمار شرکتهایی که گزارشها 
ت در س��ال  1996به  28شرکت در سال  1999رسید.بر اساس
میدهند از  3ش��رک 
تحقیقی که اخیرا صورت گرفته از میان  45شرکت بزرگ و بینالمللی که در اتحادیه
اروپ��ا فعالیت میکنند ،بیش از  90درصد در قالب جزوه و کت��اب ،اهداف ،دیدگاه و
ارزشهای خود و همچنین محیط کار ،مشارکت اجتماعی ،توسع ه اقتصادی محلی،
بازار و اثرات زیست محیطی را گزارش کردهاند.
ی نیز به موضوع«مسئولیت
سرمایهگذاران و اربابان جراید و سازندگان افکار عموم 
ن رویکرد جدید در فعالیت شرکتها،عالقه فزایندهای
اجتماعی بنگاه اقتصادی»و ای 
پیدا کردهاند،یک نظرسنجی که اخیرا در میان ارباب جراید ،سرمایهگذاران و ذینفعهای
اصلیانجامگرفته،نشانمیدهدکهکارنام ه«مسئولیتاجتماعیبنگاه»بهطرزچشمگیری
ی شرکت کردهاند
بر ارزش سها م آن اثر میگذارد 89.درصد کسانی که در این نظرسنج 
گفتهاند که تصمیماتی که آنها در مقا م قانونگذار(نماینده مجلس و نماینده شورای شهر)،
ی خواهند گرفت ،از این
در مقا م مجری ،در مقام روزنامهنگار ،و در مقام سازمان غیردولت 
ت اجتماعی بنگاههای اقتصادی»خواهد بود.
پس ،متأثر از کارنامه«مسئولی 

کتاب مس��ئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی (شرکتها) اولین کتاب درباره
مس��ئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی (ش��رکت ها) به زبان فارس��ی است.
کونوسوکه ماتسوشیتا نویسنده این کتاب کارآفرین برجسته و پدر مدیریت نوین ژاپن
و بنیان گذار گروه صنعتی ماتسوشیتا الکتریک ،ناسیونال و پاناسونیک است .در دهۀ
گذشته مهم ترین نویسندگان مدیریت در هاروارد و ام آی تی ،نویسنده این کتاب
(ماتسوش��یتا) را بزرگترین و برجسته ترین کارآفرین سدۀ بیستم در جهان معرفی
کرده اند .بسیاری از مدیران برجسته رویکرد انسانی او به صنعت ،تولید ،مدیریت و
روش مواجهۀ او با چالشهای رس��یدن به آرمان مشترک و توجه به مسئولیتهای
اجتماعی ش��رکت ها را ستایش می کنند .کونوسوکه ماتسوشیتا کتابهای زیادی
به زبان های ژاپنی و انگلیس��ی منتشر کرده و تعدادی از آنها نیز از زبان انگلیسی
به فارسی برگردانده شده است .ماتسوشیتا در این کتاب با طرح نظریۀ “مسئولیت
اجتماعی شرکتها” رویکرد نوینی در مدیریت کسب و کار و توسعۀ منابع انسانی ارائه
میدهد و روشهای مؤثر هماهنگی سازمانها با دگرگونیهایی غیر قابل پیش بینی
محیط پیرامون را با توجه به رویکردی انسانی و اجتماعی به نیروی کار و تأکید بر
اخالق حرفهای و ایفای دو نقش همزمان “مدیر” و “مربی” تجزیه و تحلیل میکند.
این کتاب که به زبانهای گوناگونی ترجمه ش��ده است ،راههای به چالش کشیدن
پیش فرضهای ذهنی مدیران و ترسیم عینی نحوۀ ارتباط پیچیدۀ آنها با عمل را
به ویژه در ارتباط با امور به ظاهر متناقض مانند همزیستی و رقابت ،منابع سازمان
و س��ندیکای کارگری ،مالیات و رشد کس��ب و کار ،نرخ رشد و محدودیت منابع ،و
مسئولیت اجتماعی ،منافع و ماموریت شرکت به خوبی تبیین می کند.
مباحث مهم این کتاب ش��امل هویت اجتماعی ش��رکتها ،آرم��ان ،ماموریت
ومسئولیتهای ش��رکت در حفاظت از محیط زیس��ت ،جابجایی جمعیت ،ترویج
دیپلماسی غیر دولتی ،آموزش بزرگساالن ،کاهش آالینده ها ،خلق منابع تازه برای
رش��د ،تربیت و اش��تغال نیروی کار ،افزایش بهرهوری ،ترویج دانش و تفکر علمی و
همزیستی در عین رقابت و حراست از صلح و دوستی و اخالق اجتماعی را تجزیه و
تحلیل می کند.
از نظر ماتسوش��یتا تولید کاال و خدمات با کیفیت عالی بنیادی ترین مسئولیت
بنگاه های اقتصادی است .اما مهم تر از آن توانمند سازی نیروی انسانی ،بسط دامنه
انتخاب انس��ان و پرورش اجتماعی آنها مسئولیت اجتماعی شرکت ها اقتصادی و
سازمانهای دولتی است .او بر این باور است که چون شرکت منابع خود را از جامعه
میگیرد و محصول خود را نیز به جامعه ارائه میدهد ،بنابراین باید از بس��تر حیات
خود که جامعه است مراقبت کند و بهترین راه انجام این مسئولیت تولید کیفی ،ارزان،
بادوام و فراوان است.
جمله معروف او به کارکنانش که “اگر از ش��ما س��ؤال شد چه تولید میکنید؟”
پاسخ دهید “ :شرکت ما انسان میسازد ،البته کاالهای الکتریکی هم تولید میکند،”.
ضمن تبیین نگاه انس��انی به مدیریت و کسب و کار ،بر آموزش اجتماعی کارکنان
و پرورش آحاد افراد جامعه و نوس��ازی فرهنگی و اجتماعی بر بنیاد ترویج دانش و
آموزش تاکید دارد.
مطالعه این اثر به مدیران ش��رکتها ،روسای س��ازمانهای خدماتی ،بنگاههای
اقتصادی و دولتی ،کارگزاران کالن شهرها ،مدیران شهری و توسعه روستایی ،اعضای
ش��وراهای شهر و روس��تا ،پژوهشگران ،کارشناسان و دانش��جویان رشتههای علوم
اجتماعی ،مدیریت ،اقتصاد ،بازرگانی و توسعه پایدار و همه عالقه مندان به مباحث
مربوط به پیشرفت و نوسازی اجتماعی و اقتصادی کشور توصیه میشود.
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بوكار
اخالق كس 

خلق ارزشهای مشترک
پاسخ به چند پرسش آیندهنگر
اش�اره :مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به پارادایم غالب و
مسلط حوزه اداره شرکتها تبدیل ش�ده است .این مفهوم در ایران درسالهای
اخیر بیش�تر توسط صاحبان صنایع و بخش خصوصی ،سازمانهای غیردولتی و
روشنفکرانودانشگاهیانمطرحشدهاست.برگزارینخستینکنفرانسمسئولیت
اجتماعی شرکتها توسط برخی تشکلها همچون اتاق بازرگانی ،کنفدراسیون
علیرضا امیدوار صنعت ،تعدادی از شرکتهای خصوصی و سازمانهای غیردولتی ،نقطه آغازی در
زمینه مطرح کردن مفهوم و ادبیات این موضوع در ایران بود .حرکت شرکتهای
فارغالتحصیلدر
ایرانی به س�مت تعالی سازمانی و مدلهای کیفیت از مهمترین عواملی بوده که
رشتهکسبوکار
ش�رکتها را به س�مت این مفهوم سوق داده اس�ت .برای بیشتر دانستن درباره

مسئولیتپذیراز
دانشگاهناتینگهام
انگلستان

1

مسئولیتاجتماعیشركتهاوبنگاههایاقتصادی
مش�خصا چه تعریفی دارد؟ آیا سرمایهگذاری در
امور خیریه توسط یک سازمان اقتصادی میتواند
با نگاهی آیندهنگرانه به منافعی اقتصادی و کسب
سود نیز بینجامد؟
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ما درباره مفهومی صحبت می کنیم که بر مسئولیت
و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان
در اجتماع تاکید دارد .در این حالت با پرسشی اساسی از
منظر یک مدیر شرکت مواجه میشویم که با دیدگاه یک
موسسه خیریه یا یک سازمان مردمنهاد متفاوت است.
پرسش در اینجا ناظر بر چگونگی کسبوکار مسئوالنه
همراه با تولید ثروت است .چون شرکتها تاثیر عمدهای
بر سیستم اجتماعی یک جامعه دارند ،باید اثرات مثبت
فعالیت خ��ود را به حداکثر و اثرات منفی فعالیت خود
را به حداقل برس��انند .درواق��ع بنگاههای اقتصادی در
قب��ال تمامی ذینفعان مس��ئول هس��تند؛ ذینفعان
شامل مشتری ،کارمندان س��ازمان ،مصرفکنندگان،
محیطزیست،جامعهمحلی،همسایهها،دانشگاهواقتصاد
بوکار با پیشرفت
کشور اس��ت .بنابراین موفقیت کس 
جامعه متصل اس��ت و رابطه مس��تقیمی میان این دو

این مفهوم علیرضا امیدوار که مدرک کارشناس�ی ارشد سیاستگذاری عمومی
از دانش�گاه تهران دارد و همچنین فارغالتحصیل مدیریت اجرایی کس�بوکار
مس�ئولیتپذیر از دانشگاه ناتینگهام انگلستان است و پایاننامهاش را با عنوان
«سیاس�تگذاری حکومت در ترویج مس�ئولیت اجتماعی ش�رکتها» به پایان
رسانده به پرسشهای ما در این خصوص پاسخ گفته است .امیدوار ،نایب رئیس
کمیته اس�تاندارد مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی ایزو  26000و عضو کمیته
راهبری پروژه منطقهای ترویج حاکمیت شرکتی است .او همچنین مدیریت گروه
مطالعات راهبردی مش�اوره آتیه بهار را برعهده دارد که در حیطه سرمایهگذاری
خارجی به شرکتهای بینالمللی فعال در ایران مشاور ه میدهد.

وجود دارد .چرا شرکت مایکروسافت و بنیاد گیتس در
بازار آفریقا سرمایهگذاری میکنند؟ در صورت جهش از
یک سطح توسعه به سطحی دیگردر این قاره ،بازار آفریقا
به بزرگترین بازار محصوالت مایکروسافت تبدیل خواهد
ش��د .چرا شرکتهای نفتی بزرگ چون شل نزدیک به
 5درصد درآمد خود را صرف س��رمایهگذاری تحقیق و
توس��عه بر روی انرژیهای تجدیدپذیر میکنند؟ چون
هم اکنون در بازار سوختهای فسیلی رهبر بازار هستند
و میخواهند هنگامی که سوختهای فسیلی به اتمام
رسید همچنان رهبر بازار انرژی باقی بمانند .آسیبهای
اجتماعی ،توسعه نیافتگی جوامع درنهایت هزینههای
بنگاه را افزایش میدهد .چرا بزرگترین بنگاههای دنیا در
کشورهای توسعهیافته شکل میگیرند و چرا بزرگترین
بازارهای آنها در جوامع توسعه یافته قرار دارد .به نوعی
مفهوم مس��ئولیت اجتماعی شرکتها یعنی چگونه از
بوکار مسئوالنه ایجاد ثروت کنیم .بنابراین
طریق کس 
رفتارهای تجاری ش��رکت حوزه کارکنان ،مش��تریان،
پیمانکاران ،محیطزیس��ت و جامع��ه را دربرمیگیرد.
 -برنده و خلق ارزش مشترک
بنابراین یک رابطه برنده 
هم ب��رای جامعه و هم برای بن��گاه ،زیربنای مفهومی
موضوع مسئولیت شرکتی اس��ت .امروزه شرکتها به
مسئولیت شرکتی به مثابه ابزاری مینگرند که چگونه

میتوانند از طریق آن منافع شرکت خود را به حداکثر
برس��انند .آیا ش��رکت میتواند از طریق این فعالیتها
س��هم بازار خود را توس��عه دهد؟ آیا میتواند از طریق
فعالیتهای مسئولیت شرکتی خود را به عنوان شرکتی
معتبرتر و باپرستیژتر جا بیندازد؟ آیا میتواند از طریق
فعالیتهای مسئولیت شرکتی و همکاری با سازمانهای
محلی ریس��ک اجتماعی خود را مدیریت کند و مجوز
محلی برای کار کردن داش��ته باش��د؟ آی��ا میتواند از
طریق فعالیتهای مس��ئولیت شرکتی بازاریابی کند و
بازاریابی خود را با چالشهای اجتماعی پیوند زند تا نامی
ماندگارتر داشته باشد؟ آیا میتواند از طریق فعالیتهای
مسئولیت شرکتی به سیاس��تگذاران و مقامات محلی
نزدیک ش��ود و منافع خود را تامین کند؟ آیا میتواند
از طریق فعالیتهای مسئولیت شرکتی در شرکت خود
روح تازهای بدم��د و کارکنان خود را انگیزهدارتر کند؟
آیا میتواند از طریق فعالیتهای مسئولیت شرکتی با
ش��راکت و مشارکت یک سازمان خیریه محلی بخشی
از مش��کالت محلی اطراف ش��رکت خود را حل کند؟
آیا میتواند از طریق فعالیتهای مس��ئولیت شرکتی و
حضور در بازارهای کمتر توسعهیافته محصولی جدید
به بازار عرضه کن��د؟ آیا میتواند از طریق فعالیتهای
مسئولیت شرکتی از بستر اجتماعی فرهنگی و ورزشی

منطقه فعالیت خود برای خ��ود بازار ایجاد کند؟ اینها
پرسشهایی مهم و جالب توجه هستند.
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چ�ه ابزاره�ا و اقدام�ات بینالملل�ی در دنیا برای
مسئولیت اجتماعی شرکتها ایجاد شده است؟

ابزارهای بسیاری در سالهای گذشته وجود داشته
و آخرین ابزار نهایی شدن استاندارد ایزو  26000است
که در مهرماه سال جاری منتشر میشود .یکی از ابزارها
که در ایران هم رواج یافته ،مدلهای تعالی س��ازمانی
ب��ه ویژه مدل بنیاد اروپایی کیفیت اس��ت که در ورژن
،2010توجه ویژهای به مسئولیت اجتماعی کرده است.
از  1000امتی��از  100امتیاز به مس��ئولیت اجتماعی
ش��رکتها اختص��اص دارد .در مدلهای تعالی و حتی
استانداردهای ایزو در سالهای گذشته عمدتا تأکید بر
روی مشتریگرایی بوده است و چنين عنوان ميشد كه
هرچه مشتری بخواهد ما فقط باید به نیازهای مشتری
پاس��خ دهیم .این در حالی اس��ت ک��ه در پارادایمهای
مدیریتی امروز ما باید آثار زیست محیطی -اجتماعی
کاری را که میخواهیم انجام دهیم کام ً
ال محاسبه کنیم.
نه اینکه هرچه مشتری بخواهد انجام دهیم .امروزه دیگر
نمیشود گفت ما به فکر خودمان باشیم و بقیه هرکاری
میخواهند انجام دهند .برای همین امروزه در فرانس��ه
ش��رکتهایی میتوانند وارد بورس شوند که گزارشی
کامل از اثرات زیس��تمحیطی اجتماع��ی و اقتصادی
شرکت در برابر جامعه ارائه بدهند.در امریکا ،انگلستان،
دانمارک و برخی دیگر از کشورها دانشکده مسئولیت
اجتماعی ش��رکتها ایجاد ش��ده که کارشناسی ارشد
مدیریت با تخصص مس��ئولیت اجتماعی شرکتها در
آن تدريس میشود .تقریباً اکثر دانشکدههای مدیریت
درس اخالق تجاری و کسبوکار دارند.
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تفاوت مس�ئولیت اجتماعی ش�ركتها ب�ا انجام
کارهای خیر و عامالمنفعه چیست؟
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بهترین راه ب�رای نهادینه کردن مس�الهای به نام
«مسئولیتاجتماعی بنگاههای اقتصادی» در نگاه
مدیرانچیست؟
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بهتری��ن روش از دیدگاه من تغییر افق دید مدیران
ما و رفتن آنها به این سمت است که هدف کسبوکار
ارائه سرویس مناس��ب و ایجاد ارزش افزوده هم هست
و نه صرفاً ب ه دس��ت آوردن س��ود ص��رف .چون زمانی
که داراییهای ش��رکت از ح��دی فراتررود ،دیگر برای
صاحبان آن افزایش درآمد صرف ،در اولویت اول نیست
و به دنبال موضوعاتی مثل رش��د کس��بوکار ،افزایش
کارمن��دان و معروفی��ت برند هم خواهن��د بودCSR .
مفهومی اس��ت که درکنار خود چند ابزار دارد .یکی از
آنها بازاریابی اجتماعی یا بازاریابی خیرخواهانه است؛
به عنوان مثال شرکتی گفته است با خرید از محصوالت
این شرکت ،بخشی از این درآمد را برای کمک به چند
هزار کودک در دهها شهر و روستا اختصاص میدهم و
این امرسبب جذب مشتری بیشتری برای آن شرکت
شدهاست؛این شرکت درواقع از مفهوم CSRبه عنوان
ی��ک ابزار مارکتینگ اس��تفاده کرده اس��ت .امروزه در
تمام دنیا این موضوع رواج دارد اما در ایران این مس��اله
هنوز جا نیفتاده که از مفهوم  CSRبه عنوان یک ابزار
مارکتینگ اس��تفاده کنند .در پروژهای که یونیسف 3
یا  4س��ال پیش آن را شروع کرد،این موضوع تا حدی
مطرح شد .ولی چون مفهوم  CSRدر ایران روشن نبود
و در اذهان عمومی چندان جایی نداشت ،از آن به طور
مستقیم در فعالیتهای مرتبط استفاده نشده و بیشتر
در حد همان فعالیت خیرخواهانه باقی ماند .همچنین
اولين قدم در سياس��تگذاري ،شناخت دقيق مسئله يا
ماهيت سياس��تگذاري اس��ت .بدين ترتيب ،به منظور
سياستگذاري در زمينه ترويج مسئوليت اجتماعي در
ايران ابتدا بايد بررسي كنيم كه چه مفهومي از مسئولیت
شرکتی را در نظر داريم و محدوده مفهومي مسئوليت
اجتماعي ش��ركتي برايمان تا كجاست؟ آيا مسئوليت
اجتماعي شركتها را در كمكهاي خيريه و كمك به
جوامع محلي ميبيني��م .دومين قدم در زمينه تدوين
سياس��تگذاري به منظور ترويج مس��ئوليت اجتماعي
شركتي ،توجه به پتانس��يلها و تواناييهاي حكومت،
شركتها و بخش خصوصي از يكسو ،و اقدامات انجام
ش��ده از سوي ديگر اس��ت .به عنوان مثال ،در ايران به
دليل نقش پر رنگ سنت و مذهب ،انگيزههاي مديران
براي پذيرش و تقبل پاسخگويي و مسئوليت اجتماعي
از هر دو عامل اخالقي و عملگرايي تأثير پذيرفته است.
اين دو عامل را ميبايس��ت به عنوان الگويي در ترويج
مسئوليت اجتماعي شركتها در نظر گرفت .گام بعدی
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موضوع اصلی مسئولیت اجتماعی در ایران ،به طور
عمده توجه به کارهای خیر اس��ت .ت��ا آنجا که وقتی
از مدیر شرکتی راجع به مسئولیت اجتماعی شرکتش
س��وال میش��ود در همین مورد صحبت میکند .ولی
در سایر کش��ورها کارهای خیریه شرکتها بخشی از
مسئولیت اجتماعی شرکتها هست ،اما لزوما خود آن
نیست .مس��ئولیت اجتماعی شرکتها ،در قبال فراهم
کردن محیط کار خوب برای کارمندان ،توانمندسازی
آنها ،ارائه اطالعات درست به مشتری ،آموزش مصرف
مسئوالنه به مشتریان ،تعهد در قبال منابع تجدیدناپذیر،
مبارزه با رش��وه و فس��اد و ناهنجاریهای اجتماعی و
اموری از این دست تعریف میشود .مسئولیتاجتماعی
بنگاهه��ا را در  5دس��ته طبقهبن��دي ميكنن��د .اين
مسئوليتها جوانب اصلي فعالیت و عملکرد یک سازمان
را در برگرفته و فقط به کمکهای نوعدوس��تانه و امور
خیریه خالصه نمیشوند .یکی از بازرترین این ابعاد که
هم در ایران و هم در سایر جوامع از گستردگی بیشتری
برخوردار است ،مسئولیت اجتماعی شرکتی در توسعه
جوامع محلی است که مواردی چون کمکهای خیریه
استراتژیک شرکتها ،داوطلبی کارکنان یا درگیر کردن
کارکنان شرکتها در پروژههای توسعه جوامع ،داوطلبی

شرکتی یا درگیر شدن بخش��ی از امکانات شرکت در
پروژهه��ای اجتماعی ،مش��ارکتهای اس��تراتژیک با
سازمانهای عمومی و تاسیس بنیادهای خیریه را در بر
میگیرد.مسئولیت اجتماعی تنها در ارتباط با سازمانها
معنا مییابد و ضمنا تنها ب��ه کمکهای مالی و مادی
هم محدود نمیشود .ولی اگر کار خیری انجام شود که
کارمندهای شرکت درگیر آن شوند و بخشی از منابع و
امکانات شرکت در آن کار صرف شود و به استراتژیهای
تجاری مرتبط باشدCSR ،حس��اب میشود .بهعنوان
مثال وقتی یک ش��رکت تولیدکننده لوازم آرایش��ی و
بهداش��تی خاص بانوان ب��رای محصوالتش به نحوی
بازاریابی میکند که از محل س��ود ،به تحقیق و تامین
هزینههای درمانی نوعی سرطان کمک میکند ،کارش
کمک خیریه صرف نیست و نوعی بازاریابی خیرخواهانه
اس��ت .اما اگر همین شرکت به نهادهای خیریه کمک
مالی صرف بکند CSR ،محسوب نمیشود و این کار بر
اساس عالقه شخصی مدیر شرکت انجام شده است .در
ایران مسئولیت اجتماعی شرکتها در قالب مفاهیمی
چون وقف و وامهای قرضالحسنه و موارد مشابه نمود
یافته است .البته وقف به عنوان سنت ملی -اسالمی به
طور عمده محدود به ساخت مدرسه و یا مسجد میشده
و تجار و صاحبان صنایع در ساخت و تامین هزینههای
این اماکن مشارکت داشتهاند .در سنت زرتشت نیز هر
فرد زرتشتی موظف بوده یکدهم درآمدش را صرف داد
و دهش و کمک به فقرا و مشکالت اجتماعی و مشکالت
مالی همکیشان خود کند .همچنین بسیار شنیدهایم که
بسیاری از صاحبان سرمایه در ارتباط بسیار نزدیکی با
کارکنان خود بودهاند و کارکنان نیز صاحبان س��رمایه
را در نق��ش پدر میدیدهاند .کم��ک در زمان بیماری،
ازدواج و تهیه مسکن از جمله فعالیتهای این پدر بوده
و این روند با توجه به فقدان نظام تامین اجتماعی نقش
مهمی ایفا میکرده است .در کنار این نقش پدرساالری،
بسیاری از صاحبان شرکتها و تجار بر اساس باورهای
مذهبی و اخالقی عمدتا مس��ئولیت ونقش اجتماعی
خویش را در قالب فعالیتهای نیکوکارانه و مذهبی ایفا
میکردند .با توجه به اینکه فضای صنعتی در ایران در
دهه اول سالهای  1300به آرامی شکل گرفت ،تعداد
کارگ��ران صنعت��ی در اندازههای بزرگ��ی نبود و اغلب
صاحب��ان صنایع با افراد جامعه خ��ود و کارکنان خود
دارای روابط اجتماعی گستردهای بودند و نقش پررنگ
مذهب و س��نت باعث میشد مشارکتهای اجتماعی
گستردهای داشته باشند .اما مفهوم مسئولیت اجتماعی
ش��رکتها در ایران درس��الهای اخیر توسط صاحبان
صنای��ع و بخش خصوصی ،س��ازمانهای غیردولتی و
روش��نفکران و دانشگاهیان مطرح شده است .برگزاری
نخستین کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکتها توسط
برخی تشکلها مثل اتاق بازرگانی ،کنفدراسیون صنعت،
برخی از شرکتهای خصوصی و سازمانهای غیردولتی،
نقطه آغازی در زمینه مطرح کردن مفهوم و ادبیات این
موضوع در ایران بود.حرکت شرکتهای ایرانی به سمت
تعالی سازمانی و مدلهای کیفیت از مهمترین عواملی
بوده که شرکتهای ایرانی را به سمت این مفهوم سوق
داده است .پس از آن نیز فضای رقابتی در برخی حوزهها
به خصوص کاالهای مصرفی باعث شده که شرکتها از
این مفهوم به عنوان ابزاری برای مطرح شدن و بازاریابی
اس��تفاده کنند .در پرسشنامهای که بین  100شرکت

برتر ایرانی توزیع شد ،معلوم شد که این مفهوم در ایران
به دلیل نو بودنش هنوز رایج نش��ده است ،اما تصوری
که صاحبان صنایع از مس��ئولیت اجتماعی شرکتها
دارند،عمدتا مربوط میشود به حوزههای زیستمحیطی،
کمکهای خیریه ،ایجاد و حفظ اشتغال ،تالشهایی که
منجر به دریاف��ت گواهینامههایی چون رعایت حقوق
مصرفکننده یا تعالی س��ازمانی یا زیس��تمحیطی و
حمایت مال��ی از همایشها و کنفرانسه��ا .به عبارت
دیگر شرکتهای ایرانی فعالیتهای اینچنینی خود را
مسئولیتاجتماعیشرکتیمینامند.
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اين اس��ت كه در ايران نميتوان براي ترويج مسئوليت
اجتماعي ش��ركتي ،فقط به داوطلبانه بودن آن متكي
بود .مس��ئوليت اجتماعي داوطلبانه ،مشكالت كنترل
آزادان��ه را به وجود م��يآورد .هنوز قواني��ن و مقررات
الزامي الزم است تا عقب ماندگيهاي زيست محيطي
را جب��ران كند و اس��تانداردهاي اجراي��ي براي برخي
موارد كه براي منافع عمومي زيانآور است ،وضع شود.
بسياري از شركتهاي ايراني هنوز حداقل استانداردها و
حداقل حقوق ذينفعان را رعايت نميكنند ،به همين
دليل نميتوان انتظار داش��ت ك��ه با فعاليت داوطلبانه
مس��ئوليت اجتماعي انجام دهن��د .همچنين به دليل
اينكه در ايران سياستها و قاعدههاي بازي برنده-برنده
بين ش��ركتها شكل نگرفته اس��ت ،نميتوان فقط به
داوطلبانه بودن مسئوليتپذيري اجتماعي متكي بود و
فعاليتهاي داوطلبانه و اختياري نميتواند يك جايگزين
مؤثر براي قوانين دولتي محسوب شود .نكته دیگر اين
كه مسئوليت اجتماعي ش��ركتي را بايد به عنوان يك
اس��تراتژي تجاري و يك ارزش تجاري براي شركتها
مطرح كرد كه ميتواند براي آنها مزيت رقابتي به همراه
آورد.همچنين آن را با اس��تراتژيهاي ارتباطي شركت
ب��ا ذينفعان اقتصادي ،اجتماعي و سياس��ي پيوند زد
ت��ا از اين طريق اين مفهوم گس��ترش يابد .نكته آخر
آنكه براي ترويج مس��ئوليتپذيري اجتماعي نميتوان
متكي به يك نوع سياس��تگذاري بود ،بلكه ميبايست
مجموعهاي مركب از سياس��تهاي تشويقي ،تنبيهي،
توانمندس��ازي ،نظارتي ،متقاعدسازي و انگيزشي را به
كار گرفت .با تقسيمبندي مسئوليت اجتماعي شركتي
به مس��ئوليتهاي قانون��ي ،اخالقي ،بشردوس��تانه در
حوزههاي كاركنان ،مصرفكنندگان ،جامعه و حكومت
ميتوان سريعتر بر روند اجراي فعاليتهاي مسئوليت
اجتماعي نظارت كرد و مق��ررات الزمه را تدوين نمود.
الزامات بینالمللی ش��دن و ایج��اد فضای رقابتی خود
به خود ش��رکتها را به س��مت این موضوع میبرد .اما
مهمترین عامل ،معرفی ابزارهای پیادهسازی مسئولیت
اجتماعی ش��رکتی اس��ت که مدیر در این ابزارها یک
منفعت مشخصی را برای خود میبیند .اگر این ابزارها،
دستورالعملها ،اس��تانداردها ،معاهدهها و پیمانهای
بینالمللی به مدیران ارائه شود ،آنها به راحتی استقبال
خواهند کرد .نکته مهم دیگر اینکه مسئولیت اجتماعی
ش��رکتی یک مدل مدیریتی نیست ،بلکه یک رویکرد
مدیریتی اس��ت .مسئوایت اجتماعی شرکتها رویکرد
اس��ت که در فرهنگ یک س��ازمان جاری میش��ود.
هدفش انجام چند پروژه اجتماعی نیست ،بلکه به دنبال
خلق ارزش مشترک است .برای همین عامل وضعیت
اقتصادی،تاثیر عمدهای بر آن نمیگذارد .به عنوان مثال
شما شرکتی هستید که با زنجیره تامین وسیعی مواجه
هستید .توانمند کردن پیمانکاران خود یکی از حوزههای
مسئولیت شرکتی اس��ت و باعث خلق ارزش مشترک
میش��ود .پیمانکاران توانمند ش��مارا نیز به شرکتی
تبدی��ل میکنند که میتوانید رهبر بازار خود باش��ید.
ساپکو نمونه بارز دنبال کردن چنین رویکرد مسئوالنهای
اس��ت .شرکت نس��تله پس از آنکه رسوایی به بار آمد
که محصول کاکائو را به مدت  30س��ال از کش��اورزان
آفریقایی به یک قیمت ثابت خریده است و مورد تحریم
مصرف کنندگان قرار گرفت رویکردهای خود را به طور
کلی تغییر داد.

همچنان غفلت میکنیم
کمیسیون امور اجتماعی به جای توجه به مسئولیت اجتماعی به مبحث
تشکلها پرداخته است
مسئولیت اجتماعی ،از تعهد
درون��ی و ذاتی س��ازمان در
رابط��ه ب��ا نیازهای اساس��ی
جامعه و پاس��خگو بودن در
قبال آنها نشان دارد و به نظر
میرسد که این مساله منجر
پرویز حسابی به هم راس��تایی ش��رکتها و
عضوکمیسیون سازمانها با جامعه و ارتقای
امور اجتماعی و سطح خواستهها و امور انسانی
تشکلهایاتاق خواهد شد.
مس��ئولیت اجتماع��ی از
تهران
ابعاد مختلف توسط شرکتها
و س��ازمانها مورد توجه بوده و ب��رای تحقق اهداف و
ماموریتها الزامآور است .بنابراین در ضرورت پرداختن
بنگاههای اقتصادی به امور اجتماعی تردیدی وجود ندارد
تاجایی که امروزه مبحث مسئولیت اجتماعی به عنوان
یک سیستم در سازمانهای اقتصادی تعریف میشود.
بر اس��اس همین ضرورت ،کمیسیون امور اجتماعی و
تشکلهای اتاق تهران دو سال پیش شکل گرفت و تا به
امروز به فعالیتهای خود ادامه داده است .برای بررسی
کارنامه دوس��اله کمیسیون امور اجتماعی نقد بهترین
ابزار است و خوشبختانه روحیه انتقادپذیری در اعضای
کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها وجود داشته دارد.
در گام نخس��ت برای تحلیل انتق��ادی از عملکرد
کمیسیوناجتماعیبایدتاکیدکردکهدرکمیسیون
نیازمند افراد آکادمیک هستیم .گاهی تاکید موهوم گونه
بر خرد جمعی نکته اشتباهی است که از سوی مسووالن
مورد توجه قرار میگیرد ،چرا که باید مش��خص شود،
سطح خرد جمعی چه میزان بوده و چه استانداردهایی
بر تجمع خرد جمعی حاکم است ،اینکه ما خودمان چند
نف��ر را جمع کنیم و بر آن ن��ام خرد جمعی بگذاریم و
بخواهیم از برخی فرصتها به نحو غیراحسن استفاده
کنیم ،اتفاق خوبی نیست .کمیس��یون امور اجتماعی
و تش��کلها بیش از هر زمان دیگری به حضور افرادی
تحصیل کرده و صاحب اندیش�� ه نیاز دارند ،افرادی که
با مطالعات دانشگاهی و ایدههای جدید بتوانند موضوع
موردنظر کمیسیون را نهادینه ساخته و در توسعه این
مفهوم در کشور کمک کنند.
در پاس��خ به آنهایی که مدام تاکی��د دارند امور
اجتماعی بنگاهها امر تازه ای در ایران است ،باید
گف��ت که به هیچ عنوان این موضوع تازه نیس��ت و از
سالها پیش در «خانه تجارت» و دیگر نهادها چنین
مباحثی را پیش بردهایم و اگر مطالعاتی در این زمینه
صورت نگرفته نباید به نوپایی این مبحث در کش��ور
اشاره کرد.
یکی دیگر از نقدهایی که به عملکرد کمیس��یون
وارد اس��ت ،این است که به تشکلها بیش از امور
اجتماعی پرداخت ه و به عبارت دیگر از حوزه مس��ولیت
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اجتماع��ی دورمانده اس��ت .البت��ه در پرداختن به امور
تشکلها نیز باید همه جانبهتر اقدام میکرد و به سمتی
میرفت که شناسایی تشکلها با استانداردهای خاصی
امکان پذیر باش��د ،چراکه خیلی از تش��کلها در اصل
استاندارد تشکلی ندارند اما بر خود نام تشکل نهادهاند.
وظیفه کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها این است که
بتواند شاخصهای مدونی برای به رسمیت شناختن یک
تش��کل تدوین کرده و در اختیار بنگاههای اقتصادی و
نهادهای عالقهمند به شکلدهی تشکلها قرار دهند.
در امور اجتماعی نیز باید مسائل شرکتها شناسایی
شده و دستهبندی منظمی ارایه شود تا مشخص شود
که اتاق میتواند در مس��یر ش��کلدهی به مسوولیت
اجتماعی در چه حوزههایی متمرکز شود .اتاق باید به
سمتی حرکت کند که انتقال تجربه به شکل هدفمندی
به بنگاههای اقتصادی ارایه شده و برای برطرف کردن
مسائل پیشروی سازمانها با راهکارهای عملیاتی افق
روشنی ایجاد شود با این هدف که سازمانها مطمئن
باشند از طریق تمرکز بر امور اجتماعی و شکلدهی به
تشکلها میتوانند از سطح باالتری از رایزنی با بخش
دولتی و دیگر نهادهای سیاستگذار برخوردار باشند.
کمیس��یون امور اجتماعی باید بیش از هر زمان
دیگری به مساله مدیریت منابع انسانی بپردازد،
به واقع برخی شرکتها با تمام ظرفیت خود مشغول
کار هستند و برخی دیگر به دلیل برخی سوءمدیریتها
و عدم بهرهمندی از توان خود با نیمی ازظرفیت تولید
مشغول به کار هستند .رسیدن به برداشت درستی از
تولید و مدیریت منابع انسانی یکی از اهداف پیشروی
کمیسیون امور اجتماعی و تشکلهای اتاق تهران است.
فهم درس��ت امور اجتماعی در شرکتها و بنگاههای
اقتصادی بدون دریافت اهمیت حضور نیروی انسانی و
تواناییدرمدیریتاینسرمایههایاجتماعیامکانپذیر
نخواهد بود.
هر چند هدف اصلی س��ازمانها ،افزایش کارآیی و
کس��ب سود است ،ولی برای دستیابی به موفقیت،
باید به انتظار اجتماع و احکام اخالقی ،واکنش مناس��ب
نشان دهند و به بهترین شکل اینگونه انتظارات را با اهداف
اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف باالتر
و واالتری را امکانپذیر سازند .پایبندی رهبران و مدیران
س��ازمانها به اصول اخالقی ،توجه به میزان مشروعیت
اقدامات س��ازمان از نظر کارکنان ،توجه و تأکید بر اصول
اخالقی جهانش��مول ،تدوین منش��ور اخالقی سازمان،
اقدامات متناس��ب و سازگار با خواست و حساسیتهای
جامع��ه ،برنامههای آم��وزش اخالقیات ب��رای مدیران و
کارکنان ،از جمله اقداماتی اس��ت که مدیران میتوانند
در این زمینه انجام دهند .امید این اس��ت که کمیسیون
امور اجتماعی و تشکلهای اتاق نیز بتواند در همین مسیر
گام برداشته و بخش خصوصی ما را در پذیرش امر مهم
مسوولیت اجتماعی شرکتها همراهی کند.
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هنوز در ابتدای راهیم

میزگرد آیندهنگر برای بررسی جایگاه مسوولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
در ذهنیت و عملکرد مدیران ایرانی با حضور ابوالحسن خلیلی ،مجیدرضا حریری و حمیدرضا صالحی
آمنهشیرافکن:ماموریتهایكميسيونتشکلهاواموراجتماعیاتاقتهرانآنطور
که اعضای آن در میزگرد آینده نگر به آن اشاره داشتند شامل توسعه و گسترش
س�ه مولفه مهم سرمايه اجتماعي يعني اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعي در
جهت افزايش حس همکاري ،همياري و مشارکت تشکلهاي اقتصادي و شرکاي
اجتماعي میشود .آنها همچنین درباره اهداف کميسيون به ايجاد و توسعه شبکه
گسترده ارتباطي و اجتماعي با نهادهاي حکومتي ،تشکلهاي اقتصادي و شرکاي
اجتماعي اتاق تهران ،کمک به تقويت تشکلگرايي در جامعه و تحقق مشارکت
تشکلها در شناخت ،اتخاذ و اجراي سياستها ،استراتژيها و تدوين برنامههاي
توس�عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور اشاره داشتند .ماحصل گفتههای
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ظرفيتهاي راهبري و مديريتي تش��کلها ،تقويت و
توسعه نگرش «مسئوليت اجتماعي شرکتها و اصول
اخالق حرفهاي» ،توسعه فرهنگ و نگرش «بنگاهداري»
(حاکميت شرکتي) ،تقويت و توسعه فرهنگ و نگرش
حکمراني مطلوب ،تقويت و توسعه نگرش «حمايت از
حقوق شهروندي با اولويت فعاالن اقتصادي» و مشارکت

در پيادهسازي «اهداف بشردوستانه توسعه هزاره سازمان
ملل متحد» در کش��ور مورد نظر کمیسیون بوده و در
گامهای نخست تالش کردیم تا بتوانیم همین اهداف را
برای اعضا تبیین کرده و امور مرتبط با مسوولیتهای
اجتماعی را به تدریج در میان اعضا و به دنبال آن هیات
نمایندگان اتاق پیش بریم.
مجید حریری :به هر حال انتظار نداریم که در یک سال
کمیسیون توانسته باشد به تمام اهداف پیشرو برسد اما
اطمینان داریم که با تالش و پیگیری اعضای کمیسیون
زمینههای مساعدی برای نهادینه شدن امر اجتماعی
و توجه به اهمیت ش��کلگیری تشکلها در بدنه اتاق

تهران و به تبع بنگاههای اقتصادی تابع به وجود آمده
که تسری آن به تمام بنگاههای اقتصادی زمانبر است و
اعضای اتاق نیز از همان ابتدای شکلگیری کمیسیون
به این امر واقف بودند .البته حضور در کمیسیون امور
اجتماعی اتاق تهران برای شخص من مانند یک دوره
آموزش��ی ،کاربردهای مثبتی داشته و دانش مقدماتی
من از مسوولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی را توسعه
بخش��یده است .به همین خاطر تردیدی ندارم که این
کمیسیون در فرصت پیشرو میتواند نسبت به تغییر
رویک��رد بنگاههای اقتصادی و تبیین صورت مس��اله
تالشهای مثبتی داش��ته باش��د .نکته چالشبرانگیز

نگر
آینده

نزدیک به دو س�ال از شکلگیری کمیسیون امور
اجتماعی و تشکلهای اتاق تهران میگذرد ،آیا در
این فرصت کمیسیون توانسته به اهداف مورد نظر
خود دست یابد؟
حمید رضا صالحی :ببینید اهدافی چون تقويت و توسعه

ابوالحسن خلیلی ،مجیدرضا حریری و حمیدرضا صالحی سه عضو کمیسیون امور
اجتماعی و تشکلها نشان از آن دارد که قرار است در این کمیسیون اتاق فکری
برای نهادینه ساختن مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در دستور
کار قرار گیرد و این حرکتها به دور از تمام حاشیههای سیاسی و اقتصادی امروز
جامعه ایران در دس�تور کار اس�ت .آنها همچنین به برخی چالشهای پیش روی
نهادینه ساختن این امور توجه دارند و اینکه وجود برخی زیر ساختارهای فرهنگی
در جامعه ایران از جمله مفهوم خیریه و زکات میتواند به عنوان ابزارهای توانمندی
در پیشبرد توسعه مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکتها به کار سیاستگذاران این
عرصه آید.
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مسئوليت اجتماعي بنگاههاي اقتصادي

بوكار
اخالق كس 

ابوالحسنخلیلی:
نقشهراهمسوولیت
اجتماعیباید
از طریق بخش
خصوصی به
دولت ارایه شود.
فرهنگسازی
باید با مجموعه
قوه مقننه ما
صورت بگیرد و
نمایندگانمجلس
باید مساله توجه
بهمسوولیتهای
اجتماعی در قالب
یک اصل در قوانین
موضوع را مدنظر
قرار دهند

نگر
آینده
شماره بيستم   /خرداد 1392

54

پیش روی کمیس��یون این اس��ت ک��ه تاکنون تالش
منس��جمی برای آگاهسازی بنگاههای اقتصادی درباره
مفهوم کاربردی مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
برداش��ته نش��ده و برخی بدفهمیها در این زمینه در
جامعه وج��ود دارد .البته در کنار افرادی چون من که
شاید تجربه نخس��ت مطالعه و حضور در باب مبحث
مسوولیت اجتماعی شرکتها را در کارنامه دارم ،افرادی
بودن��د که در این رش��ته صاحب نظر هس��تند و کار
مطالعاتی منسجمی در همین حوزه انجام دادهاند.
ابولحسن خلیلی :اجازه بدهید کمی درباره برنامههاي
اجراي��ي کمیس��یون ح��رف بزنیم .تدوي��ن و اجراي
نظام شناس��ايي و رتبهبندي تش��کلهاي اقتصادي،
سازماندهي «جلسات تبادل افکار» اعضاي کميسيون
با تشکلها،تدوين و اجراي نظامنامه رويکرد حکمراني
مطلوب و برنامهريزي و اجراي آموزشهاي مرتبط با آن،
تهيه و اجراي برنامههاي آموزش��ي و ترويجي حمايت
از حقوق ش��هروندي ،پیگيري و نظارت بر سازماندهي
کميته توسعه اهداف هزاره در بخش خصوصي و اجراي
برنامههاي آموزشي و ترويجي در اين خصوص ،تدوين
و اس��تقرار نظام کمک به توسعه ارتباطات بينالمللي
تشکلها تدوين و استقرار «نظام شناسايي خواسته و
انتظارات و رضايت سنجي تشکلهاي اقتصادي» ،تدوين
و استقرار نظام مديريت ارتباطات با نهادهاي حکومتي،
شرکاي اجتماعي و تشکلهاي اقتصاد ،پيگيري و کمک
به ايجاد مرکز توسعه و ترويج مسئوليت اجتماعي در
اتاق تهران و تدوين و اج��راي «اصول اخالق حرفهاي
براي تش��کلهاي اقتصادي» در کنار تدوين و اجراي
نظامنام��ه رويکرد حاکميت ش��رکتي و برنامهريزي و
اجراي آموزشهاي مرتبط ب��ا آن از جمله برنامههای
اجرایی در دستور کار کمیسیون امور اجتماعی است.
اين کميسيون از ابتدای سال  1390تاکنون  36جلسه
را با حضور اعضا ،کارشناسان و ميهمانان برگزار کرده و
خروجیهای مثبتی داشته که بدون شک در سالهای
آینده معنادارتر از امروز به کار بنگاههای اقتصادی خواهد
آمد .این کمیس��یون به زعم هیات نمایندگان و هیات
رییس��ه اتاق تهران یکی از موفقترین کمیسیونهای
کنونی اتاق است.

عناوین و برنامههای اجرایی کمیسیون جالب توجه
هس�تند اما چه بخشی از این برنامهها و اهداف به
بنگاههای اقتصادی فعال داخل ایران منتقل شده
است؟
مجید حریری :به هر حال ما در این مس��یر گامبهگام

پیش میرویم ،هیات نمایندگان اگر بتوانند مفاهیمی
اینچنینی را بین فعاالن اقتص��ادی تابع خود نهادینه
کنند بدون ش��ک میتوانیم سراغ مسائل مهمتری در
همین زمینه برویم .فکر میکن��م جمعبندی در این
بخش کمی زود است اما اگر همراهی هیات نمایندگان
اتاق تهران و بنگاههای اقتصادی مرتبط با اتاق محقق
شود ،انتقال دانش و آگاهی در این زمینه سریعتر دنبال
خواهد شد.
صالحی :تاکید دارم که مسوولیت اجتماعی بنگاههای
اقتصادی مساله تازهای در کشور است .ما در شروع راه
هس��تیم و در «اتاق فکر امور اجتماعی» تنها گامهای
نخست برداشته ش��ده و تالش شده تا الگوهای دیگر
کش��ورها برای هیات نمایندگان برش��مرده ش��ود .به
این نکته رس��یدهایم که به پارادایم ت��ازهای نیاز داریم.

مس��وولیت اجتماعی بنگاهها خالیی بوده که پیش��تر
حس شده بود و راهاندازی این کمیسیون توانست گام
ابتدایی برای نهادینه س��اختن مفاهیمی چون اخالق
حرفهای ،حقوق شهروندی و مسوولیتپذیری اجتماعی
بنگاههای اقتصادی باشد .خروجی نتایج کمیسیون این
اس��ت که اگر بنگاهی بخواهد جدای از بحث صنعتی
خ��ود نقش اجتماعی ایفا کن��د ،میتواند در قالب این
اسلوب حرکت کرده و به همین خاطر وظیفه اتاق فکر
این کمیسیون این است که بتواند این اصول را به خوبی
تببین کند تا بتوانیم بر اساس آن بیش از صد تشکل
حاضر در صنایع داخلی را به امر پذیرش مسوولیتهای
اجتماعی تشویق و هدایت کنیم .باز هم تاکید دارم که
در این مس��یر هنوز در ابتدای راه هستیم و شاید الزم
باش��د تا افرادی را از اتاق تهران برای ادامه تحصیل در
این حوزه به خارج از کشور بفرستیم تا بتوان بر اساس
آن مبدع این حرکت در ایران باشیم.
ش�رکتهای ایرانی در حرکت به سوی مسئولیت
اجتماعی ش�رکتی باید چه اهدافی را مدنظر قرار
دهند؟
حری�ری :به نظرم بت��وان اهداف ش��رکتهای ایرانی

در این زمینه را در محورهایی چون پرکردن ش��کاف
بی��ن فعالیته��ای انجام ش��ده در ش��رکت و تصویر
بیرون��ی ش��رکت ،مس��ئوليت اجتماعي ش��ركتي به
عن��وان اب��زاري براي توس��عه ب��ازار ،هدفمندكردن و
يكپارچهكردن فعاليتهاي پراكنده كنوني شركت در
حوزه مس��ئوليت اجتماعي شركتي به منظور اتصال و
همافزايي فعاليتهاي مس��ئوليت اجتماعي شركتي،
اولویت و انتخاب فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکتی،
ارتقاء امتیاز در مدل بهرهوری تعالی سازمانی یا جایزه
مل��ی کیفیت ،مدیریت باجده��ی و باجخواهی (راضی
نگهداشتن گروههای ذینفوذ به منظور مدیریت ریسک
یا اخذ امتیاز در آینده) خالصه کرد.

بخشی از فعالیتهای کمیسیون اجتماعی بر امور
تشکلها متمرکز اس�ت ،دقیقا در این بخش چه
برنامههایی در دستور کار است؟
خلیل�ی :خوش��بختانه از همان ابتدای ش��کلگیری

کمیسیون ،برخی تشکلهای قدیمی و باتجربه همراه
کمیسیون پیش آمدند و انتقال تجربه و دانش وآگاهی
در امور مدیریت تشکلها به خوبی صورت گرفت .مفهوم
تشکلها و ساماندهی به آن همواره در بحبوحه برگزاری
انتخابات موسس انجمن مورد توجه افراد قرار میگرفت
اما یکی از اهداف کمیسیون این بوده که با نگاه تازه به
ضرورت و اهمیت راهاندازی و تقویت تشکلها در کشور
بتوان شکلگیری این نهاد را توسعه داد .در این مسیر
نمایندگانی از کمیس��یون ترویج مسوولیت شرکتی،
سندیکای صنعت برق و کانون صنایع غذایی که پیشتر
روی موضوع تشکلها کار کرده بودند،در این کمیسیون
حاضرند.
فرهنگ کمک خیرخواهانه و فعالیتهای خیریهای
در ایران س�ابقه دیرین�ه دارد .چط�ور میتوانید
این توان بالقوه را در جهت مس�ئولیت اجتماعی
شرکتیبالفعلکنید؟
صالحی :وس��عت بحثهای مرتبط با حوزه مسئولیت

اجتماعی بنگاههای اقتصادی بسیار زیاد است و با بسط
موضوع مس��ائل تازهای پیشروی اتاق فکر قرار گرفته
است .مس��اله خیریه اتفاقا یکی از ظرفیتهای بالقوه

کشور است و باید در چارچوب علمی تعریفشود .ایجاد
مسکن و ترویج آموزش همین حاال هم از سوی برخی
بنگاهها برای کارمندان و نیروی انسانی دنبال میشود
ام��ا با این تعاریف میتوانیم بهرهبری را باال برده که در
نهایت این روند موجب رشد خود بنگاههای اقتصادی
و نیروهای انس��انی میش��ود .بدون شک رشد نیروی
بوکار بسیار مهم
انسانی در رقابتمند کردن فضای کس 
است ،موضوعی که متاسفانه از سوی تصمیمگیران ما
مغفول مانده است .یکی از مسائل مهم و مورد تاکید در
کمیسیون امور اجتماعی تاکید بر آموزش منابع انسانی
و ایجاد فضای اعتماد اجتماعی میان ریاست و کارکنان
یک بنگاه تجاری است.
حری�ری :قدمت ام��ور خیریه در ایران طوالنی اس��ت
اما نکته اینکه ما باید در هر آنچه از س��نت دیرینه به
ما ارث رس��یده ،بازنگری ک��رده و مفاهیم تازهتری به
آن اضافه کنیم .برای نمونه همی��ن حاال هم در ایران
کارهای خیریه توس��ط صاحبان ش��رکتها و مدیران
ش��رکتها انجام میش��ود که به دلیل عالقه شخصی
اس��ت و بدون شک ریشه در تربیت و تمام سنتهایی
دارد که فرد ایرانی در زندگی با آن مواجه شده اما هیچ
رویکرد علمی و تجاری در این مس��یر به وجود نیامده
و این مفهوم نهادینه نش��ده و قائ��م به اراده و تصمیم
شخص اس��ت .در ایران به طور عمده کارهای خیریه
محور اصلی فعالیت اجتماعی تلقی میشوند .به دالیل
خیری
مختلف ،بسیاری از صاحبان کسبوکار و افراد ّ
که از دل تجارت بیرون آمدهاند به چالشهای اجتماعی
کش��ور آگاه نیستند و به همین دلیل روی چند حوزه
تمرکز میکنند؛ از جمله ساخت بیمارستان ،مدرسه،
سرپرستی بچههای بیسرپرست و کمک به خیریههای
مختلف .ولی چالشهای اجتماعی ما ناش��ناخته است
و واقعا نمیدانیم چقدر درگیر موضوعی مثل اعتیاد یا
عدم توانمندبودن زنان یا نقض حقوق کودک هستیم.
برای همین برخ��ی از کارهای خیریه در ایران به هدر
میرود .در عین حال در کش��ور ما موسس��ات خیریه
آگاه نیستند که چگونه شرکتها و بنگاههای اقتصادی
را در امور خیر مش��ارکت دهند .برخی تصور میکنند
که شرکتها «قلک» هستند و از آنها فقط درخواست
کمک مالی دارند .درواقع این موسس��ات ،بین خیریه
خود و شرکتها مشارکت راهبردی مشخصی را تعریف
نمیکنند و بازی را به سوی یک تعامل پایدار و همراه با
سود دو طرفه نمیبرند.
صالح�ی :البت��ه فراموش نبای��د کرد که بس��یاری از
صاحبنظ��ران کمکه��ای خیری��ه و کمکه��ای
بشردوستانه را نوعی از مسئولیت اجتماعی شرکتها
نمیدانن��د و اس��تدالل میکنن��د ک��ه کمکه��ای
بشردوس��تانه توسط شرکتها باعث میشود در بحث
رفاه اجتماعی وجه تشابه بين مردم بهعنوان افراد جامعه
و سازمانهاي كسبوكاري بهعنوان نهادهاي جامعه از
بين برود .ما نیز کمکهای خیریه نقدی را مسئولیت
اجتماعی ش��رکتها نمیدانیم .زیرا به دلیل علقههای
مذهبی و س��نتی مدیران یا به دلیل فش��ار گروههای
ذینفوذ در راستای مدیریت باج و بدون هیچ ارتباطی
با اس��تراتژیهای تجاری ش��رکت از جیب سهامداران
شرکت پرداخت شده است.

عرصه رش�د اقتصاد ام�روز ای�ران از هر جهت با
تهدیدهایی مواجهشده،فکر میکنید آیندهنگرانه

است که در چنین شرایط دشوار اقتصادی بنگاهها
را به پذیرش مسوولیت اجتماعی رهنمون کرد؟
حریری :اجازه بدهید از اینکه وارد فضای فعلی ش��ویم

مس�اله تدوی�ن نقش�هراه مس�ئولیت اجتماعی
شرکتها به کجا رسیده؟ اقدامی برای آن صورت
گرفته است؟
خلیلی :کمیسیون برنامههای منسجمی در این زمینه

داش��ته و حضور کارشناسان در همین حوزه به انتقال
تجربه جهانی منجر ش��ده است .نقش��هراه مسوولیت
اجتماع��ی بای��د از طریق بخش خصوص��ی به دولت
ارایه شود .فرهنگسازی باید با مجموعه قوه مقننه ما
صورت بگیرد و نمایندگان مجلس باید مساله توجه به
مسوولیتهای اجتماعی در قالب یک اصل در قوانین
موضوع را مدنظر قرار دهند .البته این نکته را هم درنظر
بگیری��د که ما هنوز وارد موضوعهای اجرایی نش��دیم
و در ح��د طرح بح��ث برخی مطالب در کمیس��یون
پیش رفتهایم .آنچه کمیس��یون تا به امروز انجام داده،
مفهومسازی و رایزنی و تولید ادبیات مرتبط با موضوع
است و امیدواریم که در آینده بتوانیم شاهد شکلگیری
امور اجرایی در این زمینه باشیم.
اشارهشدکهدرجلسههایکمیسیوننشستهایی
به منظور شناسایی روشهای نهادینه ساختن امر
مس�وولیت اجتماعی در بنگاههای تجاری س�ایر
کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است .تجربه
کش�ورهای دیگ�ر در تروی�ج فضای کس�بوکار
مسئوالنه چگونه است؟
حریری :هدف نهایی ترویج کسبوکار

نگر
آینده

مسئوالنه و سیاستگذاری در این زمینه
آن است که بازیگران و ذینفعان محیط
اقتصادی کشور باید محیط کسبوکار
را به سمتی هدایت کنند که بازیگران
آن میان بنگاههایی که مسئوالنه عمل
میکنند و بنگاههایی که مسئوالنه عمل
نمیکنند ،تمایز قایل شوند .از این منظر
میت��وان به تجربه چند کش��ور توجه
کرد .برای نمونه دولت دانمارک قانونی
را ب��ه اجرا درآورده ک��ه طی آن حدود
 1100شرکت بزرگ دانمارک ملزم به
گزارشدهی در رابط��ه با فعالیتهای
مس��ئولیت ش��رکتی خود هس��تند.
همچنین دولت از قانونگذاری نرم برای
حمایت و صحهگذاری بر اصول جهانی
در ح��وزه مس��ئولیت ش��رکتی مانند
معاهده جهانی س��ازمان ملل استفاده
میکند .با اجرای برنامه دستورکار ملی
در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی،
دانمارک یکی از نخستین کشورهایی
محس��وب میش��ود که ب��ا موفقیت،
اس��تراتژی جامع مسئولیت شرکتی را

حریری:
هدف نهایی
ترویجکسبوکار
مسئوالنهاین
است که بازیگران
و ذینفعان محیط
اقتصادیکشور
محیطکسبوکار
را به سمتی هدایت
کنند که بازیگران
آن میان بنگاههایی
کهمسئوالنه
عمل میکنند و
بنگاههاییکه
مسئوالنهعمل
نمیکنند،تمایز
قایل شوند
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پرهیز کنیم .اندیشه کمیسیون انجام کار زیربنایی فارغ
از فضای سیاس��ی و اقتصادی اس��ت .هر کدام از ما در
موقعیت دیگ��ری در اتاق تهران میتوانیم در این امور
اظهار نظر کنیم اما کمیسیون امور اجتماعی قرار است
اتاق فکر و اندیشه باشد و جایی است تا بتوانیم کارهای
مبنایی انجام داده و مسوولیت مغفول مانده در چند دهه
اخیر را انجام دهد .شاید امروز نتایج ملموسی به چشم
نیاید اما بدون ش��ک در آینده اف��رادی بیطرف از این
کار تقدیر خواهند کرد .در شرایط کنونی میشود کلی
کار پرهیاهو انجام داد اما اعضای کمیسیون اجتماعی و
مسوولیتهای اجتماعی بنا دارند تا بتوانند برای آینده
خدمتی انجام دهند و به همین خاطر میشود تحلیل
مسائل معاصر را چندان مورد توجه قرار نداد .نگاه ما در
این مسیر کامال «آیندهنگرانه» است.
خلیل�ی :نباید چن��دان توقع عجیب وغریب��ی از این
کمیسیون داشته باشیم همین که موضوع مسئولیت
اجتماعی بنگاههای اقتصادی بتواند در حد یک موضوع
فکری در جامعه مطرح ش��ود ،برای ما درخور اهمیت
است .کمیسیون به این نکته میاندیشد که بتواند بذر
این اندیشه را در میان بنگاههای اقتصادی پخش کند.
صالحی :ما به دنبال ساختارس��ازی هستیم و هدف ما
در این بخش پیادهسازی برخی ایدهها نبوده و نیست.
شناسایی ساختارها و تجربه کشورهای دیگر و مطالعه
آنچه در ایران در حوزه تشکلها و شرکتها وجود دارد،
در حال حاضر در دس��تور کار است .اینکه امور مربوط
به مس��وولیت اجتماعی را رصد کنیم و ببینیم چطور
میشود نس��بت به ترویج و توسعه دیدگاه مسوولیت
اجتماعی ش��رکتها اقدام کرد .برنامه ما این است که
مطالعه را در دوره بعدی به اجرا در بیاوریم.
حری�ری :اج��ازه بدهید ای��ن نکته را اضاف��ه کنم که
مباح��ث مرب��وط به ام��ور اجتماعی و
مس��ئولیت بنگاههای اقتصادی در دنیا
نیز موضوع جدید و معاصری اس��ت .ما
به همان موضوع که در مباحث مربوط
به مدنیت ب��ا معیارهای جهانی فاصله
داریم در این مسیر هم با استانداردهای
جهانی فاصله داش��ته و درواقع تازه در
ابت��دای راه هس��تیم و به همین خاطر
اتاق تهران با تش��کیل کمیسیون امور
اجتماعی بنا را بر این گذاشته که نسبت
ب��ه ورود به این موضوع و تولید ادبیات
مرتب��ط و تربیت نیروی انس��انی اقدام
الزم را انج��ام دهد.نکتهای که نباید در
ترویج مس��وولیت اجتماعی بنگاههای
اقتصادی مطرح شود تاکید بر این تعبیر
اس��ت که «تو نیکی میکن و در دجله
ان��داز ،که ایزد در بیاب��انات دهد باز».
مدیر بنگاه اقتصادی به ندرت با چنین
رویکردی وارد کار اجتماعی و پذیرش
امور خیریهای میشود ،هر نوع پذیرش
مسئولیت اجتماعی از سوی بنگاههای
اقتص��ادی از س��وی مدی��ران آن باید
معطوف به بازگشت سرمایه باشد ،حاال

به جای سرمایه مادی ،میشود بازگشت سرمایه معنوی
را ترویج کرد .به هر روی باید تمهیدات تشویقی معنوی
و رتبهای برای بنگاههای اقتصادی مشارکت کننده در
امور اجتماعی در نظر گرفته شود.
صالح�ی :برای رس��یدن به تمامی اهداف و برنامههای
موردنظر ،کمیس��ون امور اجتماعی و تشکلهای اتاق
تهران نیازمند دس��تیابی به یک الگوی عمل اس��ت.
این الگوی عمل باید طوری تدوین ش��ود تا اتاق بتواند
دس��تورالعمل مش��خصی در حوزه پذیرش مسوولیت
اجتماع��ی پیش روی اعضا قرار داده و در توس��عه این
مفهوم موفق باشد .مباحث مشارکت اجتماعی بنگاهها
به طور جدی با فضای اقتصادی کشور رابطه تنگاتنگی
دارد .اتاق تهران به خوبی توانس��ت مدیران بنگاههای
اقتصادی که در حال فعالیت اجتماعی هس��تند را به
سمتی هدایت کند تا این موضوع ذاتی به یک سلسه
مراتب شرکتی تبدیل شده و سازوکار منظمی پیدا کند.
رصد شرکتهای تجاری در دنیا نشان از آن دارد که با
وجود اینکه س��ود و سرمایهگذاری اقتصادی به عنوان
عامل و فاکتور اصلی موردنظر مدیران تجاری شرکتها
است اما در کنار آن توجه به پذیرش مسوولیت اجتماعی
در قالب نهادینهس��ازی پذیرش برخی مسوولیتهای
اجتماعی و امور خیریهای بسیار تعیین کننده است.
خلیلی :نکته مهم در این بخش این اس��ت که فرآیند
توجه به امور مسوولیت بنگاههای اقتصادی در جهان به
سمتی رفته که شرکتها خود را ملزم به سرمایهگذاری
در این حوزه میدانند .خوش��بختانه به این مس��اله از
مباحثی بود که در کمیس��یون به آن پرداخته ش��د و
خروجی کمیس��یون به ش��کل گزارش س��نگ بنای
مناسبی را برای توضیح مس��وولیت اجتماعی و رفتار
تشکلی بنگاهها پیش روی بخش خصوصی قرار خواهد
داد.
حریری :البته نباید فراموش شود که مسئولیتپذیری
بنگاههای تجاری امری اس��ت اختیاری و تمام تالش

کمیسیون امور اجتماعی این بوده که هیچ قانونگذاری
و اجباری برای انج��ام امور مرتبط در این زمینه وضع
نشود .تجربه جهانی نشان داده که مسئولیت اجتماعی
ش��رکتها ام��ری کامال اختیاری ب��وده و ب��ه افراد و
سازمانها شأن اجتماعی و پرستیژ و رتبه اقتصادی و
تجاری میدهد .ما باید روی این بخش متمرکز ش��ده
و کار کنی��م .در همین حال اتاق تهران باید تهمیدات
الزم و امتیازبندی موردنظر برای افزایش سطح تمایل
افراد به امور اجتماعی را در همان نقش��ه راه موردنظر
پیشبینیکند.
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پیاده کرده اس��ت .این برنامه متشکل از طیف وسیعی
از ابزارهای مس��ئولیت شرکتی اس��ت ،از قانونگذاری
برای گزارش دهی در مورد مس��ئولیت شرکتی گرفته
تا شیوههای داوطلبانه با حضور ذینفعان گوناگون .در
سال  1995دولت الیحهای را با عنوان «قانون حسابرسی
سبز» پیشنهاد کرده و پس از تصویب به اجرا درآورد
که بر طبق آن قانون ،گزارش دهی در رابطه با مسائل
زیستمحیطی الزامی ش��د .طی سالهای بعد ،وزارت
امور اجتماعی «شبکه ملی رهبران بخش خصوصی» را
ایجاد کرد تا نقش یک بازوی مش��ورتی را در رابطه با
مسئولیت شرکتی و مالحظات اجتماعی ایفا کند .در
سال  ،2007مرکز کپنهاگ با واحد مسئولیت اجتماعی
شرکتی در س��ازمان تجارت و ش��رکتهای دانمارک
تلفیق ش��ده و «مرکز دولت دانمارک برای مسئولیت
اجتماعی شرکتها» تشکیل شد .با الهام از مایکل پورتر
و مارک کرامر از دانش��کده کسب وکار هاروارد ،دولت
دانمارک ایده مسئولیت شرکتی استراتژیک را پذیرفت،
که ط��ی آن به ش��رکتها توصیه میش��ود که ابعاد
مسئولیت اجتماعی را با فعالیتهای اصلی استراتژیک و
کسبوکار خود یکپارچه کنند.
صالحی :اجازه بدهید در همین زمینه به تجربه کش��ور
چین هم اشاره کنیم .در چین از زمان الحاق به سازمان
تج��ارت جهانی در س��ال  2001و با اعالم اس��تراتژی
«جهانی ش��ویم» توسط رئیس جمهور در سال ،2002
مسئولیت ش��رکتی به طور فزایندهای مورد توجه قرار
گرفته اس��ت و قوانین جدیدی که مرتبط با مسئولیت
ش��رکتی هستند تصویب ش��دهاند مانند قانون تجارت
( )2006و قان��ون قرادادهای کارگ��ری ( )2008جدید.
همچنین اشکال نرم سیاستگذاری در حوزه مسئولیت
شرکتی از سال  2001به کارگرفته شدهاند ،مانند اصول
حاکمیت شرکتی برای شرکتهای بورسی در چین که با
همکاری کمیسیون اوراق بهادر ،کمیسیون دولتی تجارت
س محیطی در ب��ازار اوراق بهادار
و اقتصاد ،ش��اخص زی 
چین ،و جایزه بانکداری سبز تدوین و منتشر شده است.
بزرگترین بازارهای بورس چین یعنی بازار بورس شنزین
و بازار بورس ش��انگهای نیز به ترتیب دستورالعملهای
مسئولیت شرکتی و دستورالعملهای افشاء اطالعات را
منتشر کردند .تا سال  35 ،2009بنگاه اقتصادی دولتی
گزارش مسئولیت شرکتی خود را منتشر کردند .اگرچه
گزارشدهی مسئولیت شرکتی به تنهایی نشان دهنده
بهبودهای اجتماعی نیست ،با این حال تالش بنگاههای
اقتصادی دولتی چینی برای افزایش شفافیت دستاورد
مهمی محسوب می شود.تا پایان سال  50 ،2009بنگاه
اقتصادی دولتی کمیته های مسئولیت اجتماعی تشکیل
دادهاند و تعدادی نیز یکی از دپارتمان های ش��رکت را
مسئول مسئولیت شرکتی کردهاند.
خلیل�ی :نمونه کش��ور عربس��تان به عن��وان یکی از
کش��ورهای خاورمیانه هم قابل تامل اس��ت .در سال
 ،2000مرجع سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی
تاسیس شد و با پیگیری کردن طرح  10x10در تالش
است که تا پایان سال  2012عربستان سعودی در میان
ده اقتصاد رقابتپذیر دنیا جای بگیرد .به منظور حصول
ب��ه این هدف ،عالوه بر ترویج اصالحات قانونی و مالی
که تسهیل کننده افزایش رقابتپذیری اقتصادی است،
مرجع فوقالذکر از طرحها و برنامههای ویژهای جهت
تقویت ش��الودههای مسئولیت ش��رکتی در عربستان

سعودی جهت افزایش اقدامات و برنامههای مسئوالنه
از طرف بخش خصوصی ،حمایت کرده است .در ترکیه
نیز انجمن مسئولیت اجتماعی ترکیه با تشکیل گروه
کاریای متش��کل از ذینفع��ان مختلف و با همکاری
انجمن مسئولیت اجتماعی شرکتی اروپا ،اقدام به تدوین
نقشه راه مسئویت اجتماعی شرکتی در ترکیه کرد .به
منظور اینکه مس��ئولیت اجتماعی شرکتی در برنامه
کاری ش��رکتها در ترکیه قرار گیرد ،این گروه کاری
با تدوین این نقش��ه راه توصیههای متعددی را جهت
برنامهریزیهای بلندمدت و میانمدت پیشنهاد کردند.
در نهایت اینکه اگرچه مس��ئولیت شرکتی همچنان
موضوعی داوطلبانه محس��وب میش��ود اما شرکتها
را تش��ویق میکند که گزارش س��االنهای را در رابطه
با فعالیتهای مسئولیت شرکتی و سرمایهگذاریهای
مسئوالنه با مالحظات اجتماعی ،ارائه کنند.

در پای�ان آیا میش�ود ب�ه طور خالص�ه به نتایج
تحقیقی که س�ال گذش�ته توس�ط مرکز ترویج
مسئولیت اجتماعی شرکتها و در مصاحبه با بیش
از  30مدیر شرکت انجام شد ،اشاره کنید؟
حری�ری :بل��ه ،کارشناس��ان حاضر در نشس��تهای

کمیسیون درهمین زمینه اطالعاتی را در اختیار اتاق
تهران قرار دادهاند ،بر اساس این تحقیق فرصتهایی در
ایران برای تقویت مسئولیت شرکتی شناسایی شده که
از جمله آن میتوان به وجود فرهنگ قوی و با سابقه
«بخشش» در کشور به واسطه اعتقادات ایرانی و مذهبی،
افزایش توجه و عالقه به مسئولیت اجتماعی شرکتی در
میان بخش خصوصی ،فعال شدن اتاق بازرگانی و خانه
صنعت و معدن به عنوان پیشگام در حوزه مسئولیت
شرکتی ،افزایش حمایت دولت از بهبود رقابتپذیری
اقتصادی و شناس��ایی ارتباط میان اقدامات مسئوالنه
کسبوکار و مسئولیت اجتماعی شرکتی و رقابتپذیری
ملی و شرکتی اشاره کرد.
آنطور که آقای حریری گفتند ،فلسفه شکلگیری
کمیس�یون امور اجتماعی مبتنی بر آیندهنگری
اس�ت .حاال که در ابتدای راه قرار دارید ،ادامه راه
را چطور ارزیابی میکنید؟
صالحی :آینده این مبحث در ایران بس��یار درخش��ان

خواهد بود و در آن هیچ تردیدی نیست .چراکه عالوه بر
پررونق بودن اقبال سرمایهگذاران به امور اجتماعی فلسفه
ذاتی امور خیریه در کش��ور ما س��ابقهای دیرینه دارد و
برخی کشورها از همین سرمایههای اجتماعی و معنوی
استفادههای مثبت و بهینهای میکنند .صنعت و توسعه
و تجارت بدون پذیرش مسوولیت اجتماعی امکانپذیر
نخواهد بود اما دریافت مفاهیم متنوع این مبحث نیازمند
آگاهسازی بدنه اقتصادی فعال در کشور است که نیازمند
گذشت زمان و همکاری دوس��تان اقتصادی و به ویژه
فعاالن اصناف و تشکلهای تجاری است.
خلیلی :من نیز به آینده این مبحث در کشور امیدوارم
چ��را که امور خیریه آنق��در در فرهنگ ایرانی نهادینه
شده که به آسانی میتوان روی این سرمایه اجتماعی
در ایران مانور داد .این نعمت اجتماعی ،باید از س��وی
مدی��ران بنگاههای تج��اری مورد دق��ت و توجه قرار
گیرد .در این راه باید آهس��ته و پیوسته گام برداریم و
خوشبختانه کمیس��یون به برنامههای کوتاهمدت نگاه
نمیکند ،برنامههای ما مبتنی بر نهادینه ساختن یک
رویکرد بوده و زمانبر است.

حد و حدود
مسئولیتاجتماعی
شرکتها
مروری بر نظریههای مسئولیت
اجتماعی شرکتها

سید علیرضا سیاسیراد
رییس هیات مدیره موسسه پویشگران عرصه سوم
وکارشناسکمیتهمسئولیتاجتماعیاتاقتهران

در دهه اخیر با گس��ترش امکانات ارتباطی و آشنایی
بیشتر مدیران و سازمان های کسبوکار با مفاهیم جدید
سازماندهی ،شاهد بروز انواع بدفهمی ،تفاسیر نادرست و
کاربرد نابجای مفاهیم ،آموزهها و تجارب نوپدید در حوزه
مدیریت و سازماندهی بودهایم .انواع نقدهای قابل توجه
درباره ش��یوه اس��تفاده از مفاهیم به اصطالح وارداتی ،از
س��وی صاحبان کس��بوکار که به طور واقعی با دنیای
تولید و تجارت درگیرند ،مطرح ش��ده است .شنیدن این
جمله که «اینجا ایران است» ،تجربه مشترک کثیری از
مشاوران س��ازماندهی در ایران اس��ت .به همین سیاق،
موضوع این مقاله یعنی حد و حدود مسئولیت اجتماعی
شرکتها نیز در معرض انواع نقدهای مشابه قرار گرفته
است .در حالیکه از یکسو ،صاحبان بنگاههای اقتصادی
ب��ه طور روزافزون��ی با انواع هزینههای ناش��ی از محیط
نامساعد کسبوکار دست به گریبانند ،مشاوران حرفهای
سازماندهی و مدیریت با استفاده از انواع آموزههای جدید،
ض��رورت توجه به تئوریها ،روشها و ابزارهایی همچون
مسئولیت اجتماعی شرکتها  ،اخالق کسبوکار  ،سرمایه
اجتماعی ،شبکهس��ازی ،مدیریت منابع انسانی ،تحلیل
ذینفعان،برنامهریزیومدیریتاستراتژیک،تشکلگرایی و
 ...را تذکر میدهند .به کارگیری روشهای فوق ،بی تردید
مستلزم صرف هزینههای جدیدی است که فعال اقتصادی
ایرانی ،بدون وجود توجیه عقالیی از پذیرفتن آن امتناع
خواهد کرد .با چنین وضعی ،آس��یب شناسانه ،نیازمند
تغییر مسیر معرفی و توضیح مفاهیم ،نظریهها و ابزارهای
جدید از رویکردهای تکنیکی و ابزاری به س��مت تحلیل

عل��ل ،چرایی و نظریهه��ای پایه هس��تیم .بدون عطف
توجه به زمینهها و علل شکلگیری و توسعه نظریههای
جدید ،امکان استفاده در زمانه و زمینه دیگر به سادگی
فراهم نخواهد ش��د .از اینرو با اتکا به ادبیات موجود در
حوزه مس��ئولیت اجتماعی شرکتها ،تالش میکنم در
قالببندی فشردهای بخش��ی از تالشهای نظری انجام
ش��ده در این ح��وزه را معرفی کنم .مفهوم مس��ئولیت
اجتماعی شرکته(ا( nCorporate Social Respo
 ، )sibilityنه تنها توسط مجموعهای از نظریهها ،بلکه با
توسعه رویکردهایی جدلی ،پیچیده و غامض بسط یافته
است .به منظور طبقهبندی نظریهها و رویکردهای مطرح
شده ،از دو رویکرد اصلی و مجموعه نظریههای مرتبط زیر
استفاده میکنیم :تئوریهای ابزاریو تئوریهای اخالقی.
تئوریهای ابزاری

1

تئوریهای اخالقی

گروه دوم نظریههایی که مسئولیت اجتماعی شرکتها
را موجه کردهاند ،میتوان ذیل عنوان تئوریهای اخالقی،
طبقهبندی کرد .این تئوریها با تمرکز بر اصول ،ارزشها
و الزامات اخالقی ،رابطه میان جامعه و کسبوکار را تبیین
میکنند .براساس چارچوب کلی این تئوریها ،پذیرفتن
مسئولیت اجتماعی از سوی ش��رکتها ،الزامی اخالقی
اس��ت که همه نهادها و قواعد اجتماعی مشروعیت خود
را از این اصول کلی بهدست میآورند .مجموعه نظریههای
اخالقی  CSRرا میتوان در چهار دسته زیر جای داد:
تئوری هنجاری ذینفعان :فریدم��ن لزوم امانتداری
مدیران بنگاهها نسبت به صاحبان سهام را در قالب
تئوری عاملیت و بر مبنای قرارداد ،بر اساس اصل اخالقی
امانتداری به س��ایر ذینفعان توس��عه داد .ذینفعان بنابر
تعریف « افراد یا گروههایی هس��تند که برای رسیدن به
بخش��ی از اهداف یا نیازهای خود به سازمان وابستهاند و
سازمان نیز از آنها متاثر است ».مطابق این تعریف ،عالوهبر
صاحبان س��هام ،مدیران ،پرسنل بنگاه ،تامینکنندگان
مشتریان ،دولت و بهطور کلی جامعه به درجات مختلف
ذینفع یک بنگاه اقتصادی تلقی میشوند .بنابراین رعایت
اصول اخالقی همچون امانتداری ،انصاف ،عدالت ،انتفاع
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در این نظریهها ،بنگاههای اقتصادی تنها ابزاری برای
خلق و حداکثرس��ازی ثروت تلقی میشوند .همچنین
در ای��ن رویکرد ،مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتها تنها
ابزاری برای کس��ب و توس��عه منابع اقتص��ادی بنگاهها
معرفی میشود .دسته تئوریهای ابزاری مقوم مسئولیت
اجتماعی شرکتها ،با سه رویکرد متفاوت حداکثرسازی
س��ود صاحبان سهام ،استراتژی کس��ب مزیت رقابتی و
تئوریهایمشروعیت متمایزمیشود.
حداکثر کردن سود صاحبان سهام :توماس فریدمن
ش��ناخته ش��دهترین نماینده گروه اول تئوریهای
اب��زاری مس��ئولیت اجتماع��ی شرکتهاس��ت .در این
رویک��رد  ، CSRابزاری اس��تراتژیک برای دس��تیابی
بنگاههای اقتصادی به اه��داف مالی و خلق ثروت تلقی
شده است .جمله معروف فریدمن به خوبی معرف رویکرد
ابزارانگارانه این دس��ته از تئوریهاست «:تنها مسئولیت
یک بنگاه اقتصادی در قبال جامعه ،حداکثرس��ازی سود
صاحبان سهام بر مبنای چارچوبی حقوقی و نظام اخالقی
جامعه اس��ت ».بر این مبنا ،معیار هرگونه تصمیمگیری
مدیران بنگاهها بهطور عام حداکثرس��ازی سود صاحبان
سهام است .بنابراین مشارکت و صرف هرگونه هزینه در
حوزههای مسئولیت اجتماعی همچون نیروی کار ،حقوق
مصرفکننده ،محیطزیست ،حقوقبشر ،اخالق و محیط
اجتماعی و  ...نیازمند توجیه اقتصادی است .از این نظر از
آنجا که رفتاری همچون تقلب ،کالهبرداری ،سوءاستفاده
و ...درنهایت میتواند به کاهش س��ود بنگاه منجر شود،
پرهیز از آنها در زمره مسئولیت اجتماعی شرکتها قلمداد
میش��ود .عالوه بر این ،حداکثرس��ازی سود کوتاهمدت
صاحبان س��هام به قیمت تحمیل هزینهه��ای بنگاه به
س��ایر ذینفع��ان ( ،)Externalizationدر بلندم��دت
منجر به از دست رفتن منافع مالکان خواهد شد .بر این
پایه تئوریابزاری مدیریت ذینفعان ،منجربهشکلگیری
مفه��وم «خلق ارزش بلندمدت» مبتنی بر مبادله منافع
میان بازیگران شده اس��ت .بنابراین توسعه منافع پایدار
مالکان ،در گرو به رسمیت شناختن نیازها و منافع سایر
ذینفعان و پاسخگویی و مسئولیتپذیری بنگاه است.
استراتژی کسب مزیت رقابتی :دسته دوم نظریههای
ابزاری ،بر چگونگی تخصیص منابع به منظور دستیابی
به اهداف اجتماعی در درازمدت برای کسب مزیت رقابتی
تمرکز کردهاند .این دس��ته از نظریهها را میتوان در س��ه
رویکرد طبقهبندی کرد :سرمایهگذاری اجتماعی در محیط
رقابتی ،نظریه بنگاه بر مبنای منابع و قابلیتهای سازمانی؛ و

استراتژیهای جهتگیری به سمت طبقات فرودست.
الف :س��رمایهگذاری در فعالیتهای بش��ر دوستانه،
ممکن است راهی به سوی بهبود محیط رقابتی یک بنگاه
و کسب مزیت رقابتی باشد .به ویژه در مورد خوشههایی
صنعتی ،سرمایهگذاری بشر دوستانه اعضای یک خوشه،
میتوان��د تاثیر عمیقی بر ظرفیتهای رقابتی خوش��ه و
بهبود عملکرد بنگاههای عضو خوش��ه بگ��ذارد .بنابراین
سرمایهگذاری شرکتها در حوزههایی همچون آموزش،
تامین زیرساختها ،کاهش فقر ،پروژههای توسعه محلی
و مبارزه با فساد منجر به بهبود بستر رقابتی بنگاهها و ماال
خلق مزیت رقابتی خواهد شد.
ب :بدون وجود منابع پایدار و کیفی از یکس��و و بدون
وجود س��رمایههای س��ازمانی موثر و کارا ،امکان حضور
در عرص��ه رقابتی امروز نخواه��د بود .پایداری بنگاههای
اقتص��ادی در این رویکرد به بهبود روشهای اس��تخدام
منابع ،تعهد به بهرهوری ،کاستن آالیندهها ،سرمایهگذاری
در آموزش ،توس��عه ارتباطات با ذینفعان ،مش��ارکت در
پروژههای فقرزدایی و  ...مرتبط است.
ج :ب��ا تاکید بر اینکه بخش اعظم��ی از مردم جهان
فقیرند ،فقرزدایی و توسعه جوامع فقیر یا در حال توسعه
فرصتی اقتصادی برای کس��ب مزی��ت رقابتی از طریق
استراتژیهای توسعه بازار ،تنوع محصول و رهبری قیمت
یک بنگاه اقتصادی خواهد بود.
تئوری مش��روعیت :بخ��ش عم��دهای از آموزههای
بازاریابی جدید ،صرف تمرکز بر تصویر بنگاه اقتصادی
در حوزه عمومی و منظر مشتری شده است .بنابراین عمل
مس��ئوالنه اجتماعی ،پشتوانه حفظ مشروعیت اجتماعی
شرکتها تلقی میش��ود .از این منظر ،رعایت مسئولیت
اجتماعی از س��وی ش��رکتها ،ابزار قدرتمندی است که
امکان توسعه نام و نشان تجاری شرکتها را فراهم میکند.
استفاده از تکنیک بازاریابی سببی و مشارکت با سازمانهای
مردم نهاد و کمک به فعالیتهای انساندوس��تانه ،ابزاری
مهم در کسب مزیت رقابتی و بر ساختن تصویری مشروع و
موفق از فعالیتهای یک بنگاه اقتصادی است.

متقابل ،همکاری ،ش��فافیت و صداقت و  . . .نس��بت به
همه ذینفعان و منجمله جامعه ،اصول پایهای کسبوکار
اخالقی محسوب میشوند.
حقوق جهان شمول :از حقوق بشر ،بهویژه در حوزه
تجارت بینالملل ،به عن��وان مبنایی اخالقی برای
توجیه عملکرد مسئوالنه شرکتها استفاده شده است .با
گذشت بیش از یک دهه از پیشنهاد دبیرکل وقت سازمان
مل��ل ،کوفی عنان ب��ه مجمع جهانی اقتصاد و س��پس
تصویب مراحل اجرایی آن در سال  2000در سازمان ملل
متحد ،مساله عطف توجه بنگاههای اقتصادی به مسائلی
همچون حقوقبشر ،استانداردهای زندگی ،حقوق نیروی
کار و حفاظت از محیط زیست مبنایی حقوقی و جهانی
نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت .اگرچه همچنان مساله
حقوقبش��ر به عنوان مبنایی جهان شمول برای تنظیم
رفت��ار بازیگران اجتماعی ،اع��م از دولتها یا بنگاهها ،به
مس��الهای اجتماعی و جهان شمول تبدیل نشده است،
اما به لحاظ نظری ،رعایت الزامات حقوقبش��ر از س��وی
شرکتها ،خود اصلی اخالقی و پایهای برای عملکرد آنها
فراهم آورده است.
توسعهپایدار:براساستعریفکمیسیونمحیطزیست
و توسعه سازمان ملل توسعه پایدار «تالشی است
ب��رای تامین نیازه��ای حال ،بدون ب��ه مخاطره افکندن
تامین نیازهای نسلهای آینده ».بر این مبنا ،همه نهادها
و س��ازمانها ،در قبال حفظ منابع و امکانات بین نسلی،
دارای مس��ئولیت اخالقیاند .گس��ترش مفهوم توسعه
پایدار طی بیس��ت سال گذشته ،عالوهبر مساله حفاظت
از منابع فیزیکی و محیطزیس��ت ،ابعاد دیگری همچون
توس��عه انسانی و حفظ میراث فرهنگی و  ...نیز به عنوان
وجوه اجتماعی توس��عه رشد یافتهاند .توجه یکپارچه به
جامعه ،محیطزیس��ت و اقتصاد با رویکرد آیندهنگرانه و
درازمدت ،هسته مرکزی عموم تالشهای نظری در حوزه
توسعه پایدار را تشکیل داده است  .از این منظر ،موضوعاتی
همچون حفاظت از محیطزیست ،بهرهوری منابع فیزیکی،
رعایت حقوق کار ،محافظت از میراث فرهنگی ،کاهش فقر
و  ...از منظر اخالقی بخش مهمی از مسئولیتهای همه
نهادهای اجتماعی  ،به ویژه بنگاههای اقتصادی است.
رویک��رد کاالی عموم��ی :براس��اس رویکرد کاالی
عموم��ی ،بنگاههای اقتصادی به عن��وان نهادهای
واس��طه خل��ق ارزش و تولی��د کاال و خدم��ات و تامین
نیازهای جامعه ،امکان ش��رایط زندگی بهتر را به عنوان
یک خیر عمومی فراهم میکنند .بنابراین سرمایهگذاری
در تامین کاالی عمومی وظیفه اخالقی همه کنش��گران
اجتماعی منجمله شرکت هاست .به تعبیر ژاپن ی oky
« seiهمه با هم ،زندگی و کار برای خیر همگان».
ع�لاوه ب��ر دو مجموعه اصلی تئوریه��ای ابزاری و
اخالقی ،که بخش مهمی از مباحثات حوزه مس��ئولیت
اجتماعیشرکتهارادربرگرفتهاند،نظریههاورویکردهای
دیگری نیز به تبیین و توجیه آن پرداختهاند .رویکردهایی
همچون قرارداد اجتماعی ،بنگاه به مثابه شهروند ،قدرت
مشروط بنگاه و نهادگرایی نیز از زوایای
دیگ��ری رابط��ه می��ان بنگاههای
اقتص��ادی و جامعه را بررس��ی
کرده ،ضرورت مسئولیتپذیری
اجتماعی و واکنش مناس��ب به
مس��ایل محیط کس��بوکار را
مدللساختهاند.
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تجربه كارآفرين

کارآفرین یا عاشق است یا دیوانه
گفتوگو با گلرخ آذرمی ،کارآفرین نمونه و مدیرعامل شرکت تولید روغن ارجان نوین
امید ایرانمهر

زندگی پر فراز و نشیبش از او زندگی مقتدر و خالق ساخته است .دخترک
جوان همدانی که در آستانه  30سالگی همه چیز را از دست رفته میدید ،حاال
در آغاز هفتمین دهه زندگی امیدوارتر از همیش�ه از راهی که تا امروز پیموده
رضایت دارد .او میگوید دینش را به کشورش ادا کرده و این از هر چیز برای او
مهمتر است .مهندس گلرخ آذرمی مدیرعامل شرکت تولید روغن ارجان نوین،
را در دفتر کارش در حوالی میدان آرژانتین مالقات کردم .جایی که توانسته آن
چه س�الی به دنیا آمدید و خانواده شما از کدام
طبقه جامعه بودند؟
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متولد سال  ۱۳۳۱هستم و در همدان به دنیا
آمدم .پدرم دبیر بودند .ایشان از جمله افرادی بودند که
در س��ال  ۱۳۲۸همزمان دو لیسانس از دانشگاه تهران
دریافت کردند .مادرم هم آموزگار بودند و درحقیقت در
یک خانواده کامال فرهنگی بزرگ شدم .بعد از اینکه به
دنی��ا آم��دم پس از س��ه روز به تهران آمدیم .تا س��وم
ابتدایی در تهران بودم .منزلمان در خیابان جمشیدآباد،
پشت بیمارس��تان هزار تختخوابی سابق که االن شده
بیمارستان امام قرار داشت .پدربزرگم در همدان زندگی
میکردند و تنها مانده بودند ،عمهها و عموها همه آمده
بودن��د تهران ،پدرم ناچار به دلیل کس��الت پدرش��ان،
انتقالی گرفت ،به همدان بازگشتیم .من تا دیپلم یعنی
 ۱۳۴۹در هم��دان بودم و آن زمان نفر اول دیپلمههای
استان همدان شدم.
در دانشگاه چه رشتهای خواندید؟

را با سبک مدیریتی خودش به یکی از مجموعههای موفق صنعتی تبدیل کند.
او در این گفتوگو از زندگی شخصیاش میگوید ،از ضربات سختی که از روزگار
خورده و ارادهای که او را از دل بحرانهای بزرگ ش�خصی و کاری به سلامت
عبور داده اس�ت .او از مشکالت تولیدکنندگان سخن میگوید ،اقشاری که به
غلط س�رمایهدارانی بینیاز و بیدرد معرفی میشوند اما درحقیقت دلسوزانی
هستند که در راهی که به آن معتقدند گام برمیدارند.

رش��ته شیمی دانش��گاه ملی س��ابق (شهید
بهشتی) لیسانس گرفتم و سال  ۵۴به انگلیس رفتم و
مدرک فوق لیسانس مهندسی شیمی را از آنجا گرفتم.
دانشجوی دکترا بودم که زمزمه انقالب بلند شد.
انقلاب چه تاثیری در زندگی ش�خصی ش�ما
گذاشت؟ آیا فعالیت انقالبی هم داشتید؟

اینطور بگویم که انقالب مرا به ایران بازگرداند .سال
 19۷۸ب��ا وجود اینکه  ۸ماه از دوره دکترایم گذش��ته
بود ،به ایران برگشتم و با همسرم که در انگلیس با هم
آشنا ش��ده بودیم در س��ال  ۵۸ازدواج کردم .همسرم
مهندس برق بود ولی ترجی��ح داد در ایران به کار آزاد
بپ��ردازد .بعد از ازدواج فکر کردم که اگر قرار اس��ت در
تهران بمانم ،خب در همان انگلیس مانده بودم و ادامه
تحصیل میدادم .این گونه ش��د که به دنبال کاری در
شهرس��تان گشتم تا سهمی در ساختن کشورم داشته
باشم .در آن زمان یک کارخانه صابونسازی در خرمشهر
وجود داشت که توسط یک مهندس هندی اداره میشد.

پ��س از انقالب فضایی به وجود آمده بود که خارجیها
را بیرون میکردند و اس��تخدام در کارخانجات افزایش
یافته بود .برای آنجا درخواست کار دادم ،پذیرفته شدم
و راهی خرمشهر ش��دم .در همان ابتدای امر به عنوان
مدیر کنترل کیفیت و مدیر تولید مشغول به کار شدم
و بعد از مدیر کارخانه نفر دوم بودم .یعنی من در تیرماه
 ۵۸ازدواج کردم و در  ۸مهر  ۵۸در کارخانه صابونسازی
پارس��ابون خرمشهر ،وابسته به گروه صنعتی پارس که
روغن نباتی قو هم داشت ،مشغول به کار شدم.
اولین تجربه کاری چطور بود؟

در ای��ن کارخانه  ۲۰۰نفر کارگر بودند ،که در
این میان حتی محض نمونه یک منش��ی یا مستخدم
خانم نداشت .من یک نفر خانم بودم که در آنجا مشغول
به کار شدم.
پس ب�ه عن�وان یک مدی�ر زن آغاز س�ختی
داشتید...

حقیقت این است که بله .فکر میکنم از همان

جا اس��تارت مدیریت من زده ش��د در همین کارخانه
خرمش��هر .میدانید که س��اکنان آن منطقه بیش��تر
عربنشین هستند و برای عربها خیلی مشکل است
ک��ه بخواهند یک خانم را به عن��وان مدیر قبول کنند.
خاطرم هس��ت یکی از بچههایی که اهل شیراز بود؛ به
ن��ام آقای ایرانی بعد از دو هفته که من س��ر کار بودم،
گفت خانم کارگرها قرار است اعتصاب کنند .چون اوالً
عالقه زیادی به آقای مهندس حسن هندی داشتند که
رفت��ه بود ،در ضمن گفتهاند که چرا ما باید زیر بار یک
خان��م برویم .من هم در آن زمان س��نم خیلی کم بود،
حدود  ۲۸س��الم ب��ود .گفت من اطالع دادم که ش��ما
خودتان ببینید چه میکنید .گفتم تو نگران نباش ،من
میتوان��م کارم را انجام بدهم .با ش��ناختی که در طول
مدت��ی که آنج��ا ب��ودم از عربه��ا پیدا ک��رده بودم،
میدانس��تم آدمهایی هستند که به قول معروف اگر با
کسی نان و نمک بخورند ،دوستیشان پایدار میشود.

ب��ه هر حال به تهران آمدی��م و در خانه پدرم
س��اکن شدیم .چون صابونس��ازی خرمشهر وابسته به
روغن نباتی قو بود ،تمام پرس��نلی ک��ه به تهران آمده
بودند را روغن نباتی قو اس��تخدام ک��رد .من کارم را به
عنوان مدیر آزمایش��گاه در روغن نباتی قو شروع کردم.
بعد از آزادی خرمش��هر ،همس��رم تصمی��م گرفت به
خوزس��تان برگردد ،در نتیجه م��ن هم مرخصی بدون
حقوق گرفتم و همراهش راهی خوزس��تان شدم و در
اهواز ساکن شدیم.
بهکارخانهبرگشتید؟

ن��ه ،در این مدت من به خانهداری و کمک به
پشت جبهه پرداختم و چون شرایط جنگی بود دیگر به
کار صنعتی خودم مشغول نش��دم .این شرایط تا سال
 ۶۵که برای به دنیا آوردن فرزند سومم به خانه پدرم در
ته��ران آمدم ادام��ه پیدا کرد اما اتفاق ب��دی افتاد۲۰ .
بهم��ن  ۶۵فرزن��د س��وم من به دنی��ا آم��د و من در
بیمارستان بستری بودم ۲۳ .بهمن خانه پدرم در منطقه
برق آلستوم ستارخان ،بمباران شد .در آنجا پدرم ،مادرم،
دو خواهرم ،همسرم و دو فرزندم شهید شدند.

برایم پیش آمده و من ناچار هس��تم که کار کنم .شما
اگر میخواهید من برگردم سر کارم و اگر نمیخواهید
من میتوانم جاهای دیگر برای کار اقدام کنم .ایش��ان
خیل��ی اس��تقبال کرد و ب��ه من پیش��نهاد داد که هر
قس��متی که میخواهی را برای کار کردن انتخاب کن.
گفتم من برمیگردم به آزمایشگاه و بعد از اینکه مدتی
آنجا بودم ،به ایش��ان گفتم من از نظر روحی وضعیتی
دارم ک��ه باید زمانم را کام� ً
لا به کار بگذرانم و میتوانم
اینجا یک مرکز تحقیق و توس��عه راه بیاندازم .آن زمان
در صنعت روغن خیلی کار نشده بود .ایشان هم خیلی
استقبالکردند.
فعالی�ت در موسس�ه تحقیقات�ی ش�امل چه
بخشهایی بود؟ به نتایج مش�خصی هم دس�ت پیدا
کردید؟

تا زمانی که
خرمشهر
سقوط نکرد ،من
و همسرم در
خرمشهرماندیم.
زمانی ما از آنجا
آمدیم که بچههای
سپاه ،ساعت  ۲بعد
از نصفشب آمدند
و گفتند دیگر االن
وقت نگه داشتن
زن در شهر نیست.
عراقیها به دم
دروازه خرمشهر
رسیدهاند
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وقتی مرکز تحقیقات را راهاندازی کردیم ،من
ابتدا شروع کردم به مطالعه که ما باید از کجا کارمان را
پس س�عی کردید ،با هم ِ
آغاز کنیم .همانطور که میدانی��د ،تقریباً در آن تاریخ
رنگ جماعت شدن به
یعنی سال  ۱۳۶۶تمام موادی که برای تصفیه روغن به
کارگرها نزدیک شوید.
کار میرف��ت واردات��ی بود .من همزمان ب��ا طراحی و
بل��ه ،و ای��ن تاثیر خیل��ی خوب��ی روی آنها
ساخت آزمایشگاه و سفارش دستگاههای تحقیقاتی که
بعد از آن چه کردید؟
گذاش��ت .بعد هم ک��ه صحبت میکردن��د ،باصطالح
خ��وب قاعدتاً م��ن حالت خوبی نداش��تم و الزم داش��تیم و ب��ا حمای��ت کارخانه تهیه ش��د ،کار
خودش��ان میگفتند ما فک��ر نمیکردی��م یک خانم
مهندسی که از انگلیس آمده باشد ،اینقدر خاکی باشد میخواستم خودکش��ی کنم اما نهایتاً تصمیم گرفتم تحقیقات��یام را در دو موضوع آغاز ک��ردم .اول :امکان
که با ما سر یک سفره صبحانه بخورد .ما تا االن ندیده زندگی کنم .به کارخانه روغن نباتی قو رفتم .آنجا همه تولی��د موادی که از خ��ارج وارد میکردیم ،در داخل و
بودیم حتی مهندسهای مرد این کار را بکنند .این بود از وضعیت��ی که برای من پیش آمده ب��ود ،اطالع پیدا دوم :امکان بازیابی ضایعات کارخانه .اولین موضوعی که
گبَر بود .ما برای اینکه ِ
که یک دوستی و الفت شدیدی بین من و بچهها پیش کرده بودند .اتفاق دیگری که افتاد این بود که به قدری روی آن کار کردم ِ
رنگ
خاک رن 
آمد و من به هیچ عنوان احس��اس نمیکردم در میان م��ن در این مدت از نظ��ر ظاهری تغییر کرده بودم که روغن را بگیریم ،از خاک رنگبر اس��تفاده میکنیم که
مامور انتظامات آنجا جلوی م��ن را گرفت و راهم نداد .این از خارج وارد میشد و هزینه زیادی برای ما داشت.
آنها یک زن تنها هستم.
گفتم من فالنی هس��تم و اینها ب��اور نمیکردند .در مطالعات ابتدایی نشان داد ما در ایران منابع غنی از این
تا کی در خرمشهر ماندید؟
تا زمانی که خرمش��هر س��قوط نک��رد ،من و حدی که آق��ای انتظامات دم در ش��روع کرد به گریه خاک که اس��م علمی آن بنتونیت بود؛ داریم .به وزارت
همسرم در خرمشهر ماندیم .زمانی ما از آنجا آمدیم که کردن و گفت من هیچ فکر نمیکردم که در این مدت معادن رفتم و متوجه ش��دم فقط تا آن زمان  ۹معدن
بچههای س��پاه ،س��اعت  ۲بعد از نصفه ش��ب آمدند و ش��ما اینقدر تغییر قیافه داده باشید .در مدتی که من ش��ناخته ش��دۀ بنتونیت در ایران داری��م و آن هم به
گفتند دیگر االن وقت نگه داش��تن زن در شهر نیست .نبودم ،مدیرعامل کارخانه عوض ش��ده بود و از کسانی صورت خام برای اکتش��افات نفتی استفاده میشود .به
عراقیها به دم دروازه خرمشهر رسیدهاند .شوهرم گفت که من میشناختم تقریباً کسی نمانده بود .ابن بود که هیات مدیره روغن نباتی قو پیشنهاد دادم ،ما بیاییم این
وهلل من که زورم به ایش��ان نمیرسد ،اگر شما زورتان با آق��ای مهندس صدرن��ژاد مدیرعامل جدید صحبت ط��رح تحقیقاتی را در دو جنب��ه کار کنیم ،اول اینکه
میرسد بفرستید برود .من گفتم یا من نمیروم ،یا اگر کردم ،خ��ودم را معرفی کردم و گفتم چنین وضعیتی چطور میتوانیم این خاک را فعال کنیم و در صنعتمان
استفاده کنیم و دوم اینکه چطور میتوانیم
رفتم ،با ه��م میرویم .م��ا در آن زمان خانه
معادن بیشتری را شناسایی کنیم .پیرو این
خودمان لب شط کنار بازار سیف بود و جای
چگونه همرنگ كارگران شدم
طرح ما با واحد زمینشناسی دانشگاه شهید
امنی نبود و حت��ی چراغهای بصره آن طرف
بهش��تی وارد مذاک��ره ش��دیم .یک طرح
آب دیده میش��د ،م��ردم گروههای کوچکی
در خرمشهر یکی از کارهایی که کارگران میکردند این بود که صبحها
مشترک پیش��نهاد کردم که مورد موافقت
برای خودش��ان درس��ت کرده بودن��د ،امداد
صبحانهشان را در محیط کارخانه و کنار هم صرف میکردند .نان و پنیر
قرار گرفت .قرار ش��د گروه��ی از نیروهای
میکردند ،میجنگیدند ،با بیل با کلنگ .آن
و خیار و گوجه و چای .و یکی از عاداتشان این بود که در ظرفهای مجزا
تحقیقاتی قو به همراه کارشناسان دانشگاه
زمان واقعا در خرمشهر آمادگی جنگ وجود
غذا نمیخورند .همه چیز را در یک لیوان یا مجمع میگذاشتند و چندنفر
شهید بهشتی تمام مناطق ایران را که امکان
نداشت .درنهایت ما  ۶ ،۵نفر خانم و آقا بودیم
با هم استفاده میکردند .من خیلی آدم وسواسی بوده و هستم .یعنی از
وجود این خاک در آنها هس��ت ،شناسایی
که م��ا را راض��ی کردند از خرمش��هر بیرون
اول همیش�ه لیوانهایم مخصوص خودم بوده و اگر کس دیگری در آن
کنیم ،نمونهبرداری کنیم ،در دانشگاه بهشتی
بیاییم .من آن زم��ان از انگلیس آمده بودم و
آب بخورد ،اگر از تشنگی هم بمیرم ،دیگر در آن آب نمیخورم .اما آن
از نظ��ر آنالیز خ��اک و در کارخان��ه از نظر
مجوز داشتم که وسایل خانهام را جابجا کنم.
زمان با خودم گفتم من اگر میخواهم کار کنم باید این خصلتهای زنانه
فعالس��ازی این خاک ب��رای تولید روغن
یک ماشین کورسی هم داشتم که آورده بودم
را کنار بگذارم .یک روز صبح که از در کارخانه آمدم تو ،در اولین سفرهای
آزمای��ش کنیم .خوش��بختانه ای��ن طرح
خرمشهر .اما آن شب آنقدر همه چیز ناگهانی
که پهن شده بود ،نشستم .گفتم مهمان نمیخواهید؟ همه تعجب کردند.
موفقیت بس��یار خوبی داش��ت .دو سال به
اتف��اق افتاد که م��ن خانه و ماش��ینم که ۸
هیچ وقت یادم نمیرود .کارگرها آن زمان در لیوانهایی از جنس روی و
طول انجامید و در این مدت ما به  ۱۱۰تودۀ
سیلندر بود و بنزینی برایش وجود نداشت و
به صورت مشترک چای میخوردند .فکر میکنم میخواستند امتحانم
بنتونیتی در سراس��ر ایران برخوردیم که از
همه چیزهای دیگر را گذاش��تم آمدم تهران.
از همان لیوانها که از بد حادثه َک َبره بسته بود چای
کنند چون در یکی 
این تعداد ۹۰ ،معدن قابل استفاده میشد.
حت��ی فرصت نش��د ب��ه خان��ه برگ��ردم و
ریختند و جلوی من گذاشتند .فکر نمیکردند که من در آن لیوان چای
در کارخانه اول در اش��ل آزمایش��گاهی کار
شناسنامهام را همراهم بیاورم.
بخ�ورم .با خ�ودم گفتم ُمردنی که در کار نیس�ت .این هم�ه آدم دارند
کردیم ،بعد از اینکه جواب داد ،پایلوت پلنت
پ�س کارخانه را ره�ا کردید و ب�ه تهران
همینطور صبحانه میخورند .چشمهایم را بستم و لیوان را سر کشیدم.
را س��اختیم ،بعد از اینکه پایلوت پلنت هم
آمدید .دوباره مش�غول به کار ش�دید یا بیکار
پنیر ...همان شد که کارگرها مرا پذیرفتند.

بعد هم نان و
جواب داد ،آن زمان به عنوان کارخانه روغن
ماندید؟
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تجربه كارآفرين

نباتی قو از وزارت صنایع موافقت اصولی گرفتیم از آنجا
که بیشترین تعداد معدن بنتونیت در سمنان است ،ما
این کارخانه را در سمنان احداث کنیم .در ضمن تا آن
زمان در کل دنیا فقط س��ه کش��ور موفق به تولید این
خاک شده بودند .یکی آلمان بود ،یکی اسپانیا و بعد از
آن در مالزی بود که تحت لیسانس کار میکردند ولی
خاکش را خودش��ان نداش��تند و از جاهای دیگر وارد
میکردند .طرح من در س��ال  ۶۷بی��ن کل طرحهای
صنای��ع ملی به عنوان طرح برتر ش��ناخته ش��د و در
جشنواره خوارزمی معرفی شد.
در بُعدِ ضایعات هم به نتیجهای رسیدید؟

منطقهای که ما
کار را در آن شروع
کردیم از مناطق
محروم بود،
بسیاری از افراد
در آنجا از قاچاق
گذران زندگی
االن همان
داشتند .
دهی که فقط یک
خیابانخاکی
داشت ،تبدیل
به شهر شده
است .پارکهای
مختلفیساخته
شده ،مغازههای
گوناگون.همه
اینها در اثر
احداث کارخانه
بود که فرهنگ
منطقه را تغییر
داد.
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اما گویا موفق نشدید این طرح را ادامه دهید و
مساله انتقال نیروها به کارخانه شیراز پیش آمد.

بله ،دقیقا این جریان در سال  ۷۱همزمان شد
با خصوصیسازی کارخانه نرگس ش��یراز .در آن زمان
س��ازمان صنایع ملی در حال فروش کارخانهها بود .از
اق��ای مهندس صدرن��ژاد مدیرعام��ل و آقای مهندس
بهمنی دعوت شد به عنوان کارشناس به همراه تیمی
که در بخش تحقیقات روغن نباتی قو کار میکنند ،به
خریداران کارخانه نرگس ش��یراز بپیوندن��د .آن زمان
سازمان صنایع ملی میگفت اگر قرار است کارخانهای را
واگ��ذار کنند ،حتماً باید چند متخصص در آن س��هام
داش��ته باش��ند .ما گروهی بودیم که در این زمینه کار
میکردیم و کسانی که آمده بودند روغن نباتی نرگس
ش��یراز را بخرند ،این پیشنهاد را به ما دادند که به آنجا
بیایید .ما تصمیم گرفتیم همگی به روغن نباتی نرگس
شیراز برویم و بالتبع رفتن ما همه طرحهایی را که برای
روغن نباتی قو داشتم نیمه کاره گذاشت .من به آقایان
گفتم اینها حیف اس��ت .پاسخشان این بود که ما این
کارخانه را برای خودمان نخواسته بودیم ،و این تحقیقات
را ه��م که ب��ا خودمان نمیبریم ،کس��انی که بعد از ما
بیاین��د ادامه خواهند داد .به هرحال مرا قانع کردند که
به صورت گروهی به ش��یراز برویم .نرگس ش��یراز در
بهمن  ۷۱به بخش خصوصی واگذار ش��د و ما به آنجا
رفتی��م .من به این ش��رط با آقای��ان موافقت کردم که
ام��کان تحقیقات در نرگس ش��یراز هم باش��د .گفتند
اشکالی ندارد ،شما بیایید به عنوان معاونت مدیرعامل
مش��غول شوید و برای کارهای تحقیقاتی هم ما حرفی
نداریم .با این مصوبهای که از هیات مدیره گرفته ش��د
م��ن از روغن نباتی قو بیرون آمدم و کارم را در نرگس
شیراز شروع کردم.

دانشگاه شیراز یک طرح تحقیقاتی انجام دادم .پیشنهاد
دادم روی ای��ن کار کنیم که گردو و بادام اثر کاهندهای
روی کلسترول دارد یا نه .قرار شد ما در کارخانه از گردو
و بادام روغنکش��ی کنیم و آنان در واحد داروسازی ،به
کپس��ول تبدیلشان کنند و روی چند گروه آزمایش به
عمل بیاید .این تحقیقات نتایج بس��یار خوبی داش��ت.
نش��ان داد که روغن گردو و ب��ادام ،مخصوصا بادام ،در
پایین آوردن قند خون اثرات بسیار خوبی دارد و این در
آن زمان کش��ف مهمی بود .آن زمان طرح دیگری هم
در ی��ک آزمایش��گاه خارج از نرگس ش��یراز به صورت
شخصی انجام دادم برای بررسی تاثیر روغنهای مختلف
روی انس��ان .ب��رای ای��ن کار  ۳۰خرگوش ک��ه از نظر
بیولوژیک از شبیهترین حیوانات به انسان است را نمونه
ق��رار دادم .نتیجه ای��ن بود که روغنه��ای مایع هیچ
مشکلی برای انسان ایجاد نمیکنند و حتی روغنهایی
مثل روغن زیتون کاهنده کلسترول و چربی هستند ،در
مقابل اما متوجه ش��دیم که روغنهای نباتی به خاطر
اسیدهای چرب ترانس باالیی که دارند ،مضر هستند.

بل��ه .یکی دیگر از کارهایی که در روغن نباتی
کردن
قو انجام دادم بازیابی ضایعات بود .ما برای جامد
ِ
روغن از گاز هیدروژن اس��تفاده میکنی��م .که آن را از
کراکی��ن [یک گاز ش��هری] به دس��ت میآوریم .گاز
ش��هری را وقتی کراکین میکنیم ،یک گاز هیدروژن
میدهد ،ی��ک گاز  co۲میدهد که این گاز به خودی
خود از گازهای ارزشمند است و قیمت باالیی دارد .این
تا چه سالی در نرگس شیراز بودید؟
گاز آن زمان با وجود اینکه گاز ارزش��مندی بود ،به هوا
تا س��ال  ۱۳۷۶به عنوان مسئول تحقیقات و
تزریق میش��د .م��ن برای اس��تفاده از ای��ن ضایعات،
کنترل کیفیت در نرگس شیراز ماندم و سپس به همراه
طرحهای مختلف را بررس��ی کردم ،دیدم ما در صنعت
مهندس بهمنی تصمیم گرفتیم از نرگس ش��یراز جدا
بیسکویتس��ازی م��ادهای اس��تفاده میکنی��م به نام
شویم.
بیکربن��ات آمونیوم .این از خارج وارد میش��د ،ارزبَری
چطور شد به این نتیجه رسیدید؟
زیادی داش��ت و ما آن زم��ان درگیر پیامدهای جنگ
این در حقیقت ایده آقای مهندس بهمنی بود.
بودی��م .آن زمان که این تحقیق��ات را انجام میدادیم،
ایش��ان به من پیش��نهاد داد برای تاسیس کارخانهای
اینترنت نبود که به راحتی به نتیجه تحقیقات در جهان
جدید طرحی تهیه کنیم .به همین منظور من زودتر از
دسترس��ی داش��ته باش��یم ،فقط از مطالب کتابها و
شرکت جدا شدم و مطالعات اولیه را آغاز کردم و ایشان
نسخههای مکتوب تحقیقاتی میشد استفاده کرد .من
مدتی بعد به من پیوستند .بر اساس برآورد و مطالعهای
روی این ماده کار کردم ،دیدم که این ماده را میشود از
که انجام شد منطقه سردشت زیدون در حوالی بهبهان،
گاز  Co۲و نشادر ،ساخت .که نشادر در شرکت نفت به
تحقیق�ات در روغ�ن نبات�ی قو که ب�ه نتایج
اس��تان خوزس��تان را برای تاس��یس کارخانه انتخاب
مقدار بسیار زیادی تولید میشود .بعد از اینکه در اشل
درخش�انی رس�یده بود .آیا در نرگس شیراز هم این
کردی��م .این انتخابم��ان هم دالیل محکمی داش��ت.
آزمایشگاهی موفق شدم ،پایلوت پلنت را برای کارخانه
موفقیتها را تکرار کردید؟
نخس��تین دلیل این بود که بر اساس مطالعاتم متوجه
زدم و بعد این را فرستادیم به کارخانجاتی که استفاده
بله ،در نرگس ش��یراز هم مجددا ً آزمایش��گاه شدم در تمامی استانهای جنوب غربی و غرب کشور از
میکردن��د؛ از جمله کارخانه مینو و بیسکویتس��ازی
گرجی .همه این ماده را تایید کردند که کام ً
ال مش��ابه تحقیقاتیام را راهاندازی کردم و با دانش��کده پزش��کی جمله خوزستان ،بوشهر ،کهگیلویه ،لرستان و کردستان
هیچ کارخان��ه تولید روغن وجود ن��دارد .از
نمون��ه خارجی اس��ت ،که تا آن زم��ان وارد
ط��رف دیگر محلی که انتخ��اب کردیم آن
میشد .در کارخانه روغن نباتی قو ،ما آمدیم
مصایبتولیدکنندهایرانی
زمان جزو مناطق محروم محسوب میشد و
این را به تولید انبوه رس��اندیم .در آن زمان از
ش�رایط تولید را چگونه میبینید .آیا به عن�وان یک تولیدکننده و
ما که برای آغاز کار پول زیادی هم نداشتیم
این ضایعاتی که پیشتر به هوا تزریق میشد،
کارآفرین به آینده آمیدوار هستید؟
میتوانستیم با استفاده از تسهیالت دولتی
چند برابر قیمت روغن ،سودآوری داشتیم .در
امیدواری که هس��ت اما در پاسخ به سوال شما خاطرهای نقل
کارمان را آغاز کنیم و طبق قانون از  ۱۲سال
س��ال  ۶۹-۶۸ای��ن طرح هم در جش��نواره
میکنم .خاطرم هس��ت آق��ای دکتر انصاری ،یک��ی از مدیران
معافیت مالیاتی استفاده کنیم .نکته دیگر هم
خوارزمی معرفی شد .یکی دیگر از ضایعاتی
بازرگانی دولت آقای خاتمی در سالهای  ۷۸ ،۷۷یک جلسه
این بود که ما به خاطر نزدیکی به بندر امام،
ک��ه دور میریختیم خاک رنگب��ر بود .این
افطاری صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را دعوت کرده بود.
میتوانستیم با هزینه کمی روغن خام را تا
خاک  ۳۰درصد وزن خ��ودش روغن جذب
جمل��های آنجا گفتند ک��ه هیچ وقت از ذه��ن من خارج
مح��ل کارخانه حمل کنی��م .به همین
میکند .من آمدم ب��ا یکی از حاللهایی که
نمیش��ود .ایش��ان به جمع گفتند اگر من قدرتی در این
دالی��ل بود ک��ه زمین��ی در آن محل
زیانی نداشت و از طرف وزارت بهداشت مجوز
مملک��ت پیدا کنم کس��انی که چکش��ان برگش��ت
خریداری کردیم و به سرعت کار
اس��تفاده داش��ت ،این خاک را ج��دا کردم،
میخورد یا خالفی میکنند را زندانی نمیکنم
اح��داث کارخانه آغاز ش��د.
توسط کوره مجددا ً به حالت اولیه برگرداندم
بلک��ه یک مق��دار پول بهش��ان میدهم و
کلنگ اح��داث «کارخانه
تا جایی که میتوانس��ت دوباره وارد سیستم
مجبورشان میکنم یک کارخانه تولیدی
ارج��ان نوین» در س��ال
بش��ود و روغنش دوباره گرفته شود و باز هم
بزنند ،چون این از صدتا زندان بدتر است.
 ۱۳۷۷زده ش��د و م��ا
وارد خط تولید شود .قرار شد آن کارخانهای
آقای انصاری راس��ت میگفت و واقعاً این
توانس��تیم ب��دون
که در س��منان بود ،این پروژه را هم در کنار
جمله حقیق��ت دارد .حقیق��ت دارد که
کوچکتری��ن کم��ک و
پروژه قبلی انجام دهد.
تولیدکننده یا عاشق است یا دیوانه.
ب��دون حضور کارش��ناس
این طرح به نوع�ی بازیافت خاک رنگبر
خارجی ،تولید آزمایش��ی
بود..
خودمان را از س��ال ۱۳۷۹
بله.

آغاز کنیم و با یک خط تولید روغن مایع کار را استارت
زدیم .به خاطر همین کار سال  ۱۳۷۹به عنوان زن برتر
ای��ران در روز کارگ��ر تقدیر ش��دم و از آق��ای خاتمی،
رییسجمهوری وقت لوح تقدیر گرفتم.

کار در محیط تازه چطور پیش رفت .با توجه به
اینکه میگویید در منطق�های محروم این کارخانه را
بنیان گذاش�تید ،چ�ه بازخ�وردی از محیط دریافت
کردید؟

در ابتدا به مشکالتی برخوردیم از جمله یکبار
که در مراحل اولیه ساخت ،لودری که در اختیارمان بود
از کار افت��اد و م��ا مجبور ش��دیم با دردس��رهای زیاد
لودرهای شهرداری منطقه را به کارخانه بیاوریم و کار را
از رکود خارج کنیم .اما آرام آرام کار را گسترش دادیم.
س��ال  ۱۳۸۴یک خط تولید روغن جام��د با  ۱۵۰تن
ظرفیت راه ان��دازی کردیم و کارخانه به ظرفیت تولید
 ۳۰۰تن در روز رس��ید ،سال  ۱۳۹۱هم  ۳۰۰تن دیگر
افزای��ش ظرفیت داش��تیم و ب��ه  ۶۰۰تن رس��یدیم.
دستگاههای قنادی خریدیم .در ابتدا بطریهایمان را از
بیرون خریداری میکردیم اما این اواخر شروع کردم به
آوردن دس��تگاههای بطریزن .به جایی رس��یدیم که
امروز کارخانه ارجان نوین ،کام ً
ال خودکفاست .اینها در
شرایط سختی به دست آمد .منطقهای که ما کار را در
آن ش��روع کردیم همانطور که گفتم از مناطق محروم
بود ،بس��یاری از افراد در آنج��ا از قاچاق گذران زندگی
داشتند .اما خوشبختانه وقتی صنعت به جایی میرود،
االن همان دهی که ما وقتی
آن منطقه را زنده میکند .
رفتیم فقط یک خیابان خاکی داش��ت ،تبدیل به شهر
شده است .پارکهای مختلفی ساخته شده ،مغازههای
گوناگ��ون .همه اینه��ا در اثر اح��داث کارخانه بود که
فرهنگ منطقه را تغییر داد .ما االن  ۲۵۰نفر پرس��نل
داریم که عمدتاً از اهالی منطقه هس��تند .از این جهت
من به سهم خودم خوشحالم که کاری در جهت خدمت
به مردم منطقه توانستم انجام دهم و اعتقادم این است
که هر کس��ی در جهت س��اخت کش��ورش احساس
مسئولیت کند ،میتواند و من هم توانستم تا حد زیادی
دین خودم را ادا کنم.
ب�ا توجه به اینکه کارتان را به عوان یک محقق
شروع کردید و عمده موفقیت کاریتان در این عرصه
دیده شد ،آیا در ارجان نوین هم به بُعدِ تحقیقاتی کار
پرداختید؟

درست اس��ت .ما پارس��ال و امسال سالهای
سختی را گذراندیم .با توجه به تحریمهای خارجی که
داش��تیم .با این حال به نظر من ما و به طورکلی بخش

ابداً .خوش��بختانه ما حتی یک نفر کارگر را به
عنوان تعدیل نیرو اخراج نکردیم و حتی در سال گذشته
که یکی از سختترین سالهای کارمان بود ،استخدام
هم داشتیم .خاطرم هست س��ال  ۹۰ما سه ماه روغن
تولی��د نکردیم اما ی��ک کارگر هم اخ��راج نکردیم .به
کارگران گفتیم بیایند ،تجهیزات را تمیز کنند ،مرتب
کنند .این زیان انباشته برای ما داشت ولی اجازه ندادیم
مجموعه از هم بپاش��د .از طرف دیگر به همه مقامات
مراجعه کردیم که به مجموعه کمک کنند .خوشبختانه
آقای باذلی محبوب فرماندار منطقه هم مساعدت خیلی
خوبی داش��تند و هرچ��ه از دستش��ان برمیآمد اقدام
کردند .برای درآوردن کارخانه از این شرایط با استانداری
تم��اس گرفتند و معاون اس��تانداری خوزس��تان آقای
عامری گلستانه ،از کارخانه بازدید به عمل آوردند .ایشان
بعد از بازدید به من گفتند شما چه مدیریتی کردید که
کارگران با وجود اینکه  ۴ماه حقوق نگرفتهاند ،اعتراضی
نمیکنند؟ من از هر کس پرسیدم شرایط چطور است
همه راضی بودند و گفتند الحمدهلل ،انش��ااهلل درس��ت
میش��ود .قبل از این هرجا رفتم ک��ه کارگران حقوق
نگرفته بودند ،معترض بودند .شما چه کردید؟ گفتم من
کاری نک��ردهام .با اینها صحبت میکنم و خودش��ان
میدانن��د که ما یک خانوادهایم که در هنگام س��ختی
همه سختی میکشیم و در هنگام خوبی همه سودش
را میبری��م .گفتم کارگران من میدانن��د که تا وقتی
حقوق نگرفته باش��ند ،خودم یا هیات مدیره یا صاحب
کارخانه ح��ق گرفتن یک ریال پول هم ندارند .ش��ما
وقتی با کارگر صادق باش��ید ،آنها هم شرایط را درک
میکنند .من معتقدم کارخانه فقط روی کاغذ به اسم
ی��ک نفر یا چند نفر اس��ت ،ام��ا در حقیقت متعلق به
کارگران و فرزندانشان است.
مهمتری�ن مش�کالتی ک�ه ش�ما ب�ه عن�وان
تولیدکننده با آن روبرو هستید چه چیزهایی است؟

نخست اینکه ما با بدهی انباشته بانکی مواجه
هستیم .اگر آقایان مسئوالن بررسی کنند میبینند که
ما نرفتیم با این پولها خانه ،ویال یا ماشین بخریم .بلکه
آنقدر س��ود و جرایم بانکی ما زیاد اس��ت که ما هرچه
پرداخ��ت میکنی��م ،س��ود و جریمه میدهی��م و باز
میبینیم اصل بدهی س��ر جای خودش اس��ت .از آن
طرف مدام تهدید میکنن��د و اخطار میدهند که اگر
بدهی را پرداخت نکنید ،تس��هیالت نمیدهیم ،دسته
چ��ک نمیدهی��م و ...فش��اری ک��ه از ای��ن زاوی��ه به
تولیدکننده وارد میش��ود از هر بحرانی بدتر است .یک
روز با مدیرعامل یک��ی از بانکها صحبت میکردم ،به
ایش��ان گفتم حرف درستی میزنید؛ بله من بدهکارم،
ولی این به این خاطر اس��ت که من در زندگیام اشتباه
کردم .اگر من به جای تاسیس یک کارخانه تولیدی که
ب��رای ۲۵۰نفر اش��تغالزایی ک��رده ،پول��م را در بانک
میگذاش��تم و س��ود  ۲۰درصد میگرفتم و آن موقع
خدمت شما و امثال شما میآمدم ،به عنوان یک بدهکار
بانکی سرم را خم نمیکردم .شرایط طوری میشد که
شما نه تنها به من احترام میگذاشتی حتی یک فنجان

مهمترین شاخص برای یک کارآفرین ،داشتن
ایده و اعتقاد به کاری است که میکند .باید با این دید
به کار تولید وارد ش��د .ش��ما اگر با دق��ت نگاه کنید؛
اصطالحی که میگویند کارخانهدارها پولدارند ،دستکم
در ایران اش��تباه اس��ت .کارخانهدار هیچک��دام پولدار
نیستند .اساساً وقتی دنبال این کار میآیید ،نباید دنبال
منفعت باش��ید .طرز فکر باید این باشد که من زندگی
خانوادهام را در حدی که الزم اس��ت بگذرانم و در کنار
آن عده دیگری را هم به کار و تولید وادار کنم .کسانی
که تاجر باش��ند و صرفاً ذهن معطوف ب��ه درآمدزایی
داشته باشند ،وقتی وارد عرصه تولید شوند  ۹۰درصد با
شکس��ت مواجه میش��وند .چ��را؟ چرا م��ا با تعطیلی
گس��ترده کارخانجات در سالهای اخیر مواجه شدیم؟
چون اینجا صرفاً عرصه پولسازی نیست بلکه حتی در
بحرانه��ای اقتصادی بیش��ترین ضرب��ات را متحمل
میش��ود .در این ش��رایط فقط کسی س��نگر را حفظ
میکند که به کارش اعتقاد داش��ته باشد .کسی که به
دنبال پول باشد راههای دیگری دارد که بهتر به نتیجه
برسد .اینجا عرصه عمل است برای کسانی که به کاری
که میکنند اعتقاد و عالقه دارند.
کشور در برهه تغییر مدیریت اجرایی قرار دارد
و احتمال تغییر و بهبود ش�رایط در ماههای آینده به
وجود آمده اس�ت .ش�ما ب�ه عنوان ی�ک کارآفرین
مهمترین دغدغهای که در حوزه کار خودتان و به طور
کلی صنعت دارید ،چیست؟

مهمترین دغدغه من در کار خودم این است
که س��طح عملکرد کارخانهام را ب��ه حداکثر ظرفیت
تولید برس��انم .در حال حاضر ما با یک سوم ظرفیت
هم کار نمیکنیم .در ضمن س��ال  ۱۰، ۱۳۸۴هکتار
زمین در کنار همین کارخانه خریده بودم تا با توجه به
اینکه در خوزستان ما ساالنه حجم قابل توجهی تولید
ذرت ،کنجد و تخمه آفتابگ��ردان داریم ،یک کارخانه
روغنکشی تاسیس کنم که با روغنکشی  ۱۵۰۰تن
دان��ه در روز ،به بزرگترین کارخانه روغنکش��ی در
منطقه تبدیل ش��ود اما متاسفانه با بحرانهایی که به
وج��ود آم��د و تحریم خارجی و سیاس��تهای بانکی
جدید ،این پروژه متوقف ش��د ک��ه امیدوارم بتوانم در
آین��ده نزدی��ک این ط��رح را نیز عملیات��ی کنیم .از
رییسجمهوری آین��ده میخواهم که واقعاً صنعت را
دریابد .ما اگر تولید داشته باشیم مملکتمان پیشرفت
میکند .اگر برای تولید و کشاورزی هزینه کنیم ،هیچ
وقت احتیاج نداریم به کش��ورهای غربی وابس��تگی
داش��ته باشیم .ما زمینهای کش��اورزی زیادی داریم.
اس��تعدادها و ظرفیتهای فراوانی داری��م .چرا نباید
کش��اورزی مکانیزه داشته باشیم؟ چرا باید  ۹۰درصد
روغن خام را از خارج وارد کنیم؟ این وضعیت چارهاش
این اس��ت که در قبال کشورمان احساس مسئولیت
کنی��م و دل م��ا و دل رج��ال مملک��ت ما ب��ه حال
کشورشان بسوزد.

خوشبختانهما
حتی یک نفر
کارگر را به عنوان
تعدیل نیرو اخراج
نکردیم و حتی در
سال گذشته که
یکی از سختترین
سالهای کارمان
بود ،استخدام هم
داشتیم.خاطرم
هست سال ۹۰
ما سه ماه روغن
تولید نکردیم اما
یک کارگر هم
اخراج نکردیم.

شماره بيستم   /خرداد 1392

در سالهای فعلی بسیاری از تولیدکنندگان از
شرایط سخت اقتصادی شکایت دارند .شما چطور با
این وضعیت مواجه شدید؟

آی�ا در این بحرانه�ا به تعدیل نی�رو هم روی
آوردید؟

خان�م آذرمی ،با وج�ود همه این مش�کالت و
بحرانها ش�ما با توجه به کارنامهای که ارائه کردید و
تقدی�ری که در ادوار مختلف به عمل آمده ،به عنوان
یک کارآفرین موفق شناخته میشوید .به عنوان یک
کارآفرینفکرمیکنیدمهمترینفاکتوربرایموفقیت
در عرصه کارآفرینی چیست؟

نگر
آینده

متاس��فانه در این سن دیگر فرصتی برای کار
تحقیقاتی ن��دارم ،همین که بتوان��م از عهده مدیریت
مجموعه برآیم راضیام .ولی یکی از برنامههایی که دارم
تاس��یس یک مرکز تحقیقات است که فرصتی را برای
پژوهش در اختیار کارشناسان جوان قرار دهد .مدیران
من اکث��را ً جوانند و مدیران ارش��د عمدت��اً از خانمها
هستند .اینها میتوانند در یک شرایط خوب ،طرحهای
تازهای ارائه کنند و کاری که ما سالها پیش با امکانات
کم انجام دادیم را در ش��رایط فعلی به نحو بهتری ارائه
کنند.

تولید بیش از آنکه از تحریمهای خارجی ضربه بخوریم،
از تحریمهای داخلی ضربه خوردیم .ضوابط و شرایطی
که بانکها و ادارهجات برای ما به وجود میآورند.

قهوه هم برایم میآوردی و میشدم سپردهگذار محترم!
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رقابت سرمایه

ثروتمندترینهای  2013به معرفی مجل ه فوربس
پای مدیر گوگل و مدیر آمازون هم به این فهرست گشوده شد
یک بار دیگر کارلوس اسلیم ،غول مخابراتی جهان در جایگاه ثروتمندترین فرد و بیل گیتس پشت سر او قرار گرفته است .آمانچیو اورتگای اسپانیایی ،مالک
عمده برند زارا ،برای نخستین بار جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است ،یعنی پیش از وارن بافت .در شمارههای گذشته آیندهنگر به رازهای موفقیت بیلگیتس؛
کارلوس اسلیم و وارن بافت پرداختهایم و بنابراین در این شماره عالوه بر معرفی  20میلیارد برتر سال  2013به انتخاب فوربس ،به معرفی بیشتر آمانچیو اورتگا مالک
اسپانیایی شرکت زارا میپردازیم که در جایگاه سوم قرار گرفته و از خبرنگاران و نشریات فراری است .سرمایهدار و کارآفرینی که کمتر درباره او گفته و نوشتهاند.

 . 1کارلوس اسلیم حلو و خانواده
 73میلیارد دالر
کار در زمین ه مخابراتی مکزیک سن73 :

شاید بتوان گفت که اکثر امور خدماتی در مکزیک با سرمایههای
کارلوس اس��لیم ایجاد ش��ده اس��ت .این تاجر مشهور مکزیکی
لبنانیتبار ،مالک و س��رمایهگذار فروشگاهها و رستورانهای
زنجی��رهای متعدد ،چندی��ن بانک ،کارخان ه تایرس��ازی و
بزرگترین پیمانکار راهسازی در این کشور است .همچنین با
در دست داشتن شرکتهای مخابراتی تلمِکس و آمریکا
موویل ،نقش بسیار پررنگی در صنایع ارتباطی مکزیک و
امریکای التین دارد .ثروت اسلیم با افزایش  4میلیارد دالر
نسبت به سال  2012در همین لیست ،برای چهارمین سال
پیاپی او را در جایگاه ثروتمندترین فرد جهان قرار داده است.
گ��روه مخابراتی آمریکا موویل متعلق به ارزش  36میلیارد
دالر همچن��ان با ارزشترین دارایی او به حس��اب
میآید .این شرکت در سال گذشته
با خرید بخش��ی از شرکت
مخابراتی کیپیان هلند و
تلکام استرالیا ،بالهایش
را به سوی اروپا گسترده
است .وی همچنین در
ماه نوامبر در یک تیم
فوتبال اسپانیایی سهام
خرید.

 .2بیل گیتس
 67میلیارد دالر
شرکت مایکروسافت امریکا سن57 :

بیل گیتس ،که از پایهگذاران شرکت مایکروسافت
و سخاوتمندترین نیکوکار دنیاست ،تاکنون بیش از 28
میلیارد دالر از درآمد خود را در امور خیریه صرف کرده
اس��ت و این مرام فکری خود را در میان میلیاردرهای
دور و نزدیک دیگر گس��ترش داده اس��ت :او و دوست
خوب��ش وارن بافِت در ماه فوری��ه  12غیر امریکایی را
وارد کمپین نیکوکارانه گیوینگ پلج کردند و تعداد کل
اعضای کمپین را به  105نفر ثروتمندرساندند .گیتس
که به عن��وان رئیس هیئت مدیره ،هن��وز  5درصد از
سهام مایکروسافت را در اختیار دارد ،اعتراف کرده که
استراتژی تلفن همراه اخیر این شرکت یک اشتباه بود.

 .3آمانچیو اورتگا
 57میلیارد دالر
برند زارا اسپانیا سن76 :

اورتگا با افزایش  19/5میلیارد دالر در س��رمایهاش،
بزرگترین برنده سال است .او در سال  2011از ریاست
شرکت ایندیتکس که بیشتر با برند زارا شناخته میشود
استعفا داد ،اما همچنان  60درصد از سهام این شرکت
را در اختیار دارد که در مقایس��ه با زمان مشابه در سال
گذشته 50درصد بر سود بیسابقهاش افزوده شده است.
همچنین ارزش امالک و مستغالت او بیش از  4میلیارد
دالر برآورد میشود .این را هم بد نیست درباره او بدانید:
پس��ر یک کارگر راه آهن که به عنوان کارگری ساده در
یک فروش��گاه پیراهن فروشی آغاز به کار کرد ،امروز در
چنین جایگاهی قرار گرفته است.
 .4وارن بافت
سرمایه 53/5 :میلیارد دالر
شرکت برکشایر هاتاوی امریکا سن82 :

مدیرعامل و مدیر اجرایی شرکت برکشایر هاتاوی ،برای
نخستین بار از سال  ،2000با وجود به دست آوردن 9/5
میلیارد دالر ،از جمع س��ه ثروتمند نخست جهان خارج
ش��د .فعالیت اصلی این ش��رکت ارائ ه انواع خدمات بیمه
است .در ماه فوریه برکشایر از معامله  23میلیارد دالری
با مؤسس ه مدیریت سرمایهگذاری  3G Capitalمتعلق به
خورخه پائولو لمان ،میلیاردر برزیلی ،برای تصاحب کارخانه
معروف سس گوجه فرنگی «اچ.جی.هاینز» خبر داد .وارن
بافت سرمایهداری خیرخواه و بشردوست هم هست و جالب است بدانید که سال  ،۲۰۰۶بخش عمدهای
از دارای��ی خود را به بنیاد بیل و ملیندا که بیلگیتس راهاندازی کرده ،اهدا کرد .حجم دالری اهدایی او
تقریبأ  ۳۰میلیارد دالر بود که اهدای دارایی در این سطح در تاریخ آمریکا بینظیر بود.

 .8لیکا شینگ
سرمایه 73 :میلیارد دالر
فعالیت در زمینههای مختلف هنگکنگ سن84 :

 .5لری الیسون
سرمایه 43 :میلیارد دالر
شرکت اوراکل امریکا سن68 :

لیکا ش��ینگ ،ثروتمندترین فرد آسیا در س��ال  5/5 2013میلیارد دالر
به دارایی خود افزود .چرا که س��ود بزرگترین ش��رکتهای او چئونگ کنگ،
هیچیسون وانپوئا ،هاسکی انرژی ،همگی  10درصد یا بیشتر افزایش یافتند .او
در سن  84سالگی هنوز یکی از گستردهترین و بزرگترین مؤسسههای جهان
را که در  52کش��ور دارای منافع است ،سرپرس��تی میکند .لی در تابستان
گذش��ته به صورت رسمی پسر بزرگش ویکتور را به عنوان جانشین برای به
دست گرفتن مدیریت و نظارت بر سهام شرکت معرفی کرد .اولین مسالهای
که در چشم آشنایان و دوستان او جلوهگر میشود ،اعتماد به نفس فوقالعاده
اوست .او با اعتماد به نفسی بینظیر توانست از کارگری و فروشندگی به چنین
مقامی دست یابد.

اوراکل یکی از پرآوازهترین شرکتهای تولید
نرمافزار در امریکا و جهان است که هماکنون تحت
ریاست الیس��ون اداره میشود .این شرکت چند
ملیتی بیشتر به خاطر تولید نرمافزارهای توانمند
در زمین ه مدیریت و پای��گاه دادهها اهمیت دارد.
ثروت اوراکل سال گذشته  7میلیارد دالر افزایش
یافت .الیس��ون در ح��ال س��رمایهگذاری درآمد
حاصل از فنآوری در امالک و مس��تغالت است
و در سال  ،2012پانصد میلیون دالر برای خرید
جزیره النای از مجموعه جزایر هاوایی خرج کرد.
الیسون دستکم  445میلیون دالر برای پشتیبانی
از پژوهش در زمین ه س��الخوردگی و بیماریهای
پیری به بنیاد خودش کمک کرده است.

 .9لیلیان بنت کورت
 30میلیارد دالر
شرکت اورئال فرانسه سن90 :

ثروتمندترین زن جهان یعنی لیلیان بنت کور ،با افزایش
بیش از  30درصدی س��هام ش��رکت محصوالت آرایش��ی
بهداشتی اورئال ،برای نخستین بار از سال  1999در میان 10
نفر نخست از فهرست ثروتمندترینهای جهان قرار میگیرد.
او که به بیماری زوال عقل مبتال است ،در سال  2011ثروت
خود را تحت اختیار دخترش ،فرانسوا بنت کور میرز ،قرار داد.
گفتنی است که پدر لیلیان بنتکور بنیانگذار این شرکت بوده
است .پدر لیلیان ،یوجین شولر فرمولی نوآورانه برای رنگ مو
ابداع کرد و به این ش��کل پایههای اورئال شکل گرفت .وی
در سال  1909شرکتش را با نام «انجمن رنگ موی بیضرر
فرانسوی» که بعدها به لورئال تغییر نام داد ،به ثبت رساند.
خطمشی شرکت او که باعث جایگاه کنونی آن شده از همان
آغاز بر پایه تحقیقات و نوآوری برای خلق زیبایی بوده است.

 .10برنار آرنو
سرمایه 29 :میلیارد دالر
شرکت ال.وی.ام.اچ .فرانسه سن64 :

 .6چالز کوچ
سرمایه 34 :میلیارد دالر
فعالیت در زمینههای مختلف امریکا سن77 :
 .7دیوید کوچ
سرمایه 34 :میلیارد دالر
فعالیت در زمینههای مختلف امریکا سن72 :

چنانک��ه آتشافروزان محافظهکار برنامهریزی کرده بودن��د ،ثروتمندترین برادران دنیا
نتوانستند باراک اوباما را در سال  2012از کرسی ریاست جمهوری بلند کنند .اما صنایع
کوچ با  115میلیارد دالر فروش پیشبینی شده و درآمد رو به افزایش از پاالیشگاه ،مصالح
ساختمانی ،محصوالت مصرفی به سرعت پیش��رفت میکند .واقعیت جالب :ظاهرا ً گروه
جورجیا پاس��یفیک آنها که شرکت تولیدکننده کاغذ میباش��د سالی یک میلیارد دالر
دستمال کاغدی میفروشد .چارلز مدیر عامل ویچیتا است در حالی که دیوید ،ثروتمندترین
نیویورکی ،بخش فنآوری شیمیایی را اداره میکند.

س��هام ال.وی.ام.اچ ،که ش��رکت مادر لوییس
ویتون و بولگاری اس��ت 6 ،درصد افزایش یافت اما
آرنو امس��ال از شماره  4به شماره  10سقوط کرد.
در سال  2012گزارشهایی منتشر شد که نشان
م��یداد وی برای رهایی از سیاس��تهای مالیاتی
س��ختگیران ه فرانسه ،میخواس��ت به شهروندی
بلژیکدرآید.امااوچنینشایعاتیراتکذیبمیکند.
آرنو امپرات��وریاش را ،طی  ۲۰س��ال راهانداخت،
هرچند ک��ه او بس��یاری از زیرمجموعههای ال و
امهاش را ،خود به وجود نیاورد ،اما درک درستی از
پتانسیل آنها ،برای جذب مشتری بیشتر داشت و
این نکتهای بود ،که وی را امروز به موفقترین مرد
فرانسه تبدیل کرده است.
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 .13مایکل بلومبرگ
سرمایه 27 :میلیارد دالر
شرکت بلومبرگ ال.پی امریکا سن71 :

ش��هردار نیویورک که اکنون مش��غول س��پری کردن دوره پایانی
مسئولیت خود میباشد ،تصمیم دارد پس از اتمام مسئولیت سیاسیاش
برای ریش��هکن کردن خش��ونت با اس��لحه فعالیت کند .او هماکنون
به عنوان حامی پیش��تاز هواداران کنترل اسلحه شناخته میشود که
میلیونها نفر را در یک انجیاو گرد هم جمع کرده است .ثروت او به
عنوان یکی از مؤسسین بلومبرگ ال.پی به دنبال افزایش ارزش مؤسس ه
اطالعات اقتصادیاش در سال جاری  5میلیارد دالر افزایش یافته است
و در س��ال  7/9 ،2012میلی��ارد دالر درآم��د را ثبت کرد ،یعنی 300
میلیون دالر بیش��تر از درآمد آن در مقایسه با سال گذشته .او تاکنون
نزدیک به  ۳۰۰میلیون دالر به دانشگاه جان هاپکینز اهدا کرده که این
در تاریخ آموزش عالی در آمریکا بسیار کم سابقه است.

 .14جیم والتون
سرمایه 26/7 :میلیارد دالر
والمارت امریکا سن65 :

شرکت خرده فروشی والمارت با  469میلیارد دالر فروش
و  2/2میلیون نفر کارمند ،دارای بزرگترین شبک ه فروشگاههای
زنجیرهای در سرتاس��ر جهان اس��ت و ثروت جیم والتون3 ،
میلیارد دالر نس��بت به سال گذش��ته افزایش یافته است .او
کوچکترین پسر سام والتون ،خرده فروش آیندهنگری است که
در سال  92از دنیا رفت .او همچنین مدیرعامل بانک خانوادگی
خود آر ِوست بَنک است که در آرکانزاس ،کانزاس و اوکالهاما ،و
میسوری شعبه دارد .جيم ساكتترين فرد خانواده والتون است
و از همه بيشتر به پدرش شبيه است .بهرغم اينكه افرادي كه
چنين ثروت و كسبوكاري را به ارث ميبرند نياز به كار زياد
ندارند ،او فردي بسيار سختكوش و با ساعات كاري طوالني
است.

 .11کریستی والتون و خانواده
سرمایه 28 :میلیارد دالر
شرکت والمارت امریکا سن58 :

در پی ب��اال رفتن ارزش س��هام والم��ارت ،دارایی
خالص کریس��تی والتون به میزان تازهای رسید .اما به
ق��دری نبود تا بتواند عن��وان ثروتمندترین زن جهان
را به دس��ت آورد .او ثروت خود را از همس��رش ،جان
والتون که یکی از پسران سام والتون موسس فروشگاه
زنجیرهای والمارت است ،و سال  2005در سانحهای
هوایی درگذش��ت به ارث برد .سرمایهگذاری جان در
«فِرست سوالر» ،دارایی خالص کریستی را بسیار باالتر
از اقوام وی نگاه داشته است .کریستی والتون به کارهای
خیرخواهانه نیز میپردازد و یک خانه  ۷جریبی با نام
سنتدیگو را به موسسات خیریه بخشیده است.
 .12استفان پیرسون
سرمایه 28 :میلیارد دالر
شرکت اچاندام سوئد سن:
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استفانپیرسون،رئیسشرکتچند
ملیتی اچاند ام تولیدکننده لباسهای
شیک و ارزان در بازار پوشاک است که
به خاطر سرمایهگذاریهای چشمگیر
خود در امالک و مستغالت ،سر تیتر
روزنامهها و خبرگزاریها شده است.
او در س��ال گذشته بلوک ساختمانی
کاملی را در پاری��س به قیمت 224
میلیون دالر خرید .تقریباً تمام ثروت
او از  38درص��د س��هامی ک��ه در اچ
اند ام دارد به دس��ت آمده اس��ت ،که
توس��ط پدرش بنیانگذاری ش��د .او
حامی مالی و اسپانس��ر اصلی باشگاه
فوتبال دیورگاردن سوئد نیز محسوب
میشود.

 .15شلدون ادلسون
سرمایه 26/5 :میلیارد دالر
سرگرمی امریکا سن79 :

غول تجارت بازی و سرگرمی ،شرط  53میلون دالریاش را روی میترامنی
و بسیاری از کاندیداهای کنگرهای شکست خورده باخت .اما «السوگاس سندز»
به برنده شدن ادامه میدهد :ارزش سهام او بیشتر از  20درصد نسبت به تابستان
گذشته رشد داشته .او سهامدار ُعمده ،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
َسندز السوگاس ،مالک بسیاری از هتلها ،سالنهای گردهمایی و مراکز بازی و
سرگرمی در سراسر جهان از جمله در شهرهای السوگاس ،ماکائو و سنگاپور است.
به رغم آنکه پلیس فدرال اظهار میدارد الس وگاس سندز در معامالت ماکائو از
قوانین ضد فساد تخطی کرده اما شرکت او ارتکاب هرگونه تخلف را رد میکند.

 .19جف بزوس
سرمایه 25/2 :میلیارد دالر
شرکت آمازون امریکا سن49 :

 .16آلیس والتون
سرمایه 26/3 :میلیارد دالر
شرکت والمارت امریکا سن63 :

مرکز خرید اینترنتی بزوس ،یعنی آمازونداتکام بزرگترین خرده فروش اینترنتی از هر نوع کاال
است که طبق گزارشها در سال  2012بیش از  61میلیارد دالر فروش داشته است .افزایش ناگهانی
 40درصدی ارزش سهامش در سال جاری  6/8میلیارد دالر به دارایی خالص بزوس افزود  .او را برای
نخس��تین بار از سال  1999در زمره  20ثروتمند جهان قرار داد .تاکید جف بزوس همواره بر روی
برآورده ساختن همه نیازها و سالیق مشتریان بوده و بدین ترتیب پس از آنکه فروش کتاب به صورت
اینترنتی در آمازونداتکام با استقبال روبروشد ومشتریان کمکم شروع به ارسال ایمیلهایی کردند و
درخواست اقالم بیشتری از جمله سی دی و لوازم خانگی از آمازون داشتند ،جف نیز بالفاصله دست
به کار شده و اقالم بیشتری را به فروشگاه اضافه کرد و بدینترتیب روزبهروز بر وسعت آمازون افزود.

این دختر س��ام والت��ون ،فعالترین و
تودلبازترین فرد نیکوکار خانواده
دس�� 
است که از کلکسیون هنری خود به ارزش
صدها میلیون دالر به موزه هنر امریکایی
کریس��تال بریجِ ز ک��ه در س��ال 2011
تأس��یس شد کمک کرده اس��ت .او در 5
سال گذشته به همراه خواهران و برادرانش
حدود  2میلیون دالر به مؤسس�� ه خیریه
خانوادگی والتون هم کمک کرده است.
 .17اس .رابسون والتون
سرمایه 26/1 :میلیارد دالر
شرکت والمارت ایاالت متحده امریکا
سن69 :

بزرگترین پس��ر س��ام والتون در س��ال ۱۹۷۸
بهعنوان معاون مدیرعامل والمارت منصوب شد و در
سال  ۱۹۸۲نیز ،نایب رییس هیئت مدیره شد .او در
تاری��خ  ۷آوریل  ۱۹۹۲دو روز پس از مرگ پدرش،
به عنوان رییس هیئت مدیره والمارت انتخاب شد،
که کماکان در این جایگاه فعالیت میکند .پس از
مناقشه بر سر اتهام رشوهخواری در شعبه مکزیک
والمارت ،س��هام این ش��رکت دچار نوسان شد .او
پیش از پیوس��تن به این شرکت بزرگ خانوادگی
یکی از شرکای شرکت حقوقی کانر اند وینترز در
شهر تولسا ،واقع در اوکالهاما بود.
 .18کارل آلبرشت
سرمایه 26 :میلیارد دالر
شرکت آلدی آلمان سن93 :

آلبرش��ت به همراه برادر مرحومش تئو ،در س��ال  1962سوپرمارکتهای
زنجیرهای عظیم آلمانی را با نام آلدی بنیان نهاد .این شرکت مالک بزرگترین
شبکه فروشگاههای زنجیرهای در اروپاست .پدرشان یک کارگر معدن و سپس
دس��تیار نانوایی بود و مادرش��ان صاحب یک خواروبارفروشی کوچک .تئو در
نوجوانی نزد مادرش به شاگردی پرداخت ،درحالی
که کارل در یک مغازه پخت غذاهای آماده
مش��غول به کار بود .آنها در س��ال ۱۹۶۲
برای اولی��ن بار ،برند فروش��گاه آلدی را
معرفی کردند .ب��ه گفته تحلیلگران در
سال  2012میزان فروش در مجموعه
آلدی جنوب ( آنها شرکتشان را به
دو مجموعه شمال و جنوب بر اساس
حضورشان در کشورهای مختلف اروپا
و امریکا تقسیم کردهاند) که اکنون 4600
فروش��گاه در  9کشور از جمله  1200شعبه
در امریکا دارد ،رشدی در حدود  9درصد رشد
داش��ت و به  45/4میلیارد دالر رسید.
خواهرزاده او ،تئو جی.آر ،ش��رکت
زنجیرهای خواربار فروشی تریدر
جوز را اداره میکند.

 .20لری پیج
سرمایه 23 :میلیارد دالر
شرکت گوگل امریکا سن40 :

از مؤسسین و مدیرعامل شرکت گوگل که
شرکت را در سال  2012به نقط ه عطف درآمد
 50میلیارد دالری رساند .سهام گوگل به رشد
خود ادامه داد و امس��ال حدود  30درصد باال
رفت و بیش از  4میلیارد دالر به دارایی خالص
پیج افزود .او برای نخستین بار به لیست بیست
ثروتمند جهان پیوس��ته است .هنگامی که او
مشغول تحصیل در مقطع دکترا در رشته علوم
رایانه در دانشگاه استنفورد بود سرگئی برین
را مالق��ات کرد .آنها ب��ا کمک یکدیگر موتور
جس��تجوگر گوگل را در سال  ۱۹۹۸میالدی
بنانهادند .با استناد به قرارداد بین سرگئی برین
و لری پیج این دو ش��خص در شرکت گوگل
مقدار سهام برابری را دارا هستند.

ثروتمندترينهاي 2013

چهرههاي كارآفرين
آمانسیو اورتگا :سومین ثروتمند جهان

غول پوشاك

بعد از بیل گیتس و اسلیم
نام آمانسیو اورتگا در لیست
ثروتمندترینهای جهان آمده،
او یکی از بزرگترینها در صنعت
پوشاک است و امپراطوری زارا را
اداره میکند
ترجمه:امیلی امرایی

آمانسیو اورتگا
سن  77:سال
سهامدار عمده شرکت «زارا»
تابعیت:اسپانیایی
سومین میلیاردر جهان در فهرست  2013مجله فوربس
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آمانسیو اورتگا امسال هم سهامدار
بزرگتری شد ،حاال داراییهایش در بازار
سهام به رقم  19.5میلیارد دالر رسیده
است.اودررتبهبندی ثروتمندترینهای
جه�ان ب�اال آم�ده و ب�رای اولینبار به
عنوان سومین ثروتمند جهان انتخاب
شده اس�ت .اورتگا اکنون روی صندلی
ریاس�ت هیات مدیره شرکت سهامی
ایندیتکس نشس�ته است ،بزرگترین
شرکت سهامی پوش�اک در جهان که
خود او تاس�یس کرده و مش�هورترین
برن�د آن «زارا» اس�ت و هنوز هم بیش
از  60درص�د از س�هام این ش�رکت در
اختی�ار ای�ن مرد اس�ت .ام�ا این تنها
دارای�ی اورت�گا نیس�ت ،او املاک و
مستغالت بس�یاری دارد که بیشترین
آنها را در طول رکود اقتصادی با قیمت
مقرون ب�ه صرفهای به دس�ت آورده و
اکنون تخمین زده میش�ود که رقمی
بی�ش از  4میلیارد دالر ارزش داش�ته
باش�د .در میان داراییه�ای او برج 43
طبقه پیکاسو در مادرید(شرکت گوگل
مس�تاجر این برج است) که او در سال
 2011از میلیاردری به نام استر کوپولویچ
خریداری کرده ،به چش�م میخورد .او
همچنین س�اختمانهایی در مادرید،
لندن ،ش�یکاگو ،سانفرانسیس�کو و
نیویورک دارد .پس�ر یک کارگر ساده
راهآهن ،کارش را از فروشندگی در یک
فروشگاه لباس شروع کرد ،او کمی بعد
همراه با همسر آن زمانش (او هم اکنون
یک میلیاردر اس�ت) در اتاق نش�یمن
خانهشان شروع به دوخت و دوز لباس
زنانه و لباس زیر کرد .در دس�امبر سال
 2012رسانههای اسپانیا خبر دادند که
اورتگا نیم میلیون دالر به پاپاراتزیها
پرداخت کرده تا از انتش�ار عکسهای
خصوصی دخترش جلوگیری کند .مارتا
دختر اورتگا که در ش�رکت ایندتکس
کار میکند و همس�رش سرجیو آلوارز
در کامبوج و استرالیا در طول ماهعسل
سوژه پاپاراتزیها شده بود.

سنتی برای خرده فروشی است .این دو اصل همچنان
راز موفقیت شگفتآور ش��رکت ایندیتکس هستند.
کریس��تودولوس خاویاراس تحلیلگر خردهفروشی در
مرکز بارکلیز لن��دن میگوید «:تعداد ش��رکتهایی
ک��ه میتوانند ب��ا ایندیتکس رقابت کنن��د و آن را به
چالش بکشند ناچیز است ،درواقع ایندیتکس اکنون
با رقبایش رقابت ندارد بلکه خودشان با خودشان رقابت
میکنند».
اسپانیا ممکن است هنوز از بدترین رکود اقتصادیش
رنج ببرد و با  24درصد بیکاری و بدهیهای فلجکننده
دس��ت و پنجه ن��رم کند ،اما در ش��رکت ایندیتکس
هیچ ک��دام از این اتفاقها رخ نمیدهد و انگار که این
گرفتاریه��ا در مریخ رخ میدهند .در دس��امبر ،پابلو
ایسال مدیر توزیع و عملیات ایندیتکس اعالم کرد که
آنها  17درصد در در نه ماهه اول سال  2012افزایش
درآمد داشتند و درآمد  9ماهه اول آنها  14میلیارد دالر
بود و سود خالص آنها در سال  2010تقریبا  2میلیارد
دالر بوده اس��ت .در واقع تاکنون در جدول درآمدهای
این شرکت هیچ خبری از کاهش سود نیست.
ایندیتکس در س��ال  2011نزدی��ک به  835هزار
لباس تولید کرده اس��ت .فروش��گاههای جدید زارا به
ش��کل میانگین هر روز در یک گوشه از جهان افتتاح
میشوند .شش هزارمین فروشگاه ایندیتکس به تازگی
در محله آکسفورد لندن افتتاح شد 46 .فروشگاه زارا در
آمریکا هست 347 ،فروشگاه در چین و هزار و نهصد و
سی هشت مرکز عرضه لباسهای زارا در اسپانیا فعال
اس��ت .اورتگا بیش از  59درصد از سهام کمپانی را در
اختیار دارد و جوالی گذش��ته او از وارن بافت سبقت
گرفت و سومین ثروتمند جهان شد و پشت کارلوس
اسلیم و بیل گیتس قرار گرفت.

است .کوچکترین فرزند خانوادهای با چهار فرزند ،اورتگا
در دهکدهای با  60خانوار در شمال اسپانیا سال 1936
متولد شد درست در میانه جنگهای داخلی اسپانیا.
خانواده را پدری که کارگ��ر راه آهن بود اداره میکرد
و مادرش هم خدمتکار بود .وقتی آمانیکو پس��ر بچه
کوچکی بود خانواده به شهر الکرونیا مهاجرت میکند،
ط آهن بود و
به خانهای که در ردیف خانههای کنار خ 
به کارگران راهآهن داده میشد .آمانیکو در  13سالگی
نزدیک بود به کارکنان راهآهن بپیوندد و آنجا مشغول
کار شود و در یک غروب سرنوشتساز همهچیز تغییر
کرد .روزی که داش��ت از خانه به مدرس��ه میرفت ،او
و مادرش در یک فروشگاه محلی ایستادند ،جایی که
مادرش ایستاده بود و میخواست یک چیز نسیه بخرد
و مردی به او میگفت «:سینیورا من نمیتوانم این را
به شما بدهم ،شما باید پولش را پرداخت کنید ».این
نکتهای است که دوست قدیمی اورتگا ،کودانگو اوشیا
که در دانش��گاه مادرید یک مدرسه اقتصاد مد را اداره
میکند در بیوگرافی مورد تائید اورتگا « مردی از زارا»
نوشته اس��ت .او میگوید اورتگا چنان تحقیر شد که
تصمیم گرفت هرگز به مدرسه بازنگردد.
اورتگا دوران کودکی سختی داشت و در همین سن
و سال برای خودش کاری دستوپا کرد در یک فروشگاه
که هنوز هم در گوشهای از مرکزشهر الکرونا سرپا مانده
و کار میکند .امروز این فروش��گاه این احس��اس را به
شما میدهد که انگار در یک مقطعی از زمان منجمد
شده است:پیراهنهای شطرنجی ،کالههای ماهیگیری
و ژاکت کشباف پشمی .آنها هنوز هم همان جنسها
را میفروش��ند .و آمانیکو آقای دنیا شده است .خوان
مارتینز  76ساله که مغازه را از پدرش به ارث برده هنوز
در این فروشگاه مینشیند.دوست نوجوانیهای آمانیکو،
موقعی که آنها  14ساله بودند .این دو پسر همراه هم
بعداز ظهرها تیش��رتها را تا میکردند و بعد هم دور
شهر راه میافتادند و با دوچرخه جنسها را اینطرف و
آن طرف تحویل میدادند.

در  16سالگی
اورتگا فهمیده بود
که پول واقعی در
صورتی به دست
میآید که به
مشتریهادقیقا
همان چیزی را
کهمیخواهند
بدهی ،آن هم
سریع ،نه اینکه
چیزی بخری و
امید داشته باشی
که شاید بتوانی
برایشمشتری
پیدابکنی

ایده اولیه:کارآفرینی برای زنان
ماهیگیران
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در  16س��الگی اورت��گا فهمیده بود که
پول واقع��ی در صورتی به دس��ت میآید
که به مشتریها دقیقا همان چیزی را که
میخواهند بدهی ،آن هم س��ریع ،نه اینکه
چی��زی بخری و امید داش��ته باش��ی که
ش��اید بتوانی برایش مشتری پیدا بکنی .او
فهمی��ده بود برای انجام ای��ن کار نیاز دارد
کشف کند که مردم دقیقا دنبال چه چیزی
هس��تند ،س��پس آن را باید تولید کرد و او
میبایست زنجیره عرضه را در دست بگیرد.
اورتگا محیط ایدهآل را داش��ت :گالیس��یا.
با فرصتهای ش��غلی کم ،هزاران مرد که
در دریا کار میکردند و زنانش��ان را ترک
ن آنها در خانه تمام این مدت
میکردند ،زنا 
تنهامیماندند.بالنکونویسندهکتاب«آمانیکو
اورتگا :از صفر (زیرو) تا زارا» میگوید «:زنان
برای کمی پول هر کاری انجام میدادند ،آنها
همگی در دوخت و دوز ماهر بودند».
اورتگا بهزودی شروع کرد به سازماندهی
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موتور سیکلت غرشکنان میرود و در پشت چراغ
قرمزی خیابانی در ال کرونیا در شمال اسپانیا میایستد،
کنار یک ماش��ین سیاه .از توی ماشین ،مسافر شیشه
پنج��ره را پایین میدهد و به موتورس��وار جوان نگاه
میکند ،موتورسوار روی فرمان موتور خم شده است.
ژاکت جینی که روی آن را با تکهدوزیهای دستساز
زینت دادهاند ،تنش کرده که یکجور بازگشتی است
به مد  .1970مرد توی ماشین ،چند دههیی مسنتر از
موتورسوار است و همچنان زل زده به ژاکت موتورسوار.
پیرمرد تلفن همراهش را برمیدارد و شمارهای میگیرد،
داستان از همینجا شروع میشود که او زنگ میزند به
مشاور دفتر خودش .چشمهای او هنوز روی موتورسوار
ثابت ماند ،مرد شکل و شمایل ژاکت را توصیف میکند،
رنگ و شکل دوختهای روی آن را و بعد تنها با یک
دستورالعمل تلفن را قطع میکند :درستش کن .چراغ
راهنمایی سبز میشود و موتور سیکلت سوار راهش را
میکشد و میرود ،بیاینکه بداند مرد در اتومبیل چه
کسی بود و ژاکتش چه نقش��ی در یکی از بزرگترین
داستانهای خردهفروشی و صنعت لباس زمانه ما بازی
خواهد کرد.
مرد توی ماش��ین کس��ی نبود جز آمانیسو اورتگا
سومین سرمایهدار جهان ،در گوشهای از استان گالیسیا
در کنار ساحل آرام شمال شرقی اسپانیا .بنیانگذار 76
ساله گروه ایندیتکس سالهاست منزوی و دور از انظار
عمومی برای خودش در اینجا زندگی میکند .در مرکز
ش��هر الکرونیا بیش از  246هزار نفر زندگی میکنند
و میلیونها نفر در سراس��ر جهان مشتری پروپاقرص
لباسهایی هستند که ایندتکس تولید میکند و گل
سرسبد آنها زارا است که اورتگا بنیان گذاشته است.
هرچند که بسیاری حتی نام او را هم نشنیدهاند ،کسی
که این صنعت را بنیان گذاش��ته و غنی کرده است .او
چگونه یک اتفاق مسیر زندگی او را تغییر داد؟
اگر ثروت و قدرت اورتگا مدیر زارا ش��گفتانگیز و
از هر حضور اجتماعی و گفتوگویی پرهیز میکندو تا
سال  1999هیچعکسی از اورتگا در هیچ جایی منتشر بزرگ به نظر میرسد ،زمانی حیرتآورتر میشود که
نشده بود.
متوجه میشویم همه اینها دستاوردهای خود این مرد
در جهان دور از زرقوبرق پاریس ،میالن
و نیویورک ،اورت��گا بزرگترین امپراطوری
قانون زارا:
صنعت مد و پوشاک را بنیان گذاشته است
فقط 48ساعت وقت داریم
که در بیش از  80کشور جهان حرف اول را
میزند .بیش از  40سال پیش اورتگا الگوی
اورتگا اولین فروشگاه خودش را در سال  1975افتتاح کرد ،دو خیابان
تجارتی را که چندین دهه در س��النهای
آنسوتر از جایی که در روزگار نوجوانی کار میکرد ،یعنی کمی آن سوتر
مد اروپا رای��ج بود ،دگرگون ک��رد و آن را
از فروشگاه گاال .او اسمش را گذاشت زارا ،هر چند که نام زوربا را ترجیح
میداد ،اما این اسم را قب ً
با یک برنامه تحویل فوقالعاده س��ریع کاال
ال برند دیگری استفاده کرده بود .از همان ابتدای
جایگزین کرد که پی��ش از این در صنعت
کار اورتگا میدانست که نیروی محرکه اصلی در پیشرفت سرعت است.
پوشاک بیس��ابقه بود .و حاال پس از چند
حاال بعد از گذشت چند دهه هنوز هم شرکتهای تولیدی تحتنظارت
دهه زارا بزرگترین خردهفروش مد در جهان
او برهمین اصل پیش میروند ،فروشگاههای زارا دو بار در هفته موجودی
شده است.
انبارش��ان را تازه میکنند و ظرف  48ساعت سفارشهایشان را تحویل
میدهند .اورتگا قانون  48ساعت را در دهه هفتاد پیاده کرد و اورتگا در
دو اصل اورتگا برای موفقیت را
قامت این صنعت عظیم هن��وز هم دو قانون طالییاش را پیاده میکند.
بشناسید
اورتگا ده س��ال بعد به شرکت مادر تخصصی و صاحب سهم ایندیتکس
اورت��گا امپراطوری خود را براس��اس دو
دس��ت یافت و اولین فروش��گاه بینالملل��یاش را در پرتغال افتتاح کرد
قانون پایه و اصلی ساخته است :به مشتری
که نیروی کار آن ارزانتر از اس��پانیا برای او تمام میش��د و بهزودی این
آنچه میخواهد را بده ،و آن را س��ریعتر از
کشور تبدیل به یکی از مراکز تولید صنعت پوش��اک زارا شد و در اواخر
هر کس دیگری به دس��تش برسان .اصول
دهه هش��تاد شعبههای نیویورک و پاریس هم در ادامه افتتاح شدند .در
دوگانه شرکت او بعید است که تغییر کند
حالیکه زارا در میانه دهه  90در سراس��ر اروپا گس��ترش پیدا کرده بود و
و این چیزی بیش از یک روش برای تامین
هواخواهان بیشتری پیدا میکرد ،بیشترین حجم تولید خود را نزدیک به
بهینه شرایط یک سری فروشگاه زنجیرهای
خانه اصلیاش به شکل متمرکز نگه داشت.
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اورتگا هرگز دفتر
کاری برای خودش
نداشته است .حتی
هنوز هم سومین
مردثروتمند
جهان برای
رسیدگی به امور
الزم تنها یک میز
دارد که در انتهای
بخش کارگاه تولید
پوشاک زنانه زارا
واقع شده است.
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زنان ماهیگیری که در گالیس��یا در انتظار
بازگش��ت شوهرانشان از دریا بودند و آنها
را در جای��ی که قرار بود به ش��کل تعاونی
سازماندهی شود دور هم جمع کرد .اولین
ساختمان شرکت اورتگا حمامهای خالی
بودند که بیاس��تفاده مان��ده بودند .اورتگا
میتوانس��ت آنجا به کار دوختودوز زنها
نظارت داشته باشد .مرسدس لوپز آن موقع
چهارده ساله بود که برای اورتگا کار میکرد
و میگوی��د اکثر زنان هیجان داش��تند و
دوست داشتند در تعاونی اورتگا استخدام
بش��وند .لوپز حاال  52سال دارد و نماینده
اتحادیه نس��اجی در ایندیتکس اس��ت ،او
میگوید «:شرایط کار واقعا خوب بود و همه
راضی بودند .همه ما او را خوب میشناختیم .او با همه
ما نزدیک بود و با کارگرها هم دوست بود .آن موقع یک
تجارت کوچک خانوادگی بود .اورتگا طراحی میکرد و
برادرش آنتونیو کارهای تجاری و فروش را سروسامان
میداد و خواهرش جوزفا کار حسابداری انجام میداد و
تعاونی از بارسلونا پارچه وارد میکرد و به این ترتیب از
دست واسطهها هم خالص میشد.
از طراحی تا توزیع ،همه در کنار هم

میکنند و میگویند برای ما باورکردنی
نیست که خود اورتگا در سالنها میآید و
حتی درباره جنس و رنگ پارچهها با آنها
بحث و تبادل و نظر میکند .شما میتوانید
از گارسیا بپرسید که مثال درباره این طرح
چه فک��ری میکنی؟ این خیلی طبیعی
اس��ت ،چون او کامال آدم انعطافپذیری
اس��ت .و این همان چیزی اس��ت که در
اینجا وجود دارد ».او میگوید الزم نیست
برای دیدن اورتگا وقت مالقات بگیرید.
اخالق اورتگا در کسبوکار چیست؟

کافهها و رس��تورانها الهام میگیرند و سعی دارند به
س��لیقه مردم در لباس پوش��یدن در مکانها عمومی
افزون کنند ،آموزش دادن چشمها برای دقیق شدن به
آنچه مردم میپوشند و دوست دارند اینجا اصل اساسی
اس��ت و این همان کاری است که خود اورتگا چندین
دهه است که انجام میدهد.
مدیری که دفتر کار ندارد

نکته حیرتانگیز اینجاست که اورتگا هرگز دفتر
کاری برای خودش نداش��ته اس��ت .حتی هنوز هم
س��ومین مرد ثروتمند جهان برای رسیدگی به امور
الزم تنه��ا یک میز دارد که در انتهای بخش کارگاه
تولید پوشاک زنانه زارا واقع شده است .اورتگا ترجیح
میده��د پارچهها و محص��والت را از نزدیک لمس
کند تا اینکه در یک اتاق یادداش��تهای مربوط به
این محص��والت را بخواند .او هیچ کامپیوتری ندارد
و مدی��ران او هم بیشاز اندازه تالش میکنند که از
ش��یوه او کار را پیش ببرند .یک��ی از معاونان اورتگا
درباره جوانانی که بعدت��ر به گروه ایندیتکس و زارا
پیوستهاند ،میگوید «:کارمندان جوان ما اغلب تعجب

میراث اورتگا برای ایندیتکس چیست؟
به گفته معاون او «:روحیه کارآفرینی ،انتقاد
از خ��ود ،انعطافپذیری و این فرهنگ که همه در این
شرکت آسوده باید کار کنند».اصرار اورتگا در نزدیک
ماندن به خانه اصلی و توانایی او در ارتباط با سادهترین
کارگرها و کارمندان زارا یک سوال را در ذهن به شکل
فزایندهای پررنگ میکند :اگر او به جای برخاستن از
فقر مفرط با تحصیالت اندک از یک خانواده مرفه آمده
بود و مدرک  MBAمدیریت ارشد کسبوکار داشت
آیا س��بک کار و مدیریت او از این سلس��لهمراتبیتر و
قراردادیتر و شاید موفقیتآمیزتر میشد؟ بالنکو که
زندگینامه او را نوش��ته میگوید «:مشخص است که
فقر از او چنین آدمی س��اخته است ،این نوعی عطش
است».

یک قسمت کارخانه زارا درست شبیه یک ماشین
فوقمدرن علمی تخیلی اس��ت و بخش دیگر کارخانه
با همان سیستم خردهفروشی قدیمی کارش را پیش
میبرد که هر دو با همان دو قانون و اصل اساسی اورتگا
آیا موفقیت اورتگا متوقف میشود؟
مطابق هستند .هر دو بخش با سرعت باالیی مشغول
اما زارا تا چه زمانی میتواند به گس��ترش بیامان
تولید هستند .همه چیز در داخل کارخانه به شدت براق
خود ادام��ه بدهد؟ با رکود اقتصادی حاک��م در اروپا
و سفید و مینی مالیستی است درواقع فضای کارخانه
و گس��ترش ش��رکتهایی از این دس��ت در آمریکا و
محوطه وسیعی است ش��بیه به فروشگاههای زارا ،اما
آس��یا ،با وجود افتتاح پر سروصدای شعبه جدید در
چند برابر بزرگتر .در طبقه اول به عنوان شریان اصلی
خیابان پنجم منهتن و افتتاح  zara.comدر چین.
کارخان��ه صدها طراح لباس و تحلیلگر فروش در یک
همانط��ور که زارا در محدودههای��ی دورتر از الکرونا
فضای س��فید بسیار وسیع مدام مشغول کار هستند،
گسترش پیدا میکند ،قوانین اورتگا ممکن
و این همانجایی اس��ت که اداره گروهها را
اس��ت با واقعیته��ای حملونقل و توزیع
در امپراطوری بزرگ زارا پیریزی میکند.
صده��ا هزار لباس در طول س��ال مغایرت
سرعت اینجا بیداد میکند :طراحهای لباس
پیدا کند .زارا ممکن اس��ت تغییر کند ،اما
هر روز باید س��ه مورد کار جدید را طراحی
مردی که از یک خرده فروشی ،غول ساخت
و تصویبکنند و بع��د نوبت الگوکشها و
بازار را میخواهی؟ اینترنت را بچسب.
همیشه خواهد ماند ،او از اعماق یک شهر
برشکارها اس��ت که باید این طراحیها را
کند
ی
م
فعالیت
کوچکی
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طراحی
بخش
های
ه
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یکی
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کوچک بیرون آمد و برای همیشه قهرمان
ب��رای نمونه اولیه بدوزن��د و برای هر کدام
که مس��ئول اداره  zara.comاست .آنها در میان انبوهی از مانیتورهای
ش��هرهای کوچک میماند .یکبار وقتی او
از ای��ن طراحیها یک نمونه نهایی تحویل
تخ��ت و دوربینهای متصل به ش��بکه اینترنت با دفاتر ش��رکت زارا در
برای افتتاح یکی از ش��عبههای بزرگ زارا
بدهند .بع��د از این مرحله لباس��ی که به
شانگهای توکیو و نیویورک در ارتباط هستند و مدلهای جدید را از شهرها
در منهتن به آمریکا آمده بود ،از دور شاهد
عنوان نمونه آماده شده به بخش ارزیابی و
و کش��ورهای دیگر جمعآوری میکنند ،زیرا که سلیقهها در بخشهای
هجوم خریداران بود .چنان منقلب شد که
تحلیل میرود و متخصصان فروش کار را به
مختلف جهان یکپارچه نیستند .برای مثال منطقه گینزا در توکیو بیشتر
نتوانست دوام بیاورد و به دستشویی رفت
عهده میگیرند ،درواقع در این بخش آنها با
شبیه محله سوهو در منهتن است بیش از آنکه مردم و سلیقههایشان شبیه
و در آنجا گریس��ت .او بعدها درباره آن روز
سلیقههای منطقی و درکی که از سلیقه و
به منطقه تجاری توکیو باشد .وسواس برای درک سلیقههای جدید میراث
گفت «:هیچکسی نمیتواند جریان اشک
عادتهای مشتری دارند به بررسی کاالی
همیش��گی اورتگا است .لورتا گارسیا بیستوسه سال پیش یکراست از
را ت��وی صورت م��ن آن روز تص��ور کند.
تولید ش��ده میپردازند ،کارشناس��ان این
مدرسه طراحی لباس به گروه ایندیتکس پیوسته است ،او یکی از طراحان
میتوان��ی تصور کنی که من چطور به پدر
بخ��ش مدام باید گزارشهای فروش��ی که
برجسته گروه طراحی لباس زنان محسوب میشود .لورتا گارسیا میگوید:
و مادرم فکر میکردم آنها حتما اگر بودند
از فروش��گاههای زارا به دستشان میرسد
«ما هرگز به س��النهای مد نمیرویم .ما وبالگهای آدمهای معمولی را
به پسرشان افتخار میکردند ،پسری که با
را بررس��ی کنن��د و مدله��ای پرفروشتر
دنبال میکنیم ،روی نظرسنجی از مشتریانمان بسیار تمرکز میکنیم .و
شروع کردن کارش از یک شهر گمشده در
را تحلی��ل کنند و با تمرکز با س��لیقه بازار
ایدهها و نظراتمان را همیشه حاضر هستیم تغییر بدهیم ،درواقع چیزی
جایی دورافتاده از شمال اسپانیا حاال انگار
نمونه اولیه کار طراحان را تایید یا رد کنند.
که ممکن است امروز بسیار عالی به نظر برسد ،ممکن است دو هفته دیگر
آمریکا را کشف کرده است».
کارکنان بخش طراحی و تحلیل میگویند
از همه ایدههای ارائه شده بدتر باشد».
ایدههایش��ان را از خیابانه��ا ،باش��گاهها و

نگاهی به کتاب «تیم اثربخش» و مشاورههایش برای موفقیت کار گروهی در شرکتها
سعید محسنیان

كتابخانه

چگونه گروهمان را به تیم تبدیل کنیم
اشاره:اغلب مردم عالقهای به کار گروهی ندارند .خیلی از ما تمایلی به حضور در جلسات نداشته و به باورمان آن را اتالف وقت میدانیم.
اغلب ما تجربیات تلخی از کار گروهی داریم .برخی از ما کار گروهی را مترادف با جدال ،احساس بد و ناکارایی میدانیم .این تعجببرانگیز
نیست ،چرا که خیلی از گروهها برای مؤثر عمل کردن با مشکل مواجهند .حتی گروههایی که درنهایت موفق به تیم شدن شدهاند ،دورانی
پر از تنش و ناخشنودی را تجربه کردهاند .تفاوت میان یک گروه کاری و یک تیم ،موضوع مهم کتاب «تیم اثربخش» است .یک گروه کاری
متشکل از اعضاء آن تالش میکنند جهت تحقق اهداف ،به دیدگاه مشترکی از اهداف و ساختار سازمانی مؤثر و کارای آن دست پیدا کنند.
یک گروه کاری هنگامی به یک تیم تبدیل میشود که اهداف مشترک و روشهای مؤثر تحقق آنها در گروه استقرار پیدا کند .چگونگی
تبدیل گروههای کاری به تیمها ،موضوع مورد بحث این کتاب است .اینکه چگونه برخی گروهها توانستند به تیمهای مؤثر و کارا تبدیل
شوند و چرا گروههای دیگر برای تیم شدن با شکست مواجه شدند .کتاب «تیم اثربخش» میگوید راه تحقق هدف تیمهای کارا تنها از
طریق بیان آموختههای خود در مورد گروهها و تیمها بصورت مستقیم ،ساده و همراه با دستورالعملهای کاربردی برای اعضا و رهبران،
امکانپذیر است .ویلن میگوید«:من  35سال تجربه کار کردن با گروهها و تیمها را که هنوز از آنها خسته نشدهام در این کتاب عرضه
کردهام .مطالعه گروهها و کارکردن با اعضاء آن ،کاری خستگیناپذیر و هیجانانگیز است ».افرادی که عضو گروههای تازه شکل گرفته
شدهاند ،میتوانند با مطالعه  6فصل اول کتاب و بحث درون گروهی ،شروع خوبی داشته باشند .فصل دوم به اقداماتی که در سازمانهای
بزرگ میتواند به موفقیت گروهها کمک نماید ،پرداخته است .چگونگی شکل گیری و عملکرد گروهها ،موضوعی است که در فصل سوم
به آن اشاره شده است .در فصل چهارم مشخصات تیمهای بهرهور مطرح شده است .این امر به اعضاء گروه جدید کمک میکند تا بدانند
برای چه تالش میکنند .مشخصات اعضاء و رهبران موثر در فصل های  5و  6کتاب مطرح گردیدهاند.
اصل اول :کار گروهی میکنید یا کار تیمی؟

در این کتاب آنجا که به گروهها اش��اره میشود ،منظور آنهایی است که به سطح
مطلوب و مؤثری از کار گروهی دست پیدا نکردهاند و منظور از تیمها گروههایی هستند
که مؤثر و کارا فعالیت داشتهاند .هنگامی که گروه تبدیل به تیم شود ،دیگر مشکلی
نخواهیم داشت .انجام کارها احساس یکنواختی و طاقت فرسا بودن را ایجاد نمیکنند
و بیشتر جنبه تفریح خواهند داشت .اعضای تیمها با عملکرد باال ،احساس دخالت ،
مسئولیت و ارزش داشتن میکنند .زمان زود میگذرد ،فعالیتها به روانی انجام و افراد
برای تحقق اهداف و به موقع انجام دادن کارها ،به یکدیگر کمک میکنند .هیچ چیز
شبیه بازی کردن در یک تیم برنده نیست .تیم های کارا ،بهرهورترند و این به معنی
برنده بودن سازمانها و شرکتها نیز هست .رمز خلق تیمها در این است که به اندازه
کافی بدانیم که چگونه گروههای کاری عمل میکنند و از این طریق بتوانیم ش��انس
تبدیل نمودن گروههای کار به تیمهای با عملکرد باال را افزایش دهیم.
اصل دوم  :حس تیمی را چگونه زیاد کنیم؟

س��وزان ویلن در این کتاب تش��ریح میکند که چگونه طی چند دهه گذشته،
نویس��ندگان زیادی در چارچوب کتابها ،مقاالت و تحقیقات علمی مختلف تالش
کردهان��د تا تعریفی از تیمهای کاری با عملکرد ب��اال ارائه دهند .اهمیت کار تیمی
در افزایش بهرهوری س��ازمان ،امری بدیهی است و همه جهت اطمینان از موفقیت
تیم ،تمایل به همراهی آن دارند .کارشناسان برای کارکردن در تیم ها ،به دورههای
آموزش��ی اعزام میش��وند .در بعضی از شرکتها کارکنان پیراهنی را میپوشند که
اسم تیمی که در آن فعالیت دارند ،بر روی آن نوشته شده است .تیمها اغلب توسط
رهبران ،مربیان ،تسهیلکنندگان و مشاوران همراهی میشوند .تمرکز محوری روی
تی��م و عملکرد تیم ،کار تیمی را به پدیدهای نوین تبدیل کرده ،هر چند که قدمت
کارکردن با یکدیگر برای انجام کارها به قدمت خود بشریت است.

اصل چهارم  :سود همهچیز نیست.

نویس��نده بخشهایی از کتاب را به تضادهای گروهی اختصاص داده است .او بر
این باور است که در دنیای واقعی ،همواره تضادی بین کیفیت ،خدمت و سود وجود
دارد .اگر اعضای سازمان به این باور برسند که سود مهمتر از کیفیت و خدمت است،
آنها نیز دلسرد و مأیوس خواهند شد .نمونههایی از شیوههای بیان این موضوع در زیر
آورده شده است« :مردم بیشتر مراقب قیمت سهامشان هستند تا انجام کار خوب،».
«آنها میخواهند تا ما وانمود کنیم که مشغول کاریم تا از شر بازرسان خالص شوند،».
«آنها در مورد خدمات مشتریان صحبت میکنند ،اما واقعاً به آن اعتقاد ندارند».

تیماثربخش
سوزان ویلن
ترجمه محمد سردارنیا
ناشر :لوح فکر
چاپ اول 1391

اصل پنجم :تعارضها را حل کنید.

شماره بيستم   /خرداد 1392

نویس��نده موضوع «تعارض» را دقیقتر مدنظر قرار داده است :اغلب ما از تعارض
تا حد ممکن پرهیز میکنیم .مشکل در گروهها همانند زندگی این است که تعارض
غیرقابل اجتناب است .هر گروهی باید اهداف را تعریف ،چگونگی کارکرد خود را شفاف
و نقشهای مختلفی که اعضا میبایست ایفاء کنند را تشخیص دهند .اعضای گروه باید
انتظار مخالفت در زمینه مفهوم هدف گروه و چگونگی حل مشکالت خاص مرتبط با
آن هدف را داشته باشند .تضاد وظایف بخش اجتنابناپذیر این فرآیند است چرا که
از مس��یر دیدگاههای متفاوت میبایست یک مسیر واحد مورد اتفاق که براساس آن
اعضای گروه باید به صورت بهرهور با یکدیگر کار کنند ،حاصل ش��ود .از منظر روانی،
تضاد وظایف ضرورتی برای ایجاد محیط امن است .هرچند که این موضوع در نگاه اول
متناقض به نظر آید ،اما تضاد وظایف ایجاد اعتماد را تقویت میکند .همه ما از تجربیات
خود آموختهایم که اعتماد به دیگران یا در گروه اگر معتقد باشیم که میتوانیم بخاطر
دیدگاه متفاوت خود مخالفت کنیم بدون آنکه آزرده و یا طرد ش��ویم ،آسانتر اتفاق
میافتد .درگیرشدن در امر تضاد وظایف با دیگران و حل آن ،موضوع جذاب و پرنشاطی
است .این امر باعث ایجاد انرژی ،به اشتراک گذاشتن تجربیات و حس امنیت و اعتبار و
عمق بخشیدن به میزان اعتماد و همکاری میشود.

نگر
آینده

اصل سوم :انتظار موفقیت دارید؟

در بخش بخش کتاب کلیدهایی برای موفقیت یک گروه کاری ارائه میدهد .یک
بخش آن مفهوم «انتظار موفقیت» است .برخی سازمانها انتظار موفقیت ندارند .این
ممکن است به نظر پوچ برسد ،اما نمونههای زیادی از این باور که به شکلهای مختلف
توسط اعضای سازمان بیان شده وجود دارد .نویسنده در کتاب به چند نمونه از آنها
اشاره میکند« :چه انتظار دارید؟ این یک سازمان دولتی است« ،».مدیر عامل ،شرکت

را زود ترک میکند و اهمیتی به آنچه که ما انجام میدهیم ،نمیدهد« ،».به هر حال
ما ادغام خواهیم شد« ،».مردم بیشتر ترجیح میدهند امنیت داشته باشند تا موفق
باشند ».اگر باورهایی این چنین در فرهنگ سازمانی وجود داشته باشد ،اعضای گروه
تمام تالش خود را به خاطر اینکه معتقدند برای تالش صددرصدی ،سازمان ارزش و
تشویقی قائل نیست ،به عمل نخواهند آورد.
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تجربه دیگران

راهنمای مدیران
رمز و راز موفقیت یک کارآفرین کمتر شناختهشده

ریسک کردن ،کسبوکار من است

به دست آوردن میلیونها دالر توسط یک آفریقایی که پلههای ترقی را یکی یکی درمینوردد
سیاوش سرقینی

کسی که با خرید
و فروش به سرعت
نور ،از دفتردار
ساده امور مالی
به سرمایهداری
سرشناستبدیل
شد .او با  6دالر
در جیبش ،بانکی
را خرید؛ در حالی
که خانواده و
دوستانشفکر
کردند دیوانه
شده است .او بر
سر معاملهای 10
میلیونپوندی،
با غریبهای در
هواپیمادست
داد ،و بدین ترتیب
سودهنگفتی
بدست آورد.

نوش��اد مرالی عمری را صرف خری��د و فروش به
س��رعت نور کرده اس��ت؛ دادوس��تدهایی که او را به
ثروتمندترین فرد در شرق آفریقا تبدیل کرده است.
اما چگونه موفق به انجام چنین کاری ش��د؟ در 39
نوامب��ر ،2012در مجله فوربس آفریقا به عنوان غول
صنعت چای و مخابرات معرفی شد .عنوان جدیدی
بود .چنین پیش��رفتی برای فردی که به عنوان یک
منش��ی مالی در گاراژی واق��ع در نایروبی آغاز به کار
ک��رد بد نبود .هنگامی که مرالی مرد جوانی بود وارد
بخش مالی رایس موتورز ش��د .ش��رکتی که روزی
خود او مالکش میش��ود .آن روزها تمام نگرانی او به
دست آوردن پول کافی برای خانوادهاش بود .اما روزی
سرنوش��ت با او یار ش��د و کارفرمای مرالی  24ساله
توصیههاییبهوی کرد.بهگفتهمرالی«:فرانکریسپیر
شده بود و میخواست به آلمان بازگردد .برای همین
با خود فکر کردم ،بعد از سالها کار در اینجا چرا باید
شرکت را رها کنم؟ من به شرکت عالقمند بودم ».در
سال  1974او برای خرید شرکت رایس وامی به مبلغ
 200,000شیلینگ کنیا یعنی حدود  2,350دالر (با
توجه به قیمت کنونی ارز) از بانک امریکا برداشت .با
آنکه این مبلغ یک س��وم پولی بود که او برای خرید
ش��رکت نیاز داشت ،اما ریس پذیرفت این مبلغ را به
عنوان پول پیش پرداخت دریافت کند .با مدیرعامل
ش��دن مرالی ،زندگیاش یک ش��به دگرگون شد .او
دیگر نگران هزینههای روزمره نبود؛ حاال نگرانیاش
پیشبرد ش��رکت ،پرداخت س��ر وقت دس��تمزدها،
بازپ��س داندن وام ،و ادای تعهدش نس��بت به ریس

بود.او میگوید« :این ش��رکت پتانسیل زیادی داشت
و هرگز در تصمیم خود تردید نکردم ».با سودآوری،
فرصتهای سرمایهگذاری نیز ایجاد شد .شش سال
مدیریت رایس موتورز فرصتی برای سرمایهگذاری در
یک شرکت بزرگ ساختمانی به دست داد و این شد
نخس��تین خرید سهم و سرمایهگذاری مرالی .درآمد
او رو به رش��د بود ،پس همین دلیل اعتماد به نفس
وی شد و به زودی پهلو به پهلوی بزرگان کنیا میزد.
مرالی روزی را به یاد دارد که در سال  1985در بانک
سی.بی.ای گام نهاد و با مالک مغرور آن همراه شد .با
لبخند میگوید« :دقت کنید ،من معاملهای 600,000
دالری امضاء کردم با وجود اینکه باور کنید تنها  6دالر
در جیبم داشتم و  90روز برای پرداخت تمام و کمال
مبلغ قرارداد فرصت داشتم ».خانواده و دوستانش فکر
کردند عقلش را از دست داده است .خودش میگوید:
«حتی یکی از دوستان خانوادگی از همسرم خواست تا
وضعیت روحیروانی من بررسی شود .وقتی برگشتم
و بانک را خریدم ،ناگهان عدهای عالقمند به شراکت
شدند و بنابراین یک کنسرسیوم تشکیل دادم ».آن
ماجرا نقطه عطفی بود :کنسرس��یوم شامل خانواده
جومو کنیاتا ،نخس��تین رئیس جمهور کنیا ،میشد.
به دس��ت آوردن بانک سی.بی.ای یکی از بزرگترین
معامالت سهام توسط یک کنیایی در کشور کنیا بود.
به منظور س��امان بخشیدن به تملکها ،مرالی برای
کسبوکار گس��ترده خود شرکت صاحب سهمی را
تشکیل داد و به نام پسر خود ،سمیر ،نامگذاری کرد.
در حال حاضر پنج شرکت کشاورزی و چند شرکت

دیگر زیرمجموعه آن است .همچنین سمیر صاحب
دومین شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه
در کنیا و صاحب یک کارخانه الستیکسازی است و
زمینهایی در لندن ،دوبی و آن سوی آفریقا دارد .این
شرکت ،بیرون از کنیا ،گسترش یافته است .صاحب
 33درصد از ش��رکت کش��اورزی معروف��ی واقع در
آفریقای جنوبی اس��ت ،و کارهای لبنیاتی در اوگاندا
دارد .ای��ن اواخر ،رئیسجمهور اوگان��دا برای یافتن
راهحلی در مورد پیش��رفت کن��د صنعت لبنیات در
کشورش به مرالی نزدیک شد .مرالی در هندوستان ،با
رساندن تولید لبنیاتی از  25,000لیتر به 450,000
لیتر ،از طریق کمک به  39کارخانه فرآوری ،به صنعت
لبنیات در این کشور هم زندگی بخشید .این شرکت
لبنیاتی همچنین دس��ت به تولید پودر شیر زد و در
نتیجه اوگاندا به جای کشور وارد کننده شیر به کشور
صادرکننده تبدیل شده است .حاال ببینید کاری مانده
اس��ت که مرالی نکرده باشد؟ شرکت مرالی صاحب
بیش از پنجاه درصد سهام ساسنی ،یکی از بزرگترین
شرکتهای تولید و فرآوری چای و قهوه در آفریقا نیز
هس��ت که  12,000هکتار مزارع چای و قهوه دارد.
در این مزارع واق��ع در کیامبو 12 ،کیلومتر خارج از
نایروبی ،یک هکتار زمین به طور متوسط 351,981
دالر ارزش دارد ،که بر این اساس قیمت زمین مذکور
چیزی نزدیک به  4/3میلیارد دالر میشود.
مرالی بخ��ش عظیمی از موفقیتش را ناش��ی از
استعداد میداند .او ساسنی را از شخصی کام ً
ال غریبه
در هواپیمایی عازم لندن خرید« :این مرد بغل دستم

وقتی مرالی 15
درصد از 20درصد
سهاماش را که
ارزش آن  6میلیارد
شیلینگکنیا
تخمین زده میشد
به شرکتی کویتی
فروخت ،در این
فروش بیش از
 130میلیون دالر
بدست آورد ،که
به گفته خودش با
نگهداری این سهام
هرگزنمیتوانست
این مبلغ را به
چنگ آورد
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نشس��ته بود و ما درباره آنچه او در کنیا انجام میداد مرالی در این کار موفق نخواهد شد .نزدیک به پایان اس��ت ،که درباره سود دهی آن تردید ایجاد کرده ،اما
ش��روع به صحبت کردیم .او گفت از جلس��ه هیئت مهلت  15روزه ،مرالی با دوست قدیمی خود محمد مرالی میگوید در این شرکت حتی یک سنت هم از
مدیره ساس��نی آمده اس��ت ولی من چی��زی درباره ابراهیم که بنیانگذار یک شرکت ارائه دهنده خدمات دس��ت نداده است .بالفاصله پس از این معامله فیبر
ساسنی نمیدانس��تم ».معلوم شد مرد سوار هواپیما تلفن همراه بود ،تم��اس گرفت و خرید آن بخش از ن��وری را وارد کنیا کرد .او میگوید«،به محض اینکه
رئیس مرکانتا بود؛ شرکتی ثبت شده در انگلستان .نه س��هام را که ویوندی میخواست بفروشد به قیمت استفاده از فنآوری اطالعات را در اروپا دیدم ،فهمیدم
تنها ایده کشت و زرع چای و قهوه توجه مرالی را جلب  250میلیون دالر به او پیش��نهاد داد و او با خریدش که این فنآوری باید به آفریقا هم برس��د ،و اکنون با
کرد ،بلکه او مایل بود پول��ش را صرف این کار کند .موافقت کرد .در همان زمان ،ویوندی موافقت کرد که س��رعت زیادی رو به رشد است .بدینترتیب درحال
مرالی از وی پرسید« :مایلی شرکت را بفروشی؟» وقتی س��هام خود را  230میلیون دالر بفروشد .نتیجه این تغییر س��رمایهگذاریهایمان بودهایم ».مرالی تنها از
در اینباره که چه زمینهای در مورد چای و قهوه دارد ش��د که مرالی در عرض  24ساعت 20 ،میلیون دالر معامالت مخابراتی خ��ود ،بیش از  500میلیون دالر
از او سؤال کرد ،مرالی با خودنمایی و غلو پاسخ داد که سود کرد .او میگوید «:همیشه به یاد داشته باشید که بدست آورده است.احساس نه ،منافع مشترک آری:
آفریقا را میشناسد و قیمت را پرسید .مرالی با غرور بهترین زمان خرید ،هنگامی اس��ت که شرکتهای در معامالت مرالی ،ثبات مدیریتی در تصمیماش برای
میگوید« :او گفت  10میلیون پوند .معامله سر گرفت خارجی میخواهند بروند ،و بهترین زمان فروش وقتی ورود ی��ا ع��دم ورود به کار ،نقش مهمی ایفا میکند.
و با هم دست دادیم .یکم ماه می و یکم ژوئن  1989اس��ت که میخواهند بیایند .بعدها آن شب را جشن شرکتها را برای اداره کردنشان نمیخردبلکه برای
او چکاش را گرفت و من شرکتش را بدست آوردم ».گرفتم چون اتفاقی عالی بود ».سپس او سهام خود را سود بردن میخرد .وقتی زمان فروش میرسد ،شرکت
دس��ت آخر ،مرالی  43درصد از سهم این شرکت را از شرکت خارج کرد ،با اشاره به اینکه با صبر بیشتر در را میفروشد .مرالی میگوید « :در کار ،احساسات خود
خرید و  24سال بعد ،با رشد فوق العاده شرکت ،بسیار این شرکت ،پول بیشری به دست نخواهد آورد« .وقتی را کن��ار بگذارید ».او اضافه میکند که ش��راکت در
 15درصد از سهام خود را فروختم ،موفق شدم ثروت کسبوکار باید بر اساس منافع مشترک باشد« :این
از آن تصمیم خوشنود است.
این یکی از داس��تانهای کارآفرین بزرگ مهاجر خوبی به دس��ت آورم .در تجارت ،زمانبندی صحیح کار مانند ازدواج نیس��ت که در انتهای آن  50درصد
همه چیز را برای خودتان بردارید و بروید».
آفریقا است .جد مرالی در سال  1883از هند مهاجرت عاملی تعیین کننده است».
از کار خیریه غافل نش��وید :مرالی تنها در فکر به
وقتی مرالی  15درصد از  20درصد س��هاماش را
کرد و در شهر لوما واقع در امتداد سواحل کنیا ساکن
شد .این خانواده در همینجا زندگی کرد تا زمانی که که ارزش آن  6میلیارد ش��یلینگ کنیا تخمین زده دس��ت آوردن سود هم نیس��ت؛ وی در فعالیتهای
پدر مرالی به مومباسا نقل مکان کرد .شهری که مرالی میش��د به ش��رکتی کویتی فروخت ،در این فروش انس��ان دوس��تانه مانو چانداریا در این کشور شرکت
در س��ال  1951در آنجا به دنیا آم��د .در آن روزگار ،بیش از  130میلیون دالر بدس��ت آورد ،که به گفته میکند .بنیاد زارینا و نوش��اد مرالی همه س��اله بین
نقل مکان در اطراف آفریقای شرقی آسان بود .خانواده خودش با نگهداری این سهام هرگز نمیتوانست این  150میلیون تا  250میلیون ش��لینگ کنیا معادل
او از کنیا به ش��هر موشی در تانزانیا تغییر مکان داد .مبلغ را ب��ه چنگ آورد .هایتا پنج درصد س��هاماش  1/57ت��ا  2/92میلیون دالر به س��ازمانهای خیریه
ش��هری که مرالی و سه برادر و سه خواهرش در آنجا را در دومین ارائه دهنده س��رویس تلفن همراه کنیا کمک میکند .یک��ی از بزرگتری��ن کمکهای این
به مدرسه ابتدایی رفتند .او به نایروبی رفت .در سال برای خود نگه داش��ت .ش��رکت از زمان تاسیساش بنیاد  100میلیون شلیتگ کنیا معادل  1/17میلیون
 1969دوران دبیرس��تان را در آنجا تمام کرد .سپس در کنیا تاکنون چهار بار دس��ت به دس��ت چرخیده دالر به بیمارستان ملی کنیاتا برای ساخت یک مهد
کودک ب��ود.او  30هکتار زمین س��احلی در
یک س��ال بعد به انگلس��تان پرواز کرد و در
منطقهای مرفه در ش��هر ساحلی مالیندی را
کالجی در خیابان آکسفورد لندن به تحصیل
درس گرفتن از ضرر
به دولت اعطا کرد که از آن به عنوان س��احل
رش��ته حس��ابداری و امور مالی پرداخت .در
عمومی استفاده شود .او قطعهای زمین را هم
سال  ،1999سرمایهگذاران شرکت فرانسوی
ش��اید این پرس��ش پیش بیاید که آیا تاکن��ون مرالی ضرر هم
در نایروبی برای تأسیس مرکز ورزشی جفریز
ویوندی به دنبال شریکی اهل کنیا میگشتند
کرده است؟ او که در زمینه کشاورزی و باغبانی دستی دارد ،کارش
اختصاص داد.
تا در شرکتی که میتوانست دومین شرکت
بیضرر هم نبوده اس��ت .یک بار در یک مزرعه پرورش گل و گیاه
ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در کنیا باشد،
سرمایهگذاری کرد و هنگام فروش 50 ،میلیون شیلینگ کنیا معادل
مرالی اکنون قصد دارد در زیرساختهای
سرمایهگذاری کنند .چهل درصد سهام برای
 586,635دالر ضرر کرد .این مزرعه عملکرد خود را بد آغاز کرده بود
انرژی آفریقا سرمایهگذاری کند .او زمام امور
تملک سرمایهگذاران خارج از شرکت در نظر
و به گفته مرالی اگر در این کار باقی مانده بود ،بیشتر از اینها ضرر
ش��رکت را در دس��تان پسرش س��میر قرار
گرفته ش��د .با اینکه مرالی با فنآوری تلفن
میکرد .او همچنین با یک س��رمایهگذار آلمانی به منظور تأسیس
داده اس��ت ،و میگوید پس��رش بای��د از نام
همراه کار نکرده بود ،از این فرصت اس��تفاده
یک هتل شریک شد ،اما وقتی شریک آلمانی درگذشت ،اوضاع به
مرال��ی محافظت کند ،که این امر ضمانتگر
کرد .مش��کالت داخلی و حمالت تروریستی
ه��م ریخت و او مجبور به رها کردن این پروژه تجاری ش��د .مرالی
تمرکز س��میر ب��ر کارش اس��ت.او در زمان
 11س��پتامبر  2001ب��ه برجه��ای تجارت
میگوید« :مهم این اس��ت که از اتفاقات درس بگیرید ،این فرآیند
معرفی پسرش به عنوان مدیر شرکت به وی
جهانی در نیویورک ،شرکت را واداشت تا در
همیشه درسهایی برای ما دارد».
میگوید« :این ش��رکت شهرتی کسب کرده
استراتژیهای خود در آفریقا تجدیدنظر کند،
است ،سخن تو نشانگر عهد و پیمان توست».
که اوضاع شرکت را بدتر کرد  .به زبان سادهتر،
سمیر  37ساله ،مدرک کارشناسی ارشد در
آنها خواستند که از قرارداد خارج شوند .مرالی
بانکداری و امور مالی دارد .اما این تحصیالت
میگوی��د« :هر بار موضوع��ی پیش میآمد،
او را چن��دان برای اداره امور بزرگ ش��رکت
چ��ه در نیویورک و چه در ج��ای دیگر ،آنها
پدرش آماده نکرده اس��ت .او از پیش برخی
میخواستند به مجریان آفریقایی فشار وارد
شرکتها را هم به عنوان مدیر اجرایی و هم به
کنند و میتوانستم بفهمم آنها تمام تالش
عنوان مدیر غیر اجرایی اداره میکند .توانایی
خود را میکنند تا از خیر و شر منافعشان در
مرالی در خرید و فروش با س��رعت بسیار باال
آفریقا خالص شوند».
میلیونها دالر برایش به ارمغان آورده است.
شرکتویوندیمجبورشدنخستبهمرالی،
میتوانید مطمئن باشید در مدت زمانی که
که به عنوان صاحب  40درصد سهام شرکت
برای خواندن این س��طور صرف کردید ،این
بود ،پیشنهادی بدهد 15 .روز به او زمان دادند
تا برای اع��اده حقوق خود  250میلیون دالر
پیرم��رد زی��رک معامله دیگ��ری را به انجام
رسانده است!
فراه��م کند .از آنجا که تقریبا مطمئن بودند
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اینفوگرافی

راهنمای مدیران

چگونهالگوهای
فرهنگیبه
دفاتر اداری
شکلمیدهد
ترجمه سیاوش سرقینی

مؤسسات
میتوانند
فضاهایی را
طراحی کنند که
بهکارکنانشان
کمک کند بهتر و
مؤثرتر کار کنند و
میتوانند با اتخاذ
برخی روشها از
پویاییکارکنان
شانبکاهند.

نظم و ترتیب چگونه دفاتر اداری را
تحت تأثیر قرار میدهد؟ فرهنگها
و الگوهای سازمانی در هر کشور
متفاوت است و مدیران سازمانها
در هر کشوری بر اساس الگوهای
فرهنگی و تربیتیشان شیوه متفاوتی
را در مدیریت اتخاذ میکنند .در
نمودارهای زیر شش الگوی اداری
شناسایی شدهاند که به پویایی
اجتماعی یک دفتر اداری میتوانند
کمک کنند البته هر کدام با قابلیتها
و محدودیتهایشان .مؤسسات
میتوانند فضاهایی را طراحی کنند
که به کارکنانشان کمک کند بهتر و
مؤثرتر کار کنند و میتوانند با اتخاذ
برخی روشها از پویایی کارکنان شان
بکاهند .آنچه در ادامه میخوانید
و مقایسه میکنید نتیجه پنج سال
پژوهش یک گروه کارشناسی در مورد
 11کشور است که مجله هاروارد
بیزنس ریویو منتشر کرده است.

هند

اتوکراتیک و
استبدادی:

حداقل ارتباط و
همکاری در سراسر
سطوح قدرت.

روسیه

چین

در روسیه ،کارگروهها وجود دارند ،اما
دپارتمانها در فضاهای مجزا و تفکیک شد ه
از هم قرار میگیرند و کارمندان دسترسی
کمی به هیئت رئیسه دارند.

فردگرایی:

اعتماد به نفس
و استقالل بسیار
ارزشمند است.

در امریکا ،حذف اتاقها برای ایجاد محیطهای
کار قابل انعطاف اجازه میدهد تا کارکنان
فضایی را که برای کارشان مناسبتر است
انتخابکنند.

مردانه:

پیشرفت و رقابت،
فرهنگ و الگو
میسازد.

در ایتالیا ،اکثر مؤسسهها دارای فرهنگ
سازمانی جسور و رقابتی هستند .عالمتهای
مشخص کننده سلسله مراتب ،از جمله دفاتر
شخصی ،از اهمیت برخوردارند .مکانهایی

تساهل در برابر
بیثباتی:

چالشها به محض
رسیدن مهار
میشوند.

که در آن عدهای با هم به طور مشترک کار
میکنند ساده و دور از تجمالت است.

انگليسيها بدون ساختار و با شرایط غیر
ل پیشبینی ،آسوده و بیدغدغه هستند.
قاب 
فضاهای کاری که مروج استفاد ه اشتراکی،

کوتاهمدت:

تمرکز روی
سود سریع و به
حداقل رساندن
سرمایهگذاریاست.

تحرک ،و تفکر خالق هستند را بیشتر دوست
دارند.

در امریکا ،سرعت ،انعطاف پذیری ،و نوآوری
اهمیت دارد .مکانها باید برای پیوند سریع
میان فرد و گروه در نظر گرفته شوند.

بوروکراسی
حداقلی:

نگر
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رویکرد شفاف و
مستقیمکلیدتعامل
میان افراد است.

در آلمان با فرهنگ بوروکراسی حداقلی،
انتظار میرود ارتباطات رک و سر راست
باشد .اینکه چگونه پیامی ارسال میشود
کمتر اهمیت دارد .مکانهای اداری
باید به تخته وایتبرد و سایر ابزارهای
اشتراکگذاری اطالعات مجهز باشند.

مراکش

فرانسه

الگوهایی برای بهینهسازی سازمان

هلند
اسپانیا

ایتالیا

امریکا

مشورتی:

آلمان انگلستان

در کشور انگلیس مکان کاری مدیران ،قابل

شرکت کارکنان در
تصمیمسازیها و به
دست گرفتن ابتکار
عمل.

طراحی محل کار به منظور متناسب کردن
فرهنگ بومی سبب افزایش اعتماد و
بهرهوری میشود.
هیچ فضای کار مشترکی
موجودنیست.

دسترسی است .تعامل خوبی بین کارکنان
در تمامی سطوح دیده میشود و تسریع در
تصمیم سازی وجود دارد.

جمعگرا:

در چین ،مدیران گروه ،نظارت و هدایت

انسجام گروه و
همکاریاولویت
دارند.

بیشتری اعمال میکنند .فضاها و مکانهای
جایگزین مفهوم نوینی دارند .کارکنان با
کارگاههای متراکم و منظم راحتتر کنار
میآیند.

زنانه:

همکاری و تناسب
و توازن بسیار
ارزشمند است.

هیئتمدیره

مدیران

کارگران

در چین ،هند ،روسیه ،و مراکش ،مؤسسات از تراکم
و سلسله مراتب باالیی برخوردار هستند .بسیاری از
کارفرمایان با کاهش وسعت فضای کار کارگران ،محیط
کارشان را بهینه میکنند و مقدار مساحت بیشتری را
به مدیران و هیئت مدیره اختصاص میدهند.
مقداری فضای
کار مشترک

مؤسسات هلندی به طور کلی نمایانگر فضاهای
سیالتر هستند که برابری را ترویج میکنند و
تمرکز بر تندرستی را نشان میدهند.

امنیتگرا:

در اسپانیا کارکنان به دقیق بودن در

تمرکز بر جزئیات در
فرایند و ساختارِ کار
است.

اشتراکگذاری اطالعات و ایجاد تغییرات
بزرگ تنها پس از ژرفنگری تمایل دارند.
بنابراین طراحی فضاها باید نمایانگر استفاده
در نظر گرفته شده برای آنها باشد.

در چین ،فضاها نمایانگر تاریخ ،ارزشها ،و

بلندمدت:

تأکید بر
سرمایهگذاری و طول
عمر شرکت.

هیئتمدیره

کارمندان

در فرانس��ه ،اسپانیا ،و ایتالیا ،تقس��یم جا از تساوی
بیشتری برخوردار است .مؤسسات با کاهش انداز ه
دفاتر شخصی و فضاهای کار عمومی ،تمایل به بهینه
سازی دارند .مؤسسهها در آنجا مشغول بررسی و به
کارگیری مکانهای جایگزین از جمله دفاتر اقماری به
منظور اداره جمعیت بیشتر هستند.
خارج از مقر

فضایمشترک

آداب و رسوم یک شرکت هستند .دفاتر
هیئت اجرایی ،نمادهای مهم سنت ،نظم و
ثبات در بلندمدت هستند.

حداکثری ،ابزاری از قبیل کنفرانس ویدئویی
هم در گردهماییهای مجازی به کمک شرکت
کنندهها میآید تا با دیدن طرز قرارگیری
و زبان بدن افراد ،درک بهتری از گفتگوها
داشتهباشند.

ارتباط غیر مستقیم
و اشارههای
نامحسوسبرای
تفهیم ضروری است.

فضاهای
کار جایگزین
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در چین با فرهنگ بوروکراتیک و نوشتاری

بورو کراسی
حداکثری:

هیئتمدیره
مدیران
کارمندان

درامریکا،انگلستان،آلمانوهلند،فضاهایبهاشتراک
گذاشتهشده میان کارکنان نمایانگر برخورداری آنها از
چشماندازی توسعهگرایانه هستند .ضمنا ً ،کارگران
احس��اس شلوغی را دوس��ت ندارند ،و این احساس
منجر ش��ده است به اس��تفادهای لیبرال از فضاهای
هتلی و دورکاری (کار در منزل توسط کامپیوتر و غیره
از راه دور به جای کار در اداره).

Harvard Business Review

اخالق مديريت

راهنمای مدیران

مردم را خوشحال کنیم
اخالق مهمتر از کسبوکار است:
یک جواب دو حرفی از استیو جابز
دیوید گلفمن

در بیش از  ۱۲سالی که در اپل کار کردم هرگز استیو جابز را برای مقاصد کاری
مالق��ات نک��ردم .البته که مثل تمام کارمندان اپ��ل او را در کافه  Macsیا در حال
پیادهروی با جانی آیو در اطراف حیاط داخلی مقر اینفینیت لوپ میدیدم و جلساتی
هم بود که او برگزار میکرد .ولی هرگز مستقیماً با استیو تماسی نداشتم تا اینکه در
مارس  ،۲۰۱۰فقط چند هفته قبل از عرضه رسمی آیپد ،یک دلیل برای تماس با او
پیدا ش��د .یکی از دوستانم به خاطر سرطان ریه داشت میمرد و من میخواستم تا
فرصت هست به سان فرانسیسکو بروم و با او دیدار و گفتوگو داشته باشم .آن خانم
از دوستانی بود که در دوره کار در ادوبی پیدا کرده بودم و خیلی عاشق تکنولوژی بود.
برای همین با خودم فکر کردم دیدن آیپد میتواند یک ُمسکن خوب برای حال آن
موقعش باشد و من یکی داشتم ،اما از آنجا که هنوز محصول رسماً معرفی نشده بود
نمیتوانستم بدون اجازه مدیریت آن را به کسی نشان دهم .بنابراین هیچ راهی نبود
که بتوانم آیپد را با خودم ببرم مگر اینکه استیو شخصاً آن را تایید میکرد .میدانستم
که اجازه خواس��تن از مدیران یک راه اش��تباه است .هیچ کس این خطر را به جان
نمیخرید .فقط مدیران ارشد  iOSمیتوانستند چنین درخواستی را تایید کنند و به
نظر میرسید امتحانش وقت تلف کردن باشد .جواب راحت “نه” بود و قطعاً چیزی
جز آن را نمیشنیدم .کسی اهمیت نمیداد .بنابراین به استیو نوشتم:
سالم،
امروز (سه شنبه) به عیادت از دوستی در بیمارستان سان فرانسیسکو میروم
که رو به فوت است .به من گفتهاند که شاید نهایتا تا همین جمعه دوام بیاورد.
در اواخر فوریه پیوند ریه دریافت کرده و همه امیدوار بودیم بهتر شود ولی نتیجه
بخش نبود .برای کار روی نرم افزار آیپد به من مجوز حمل دستگاه داده شده و
شخصا موارد امنیتی اپل را بسیار جدی میگیرم .امیدوار بودم از شما اجازه بگیرم
که عکسهای او را روی آیپد نشانش دهم هر چند هنوز به سوم آوریل (معرفی
رسمی) نرسیدهایم .در شرایط عادی چنین تقاضایی نمیکردم و انتظار هم ندارم با
این مورد موافقت شود .ممنون بابت لحاظ کردن این درخواست /.دیوید گلفمن

اگر در موقعیتی
نیستید که از
پس تعهدات داده
شده برآیید ،رک
و پوست کنده
بگویید .اگر بیش
از حد تعهد
دادهاید ،پیمان
شکنی نکنید .در
عوض بیدرنگ به
آن اعتراف کنید.
اگر صادق بوده
باشید امکان دارد
سرمایهگذار،با
کمال میل ،برای
بهبودشرایط
قرارداد دوباره با
شما وارد مذاکره
مثل احمقها در دقیقه نود این درخواست را فرستادم و انتظار جواب هم نداشتم،
شود .عبث بود که انتظار معجزه داشته باشم .با این حال ۳ ،دقیقه بعد از اینکه ایمیل را
فرستادم ،جوابش رسید:
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OK
Sent from my iPhone
کلم��ات نمیتوانند بگویند که چق��در از این جواب
خوش��حال بودم .OK .فقط دو ح��رف ولی یک دنیا
معنا .در بس��یاری از نطقها اس��تیو میگفت«:دلیل
اینک��ه کارمان را انجام میدهیم ،این اس��ت [که با
محصوالت مردم را خوش��حال کنیم]» و آن روز
او به من ام��کان داد با کمک محصول تالشها
و کارهایی که آن چند وقت انجام داده بودیم به
دوستم خوبی کنم ،حتی با اینکه از قوانین پیروی
نمیکرد .آن روزها درباره روح و قلب اپل به تردید
افتاده بودم .این تعامل کوچک با استیو کمک کرد
دوباره روحیهام برگردد .متاسفانه دوستم تمام مدتی
که باالی س��رش بودم بیهوش بود و آیپد در کیف من
باق��ی ماند .او همان روز فوت ک��رد ولی من از بودن در
کنارش خوشحال بودم .آن حضور خیلی موثر بود ،درست
مثل جواب دو حرفی استیو.

آداب مذاکره با سرمایهگذار
هفت درس برای معامله با سرمایهگذارانی که
به کمک آنها نیازمندید
1
برای رقابت آماده باشید

از آنجایی که عنایت و حمایت س��رمایهگذاران محدود است ،برای بدست آوردن
توجه و پشتیبانی آنها با شرکتهای دیگری که نیازمند سرمایهگذاری هستند در
رقابت خواهید بود .تمایل یک مؤسسه سرمایهگذاری جهت صرف کردن وقت و پول
ی است از سهم سرمایهگذار و حس او نسبت به
برای راهاندازی کسبوکار شما تابع 
سرمایهگذاری در شرکت شما .اگر طی مذاکره با سرمایهگذار این دو مسئله را دست
پایین بگیرید ،با شکست روبهرو خواهید شد.
2
امان از اعتماد به نفس بیش از اندازه

هنگامی که مشغول فراهم آوردن سرمایه هستید ،این امکان را در نظر بگیرید
که پیشرفت شما آهستهتر از آنچه فکر میکنید خواهد بود و الگوی کاری شما به
تدریج تکامل خواهد یافت .این ممکن است بدین معنا باشد که ناچار کمی بیشتر
از آنچه الزم میدانید به سرمایهگذاران سهم واگذار کنید تا در عوض وقتی در آینده
انتخابهای محدودی پیش پای ش��ما بود برای تأمین منابع مالی نیازمند مذاکره
دوباره با سرمایهگذاران نباشید.
3
صادق و شفاف باشید

بیشتر وقتها شفافسازی از آنچه میپندارید کمهزینهتر است .سرمایهگذاران با
تجربه در گذشته اکثر مشکالت را دیدهاند .اگر درباره وقفه در پیشرفت ،با آنها صادق
باشید ،ممکن است توصیههای سودمندی برای درمیان گذاشتن با شما داشته باشند.
هر چقدر هم ش��فافیت از قدرت نفوذتان بکاهد ،باز هم با ارزش است .چون اعتماد
سرمایهگذاران را به شما افزایش خواهد داد.
4
اعتمادسازی به جای سوءاستفاده

وقتی طرف دیگر آسیبپذیر است اغلب به راحتی میتوانید اعتمادسازی کنید.
این یعنی وقتی که میتوانستید از آنها سوء استفاده کنید ،ترجیح دادید از این کار
خودداری کنید تا طرف مقابلتان به ش��ما اعتماد کند .در صورتی که سرمایهگذار
آسیبپذیر است ،به جای منفعتطلبی از این فرصت برای اعتمادسازی استفاده کنید.
در روابط درازمدت ،اعتمادی که امروز ش��کل میگیرد س��بب افزایش فرصتها در
آینده میشود.
5
رو راست باشید

اگر در موقعیتی نیستید که از پس تعهدات داده شده برآیید ،رک و پوست کنده
بگویید .اگر بیش از حد تعهد دادهاید ،پیمان شکنی نکنید .در عوض بیدرنگ به آن
اعتراف کنید .اگر صادق بوده باشید امکان دارد سرمایهگذار ،با کمال میل ،برای بهبود
شرایط قرارداد دوباره با شما وارد مذاکره شود.
6
طمعنکنید

در مذاکرات فقط به فکر چانهزنی بر س��ر مقدار س��رمایهگذاری و کاهش سهم
سرمایهگذاران نباشید؛ تمام جنبههای منافع خود را مطرح کنید .فراموش نکنید در
آغاز کار انگیزههای غیر مالی بسیاری داشتید.
7
همهچیز ،سهام شرکت نیست

قدرت چانهزنی خود را عاقالنه به کار برید .ارزشگذاری و مقدار سهم سرمایهگذار
تنها وقتی اهمیت دارد که شرکت شما سرانجام موفق شود که در این صورت تعیین
شروط دیگر میتواند تأثیر بیشتری در درآمد نهایی شما داشته باشد .برای موفقیت
موسس ه خود برنامههای متعددی را در نظر داشته باشید و عواملی که میتواند سبب
موفقیت شما شود را سبک سنگین کنید.
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