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4

با دو بالعقالنيت و شجاعت

دولت آقاي روحاني از  12مرداد ماه عهدهدار اداره كش��ور شده و امید میرود
که از اين تاريخ مرحله جديدي در اداره امور به ويژه در عرصه اقتصادي گش��وده
ش��ود .روشن است كه انتظارات گوناگوني اعم از اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و
سياس��ي در كش��ور وجود دارد كه به طور طبيعي ،مسئولیت برآورده كردن اين
انتظارات متوجه دولت آقاي روحاني خواهد شد .دولتي كه با شعار تدبير و اميد و
محور اعتدال بر مصدر امور قرار گرفته است .در اين شرايط برخي انتظارات نیز در
حوزه اقتصادی و از سوی بخش خصوصی وجود دارد كه نبايد ناديده گرفته شود،
به شماری از این انتظارات و توصیهها در پرونده ویژه این شماره آیندهنگر پرداخته
شده است و در اینجا از زاویه دیگری به موضوع پرداخته میشود.
1
گزارش وضع موجود

آقاي روحاني در اولين گام بايد براي مردم شرح دهد كه وضعيتي كه در آن قرار
داريم داراي چه مشخصاتي است و در سالهاي گذشته شاهد چه روندي بوديم؟
اين گزارش بايد منصفانه و صادقانه و مبتني بر اعداد و ارقام واقعي باشد ،به طوري
كه هر كارشناس و صاحبنظري آن را منصفانه بيايد .متأسفانه ارايه چنين گزارشي
ممكن است از سوي برخي افراد و عالقهمندان به  8سال گذشته نوعي سياهنمايي
تلقي شود ،در حالي كه بيان واقعيت را نميتوان سياهنمايي قلمداد كرد.
براي نمونه يكي از آخرين گزارشهايي كه درباره س��ند چشمانداز تهيه شده
نش��ان ميدهد كه اگر بخواهيم تا س��ال  1404بخشي از اهداف تعيين شده در
س��ند چشمانداز توس��عه ايران را محقق كنيم ،بايد از س��ال  1391تا  ،1404به
طور متوس��ط شاهد رشد اقتصادی س��االنه  11/5درصدي باشيم كه با توجه به
وضعيت موجود كه رش��د منفي گريبان اقتصاد كشور را گرفته است ،تحقق اين
هدف ناممكن مينمايد .وضعيت كسري بودجه ،تورم ،نقدينگي ،اشتغال و بیکاری،
سرمايهگذاري و ..همگي ميتوانند در اين گزارش به تصوير كشيده شوند.
2
اعتدال در انتظارات

نهتنها دولت ،بلكه همه نيروها بايد س��عي كنند كه انتظ��ارات خود را در حد
اعتدال بيان و پيگيري كنند .قرار نيست كه در صد روز اول دولت آقاي روحاني يا
حتي يك سال اول آن اتفاق خارقالعادهاي بيفتد .اگر افتاد كه چه بهتر ،ولي اگر
نيفتاد انتظارات جامعه بايد معقول باشد .به اين معنا كه كافيست در اين مدت روند
تخريبي و منفي اقتصاد متوقف شود و جوانههاي مثبت را در شاخصهای اقتصادی
شاهد باشيم .به ويژه در زمينه كنترل نسبي تورم و نيز بهبود اشتغال و توليد.

3
عقالنيت و شجاعت

يكي از مهمترين ويژگيهاي دولت در  8سال گذشته ،قاطعيت و اصرار شديد
بر اجرای تصميمات اتخاذ ش��ده خود بود ك��ه در برخي از موارد از جمله تمهيد
مقدمات و زيرس��اختهاي پرداخت يارانهها مثل كارتي كردن سوخت و دريافت
بانكي يارانهها ،نتايج مثبتي هم داشت .ولي اين شجاعت در تصميمگيري نيازمند
تكميل بال ديگر و ضروري آن يعني عقالنيت است .عقالنيتي كه محصول دانش و
مشاركت نخبگان و كارشناسان اقتصادي است .به عبارت ديگر دولت آقاي روحاني
بايد تصميماتي مبتني بر عقالنيت و ناشي از مشاركت نخبگان را اتخاذ كند ،ولي
پس از قطعي شدن تصميم ،با شجاعت و قاطعيت آن را اجرا كند .اگر قرار باشد
كه اين تصميمات را به اما و اگرهاي اين و آن معطل كند ،وضع از آنچه كه هست
نيز بدتر خواهد شد .بنابراين موازنه ميان عقالنيت و شجاعت و پرواز با اين دو بال،
شرط ضروري موفقيت دولت آقاي روحاني است.
4
اقتصادي سياسي

واقعي��ت اين اس��ت كه در جامعه ايران ،زمينهچيني سياس��ي ب��راي اجراي
تصميمات اقتصادي بس��يار مهم اس��ت .اگرچه اين مسأله در همه كشورها مهم
است ولي در ايران به داليل گوناگون اهميت بيشتري دارد .بنابراين كوشش اصلي
آق��اي رئيسجمهور بايد معطوف به جلب حمايت سياس��ي و دفع مخالفتهاي
سياس��ي با برنامههاي اقتصادي دولت باش��د .بدين منظور وجود معاون اولي كه
به لحاظ اقتصادي و اجرايي قدرتمند باش��د و بتواند هدايت و مديريت مسئوالن
و مدیریتهای گوناگون اقتصادي دولت را هماهنگ كند بس��يار ضروري اس��ت.
در اين صورت وقت اصلي آقاي روحاني معطوف به جلب حمايتهاي سياسي و
دفع مخالفتهاي سياسي و نيز بهبود روابط خارجي كشور خارج خواهد شد .هيچ
رئيسجمهوري نميتواند مسئولیت اجرای کارها و برنامههای تمامي اينها (اعم از
سیاست و اقتصاد و فرهنگ) را به تنهايي تحمل كند.
5
سرمايه اجتماعي

برخي ار كارشناس��ان معتقدند كه شايد صرف و تزريق صدها ميليارد دالر به
اقتصاد ايران هم نميتوانست چنين اميد و اعتمادي را كه پس از انتخابات خرداد
ماه ش��اهد بوديم ايجاد كند .تنها با انجام يك انتخابات بيمس��أله ،جامعه ايران
توانسته موج اميد را در كشور راه بيندازد و قدرت چانهزني سياسي را در داخل و

خارج كشور به نحو چشمگيري بهبود بخشد .بنابراين وظيفه اصلي دولت در درجه
اول حفظ اين سرمايه فراهم شده و در مرحله بعد ،بسط و افزايش آن است .بدون
اين سرمايه و اعتماد اجتماعي ،نميتوان هيچ اقدام پايدار و ارزشمندي را در عرصه
اقتصاد مدیریت و اجرا كرد.
6
همكاري با بخش خصوصي

تجربه همه كش��ورها نشان داده است كه بدون حضور مؤثر بخش خصوصي،
هيچ دولتي نميتواند رش��د پايدار و مطلوبي را تجربه كند .نيازي به رفتن به راه
دور نيست .تجربه  8سال گذشته به روشني گواه اين مدعاست كه اگرچه ممكن
اس��ت مبارزه با بخش خصوصي در ذيل شعارهاي فريبنده و پوپوليستي و حتي
عدالتمحور قرار بگيرد ،ولي نتيجه آن چيزي جز افزايش بيكاري و تورم و كاهش
توليد نيست .دود همه اين عوارض بيش از همه به چشم طبقات پايين و جوانان
بيكاري ميرود كه تا سيسالگي و حتي بيشتر ،به دليل فقدان اشتغال نانخور پدر
و مادر خویش هستند .وظيفه دولت تقسيم ثروت عمومي جامعه ميان همه مردم
نيس��ت ،زيرا ثروت را به سرعت ميتوان مصرف و تمام كرد .وظيفه اصلي دولت
تهيه ش��رايط و زيرساختهايي اس��ت كه تهیه آن فراتر از توان بخش خصوصی
اس��ت و ثروت موجود كشور باید در اختيار بخش خصوصی و مردم و كارآفرينان
قرارگیرد تا آن را با اتکا به این زیر ساختها به ثروت و توليد بيشتر تبديلكنند.
واال مصرف كردن ثروت ،هر چه قدر هم كه زياد باشد ،كار چندان سختي نيست.
حمايت از بخش خصوصي ،كارآفرينانی که بينياز از رانتخواري هستند وظيفه
مهم دولت كنوني است .بدون برداشتن موانع از پيش پاي اين بخش ،اقتصاد ايران
دچار تحول مثبت نميشود.
7
طبقه متوسط

تصور غالب دولت در  8س��ال گذشته چنين بود كه اگر يك طبقه اجتماعي
ضعيف شود ،طبقه ديگر جامعه قوي خواهد شد .به همين دليل با ادعا براي تقويت
طبقات پايين ،كوشيد كه طبقه متوسط را ضعيف كرده و ناديده بگيرد .در حالي
كه طبقه متوسط نهتنها پايههاي ثبات و پايداري جامعه است ،بلكه رشد اقتصادي
و خالقيت و كارآفريني از درون اين طبقه جوانه ميزند .اتفاقاً انتخابات خرداد 92
نش��ان داد كه طبقات پايين هم به خوبي متوجه اين نکته شدند و به افرادي كه
خود را مدافع طبقه پایین ناميده بودند رأي ندادند ،زيرا به صورت شهودي ديدند
كه تضعيف طبقه متوسط همراه با ضعف بيشتر طبقه پایین نيز هست .دریافت
يارانهه��ا فقط به صورت مرهمي موق��ت بر زخم فقر و بيكاري آنان بود .آنچه كه
طبقات پايين جامعه ما نيازمندند ،اش��تغال خالق و با درآمد است كه تحقق آن
بدون طبقه متوسط و قدرتمند خيالي بيش نيست .به اين منظور كوشش دولت
جديد بايد معطوف به تقويت بنيانهاي اين طبقه فعال و پويا باشد ،تا موتور رشد
اقتصادي روشن و ثبات اجتماعي بيشتر شود.
8
شفافيت و پاسخگويي

یعنی به مردم متکی باشیم
و از افراط و تفریط دوری کنیم

محمد نهاوندیان
رییس اتاق ایران

اقتصاد ما باید یک
سیاستراهبردی
داشته باشد و
دولت نیز در این
بخش ،وظایف
توسعهای خود را
در حمایت از تولید
ملی ایفا کند

نگر
آینده

اکنون که رییسجمهور جدید انتخاب شده است ،مبتنی بر این انتخاب اقتصاد
ایران هم پا به دوره تازهای میگذارد و نکته مهم اینجاست که در مرحله جدید
اقتصاد ایران باید چگونگی رابطه بین دولت و فعاالن اقتصادی بازتعریف ش��ود و
تیم آینده اقتصادی حتماً باید در مبنا ،مقصد و شیوه نگاه،مکانیزم های هماهنگ
داش��ته باش��ند و همه بدانند که هدف و روش آنها چیس��ت .در ابتدای امر باید
توجه و بررسی شود که چه میزان اقتصاد ما تاکنون از عملکرد تیمهای اقتصادی
ناهماهنگ در دولتها صدمه دیده اس��ت و بنابراین ضروری است که حتماً تیم
اقتصادی دولت آینده هماهنگ باش��د چراکه نمیتوان با مدیریتهای جزیرهای
اقتصاد ایران را در این مرحله حساس که در آن قرار دارد ،پیش ببریم .هماهنگی
درونی تیم اقتصادی و مش��ورت خواهی از فعاالن و نخبگان اقتصادی کش��ور و
همچنین هماهنگی دولت با فعاالن اقتصادی از ضرورتهای موفقیت تیم اقتصادی
دولت آینده اس��ت .این نگاه غالب که فعالیت اقتصادی حتماً از دولت باید مجوز
داشته باشد نیاز به تجدیدنظر دارد .متاسفانه این نگاه مدتها است که در اقتصاد
ما وجود داشته در حالی که دولت باید تسهیل کننده باشد و فعالیتهای اقتصادی
فعاالن را بسترسازی کند و به استقبال ابتکار عمل برود نه اینکه از همان ابتدا برای
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان مانع تراش��ی کند .نمیتوان بر این واقعیت چش��م
پوشید که پیشرفت اقتصادی حق ملت ایران است و پیشرفت اقتصادی ،داشتن
اقتصاد پر رونق ،داشتن فرصتهای شغلی همراه با کرامت و عزت ،حقوقی است
که باید برای ملت ایران استیفا شود.ارتباط عادالنه و عزتمند میان اقتصاد ایران و
اقتصاد جهانی باید در دستورکار دولت آینده باشد و میان برنامههایش از اولویت
اول برخوردار باشد.حرکت جدی ،مدبرانه و عزتمندانه برای رفع تحریم حتماً باید
در اولویت کاری دولت آینده قرار گیرد که البته بخش خصوصی نیز میتواند در
ای��ن راه کمک کند چراکه هرکدام از آنها در ارتباطهای تجاری و اقتصادی خود
ب��ا طرفهای مقابل می توانند منتقل کننده این پیام و حرکت مبتنی بر احترام
و منافع متقابل باش��ند که البته این همکاری در برنامه کاری اتاق بازرگانی قرار
گرفته است و امیدواریم حاصل این همکاری جدید به رفع تحریمها منجر شود.
رییس جمهور جدید که با شعار اعتدال در انتخابات پیروز شد ،به همه عرصهها
نگاهی اعتدالی دارد و نگاه اعتدالی در اقتصاد هم این است که به مردم متکی باشیم
و از هرگونه افراط و تفریط دوری کنیم .مصداق دیگر اقتصاد اعتدالی ،پیشرفت و
عدالت است و البته پیشرفت و عدالت هر دو باید توامان دیده شود .مصداق دیگر
اعتدال در بخش س��اختار بازار اس��ت که کمک کنیم ساختار بازار تقویت شود و
از تضعیف مکانیزم بازار و یا مقدس کردن بازار بپرهیزیم .واقعیت این اس��ت که
اقتصاد ما باید یک سیاست راهبردی داشته باشد و دولت نیز در این بخش ،وظایف
توسعهای خود را در حمایت از تولید ملی ایفا کند .اکنون در شرایط حساس فعلی
از فعاالن اقتص��ادی و فرزانگان اقتصاددان توقع میرود که این نگاه اعتدالی را با
استفاده از سه دهه تجربه خود و با استفاده از تجربیات اقتصادی دیگران تبیین
کند .البته برای هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت آینده ،نقش اتاق بازرگانی،
نقشی تعیین کننده و اساسی خواهد بود .اتاق بازرگانی باید با دولت آینده ،هم در
مرحله تصمیمسازی اقتصادی و هم در مرحله اجرای تصمیمات همکاری جدی
داش��ته باشد .البته اتاق هرگز معتقد نبوده که باید در تصمیمگیریها مشارکت
کند بلکه اتاق هم میپذیرد که وظیفه تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی
بر عهده حاکمیت اس��ت و اتاق تنها خود را طبق قانون ،مش��اور سه قوه میداند
و در تصمیمس��ازیها کمک میکند و در فرآیند تصمیمگیری کمک مشاورهای
میکند .این حرف نادرستی است که بخش خصوصی باید در فرآیند تصمیمگیری
و سیاستگذاری جانشین نهادهای سیاسی شود.
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دولت آقاي روحاني قادر اس��ت در اسرع وقت حدي از شفافيت و پاسخگويي
را در دولت بازسازي و احيا كند .اين دو امر مستلزم تعهد به صداقت در گفتار و
ش��فافيت در رفتار و ارايه اطالعات درست اس��ت .انجام اين امور چندان نيازمند
مقدمات پيچيده و غير قابل دسترس نيست .برخالف سرمايهگذاري كه نيازمند
منابع مالي است كه خارج از توان دولت است ،براي انجام اين موارد مانع غير قابل
عبوري وجود ندارد ،در حالي كه منافعش بسيار است .نهتنها اميد و اعتماد مردم را
تقويت ميكند ،بلكه به بهبود وضع اقتصادي هم كمك ميكند .در همين زمينه
انتشار اطالعات و آزاد كردن دسترسي به آن و نيز اعتباربخشي به اطالعات و آمار
رسمي ،از جمله اهم وظايف دولت است .انجام آن نيز فقط به اراده رئيس جمهور
و كابينه مربوط ميشود و به مقدمات ديگري نياز نيست.
با آمدن دولت تدبير و اميد ،بخش خصوصي ايران هم مثل ساير آحاد جامعه به
تدبير دولت جديد اميد بسته است و خود نيز آمادگي دارد كه به حمايت همهجانبه
از اين دولت اقدام نمايد.

نگاه اعتدالی در اقتصاد
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نویسندگان ایرانی

یادداشتها

یحیی آلاسحاق
رییس اتاق
بازرگانی،صنایع،
معادن و کشاورزی
تهران

باید دولت جدید
را ترغیب به
استفاده از طیف
اقتصاددانان
جوانی کرد که
به بهترین شکل
با علم اقتصاد
آشنایی دارند
و با جدیدترین
روشهامیتوانند
مدلسازیکنند

نگر
آینده
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دانش
داروی اقتصاد
اگر دولت جدید دولتی توسعهخواه باشد ،نیاز به طرح
و برنامه در حوزههای مختلف دارد و سوال این است
که چه کسانی باید برای این دولت برنامه بنویسند؟
پاس��خ مش��خص اس��ت :اقتصاددانان .کدام طیف از
اقتصاددان��ان؟ باید گفت اقتصاددانانی که در بهترین
دانش��گاههای دنیا ،با تازهترین مدلها و ش��یوهها و
روشهای تحقیق آش��نایی دارند .به این ترتیب باید
دولت جدید را ترغیب به استفاده از طیف اقتصاددانان
جوانی کرد که به بهترین شکل با علم اقتصاد آشنایی
دارند و با جدیدترین روشها میتوانند مدلس��ازی
کنند .ام��ا در صورتی که دولت نتوان��د یا نخواهد از
طیف جدید اقتصاددانان بهره ببرد ،سرنوش��ت آنها
چه خواهد ش��د؟ ب��ه عبارتی اگر دول��ت راه را برای
بازگشت دانشمندان جوان حوزه اقتصاد هموار نکند،
چه سرنوش��تی در انتظار آنها و اقتصاد ایران خواهد
بود؟ پاسخ این سوال مشخص است .نخبههای ایرانی
با بهترین حقوق و مزایا جذب س��ازمانها و نهادهای
اقتصادی کش��ورهای دیگر میشوند اما اقتصاد ایران
از داش��تن متخصصان تحصیلکرده و جوان محروم
میماند .پس ضرورت دارد که دولت جدید راه را برای
ورود این طیف و انبوهی از اقتصاددانان جوانی که از
دانشکدههای داخلی فارغالتحصیل شدهاند باز کند.
دلیل تاکید من بر توانایی نس��ل جدید اقتصاددانان
این است که آنها با تازهترین روشهای علمی آشنایی
دارند .متخصص هستند و فراز و فرودهای اقتصادی
در کش��ورهای مختلف را مطالعه کردهاند .ش��اید در
میان این دو طیف که نباید به وطندوس��تی و تعهد
آنها شک کرد ،افرادی پیدا شوند که بتوانند با تدوین
برنامهای جامع و مبتنی بر ش��رایط کشور ،اقتصاد ما
را از برخ��ی گرفتاریهای تاریخی نجات دهند .مثل
آنچ��ه کمال درویش در ترکیه انج��ام داد .حدود 12
س��ال پیش ،ترکیه کش��وری درگیر با مش��کالت و
مصیبتهای مختل��ف اقتصادی بود .ن��رخ تورم در
این کش��ور از  70درصد گذش��ته بود اما با روی کار
آمدن گروهی که عل��م اقتصاد را درک کرده بودند و
سیاستگذاری اقتصاد را میشناختند اقتصاد ترکیه به
شکل خارقالعادهای متحول شد .برگ برنده این گروه
درک صحیح اقتصاد بود و با زمینهسازی برای تعامل
فعال میان ترکی��ه و جامعه جهانی و مهمتر از همه،
تدوین برنامههای اقتصادی مش��خصی کشور درگیر
با ابرتورم را تورم یکرقمی ،رش��د باالی اقتصادی و
صادراتگرا رساندند.

تدبیر در انتخاب مدیران
چرا یکدست بودن بدنه دولت مهم است؟

مسعودنیلی
استاداقتصاد
دانشگاهشریف
و مشاور اتاق تهران

اگر بر این تصوریم که دو سال سخت از نظر هزینه
و درآمد پیش روی دولت قرار دارد ،دولت جدید باید
از چهرههایی در بدنه خود استفاده کند که این الزام را
مدنظر قرار دهند .افرادی باید در تیم اقتصادی دولت
حضور داشته باشند که بدانند استفاده از منابع بانک
مرکزی به قیمت تشدید مشکالت دولت خواهد بود.
بدانند که نیاز دولت این است که به منابع بانکی دست
درازی نکند و مدیرانی باید حضور داش��ته باشند که
به استقالل بانک مرکزی احترام بگذارند .رئیسجمهور
باید بداند که استفاده از اقتصاددانانی که چنین باوری
ندارند ،میتواند اقتصاد را در شرایط سختی قرار دهد
و الزم اس��ت همه به صورت یکس��ان از این سیاست
تبعیت کنن��د .به هرحال مزایای تیم یکدس��ت این
است که سیاست اتخاذش��ده برای رسیدن به اهداف
مورد نظر یکس��ان اس��ت و همه اعضا خود را موظف
به اجرای آن میدانند .ب��ه عنوان مثال در مواجهه با
تورم اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباش��د ،رئیس کل
بانک مرکزی ممکن است کنترل نقدینگی را به عنوان
راهکار قطعی مطرح کند اما یکی دیگر از وزرا معتقد
باشد که با ابزار تعزیراتی میشود افزایش قیمتها را
مهار کرد و یا معتقد باش��د که کنترل تورم ماموریت
سازمان حمایت از مصرفکننده است نه بانک مرکزی.
بنابراین اختالف نظر شدیدی در تیم اقتصادی پیش
میآید که عواقبش برای اقتصاد خوب نیس��ت و آثار
منف��ی زی��ادی دارد .راهحل این موضوع مش��خص

اس��ت و به توان رئیسجمهور برای پیشبینی آینده
برمیگردد .رئیسجمهور باید بتواند تصویر درس��تی
از مس��ائل کشور ترسیم کند و پس از آن با مشخص
کردن اولویت مشکالت ،از افرادی دعوت به همکاری
کند که توانایی فکری و اجرایی حلوفصل مشکالت را
دارند .در این صورت ،افراد با ماموریت مش��خص وارد
دولت میش��وند و نوع و سطح انتظار رئیسجمهور از
آنها مشخص است .مث ً
ال در شرایط تنگنای مالی فعلی،
پرهزینهترین دستگاه دولتی وزارت آموزش و پرورش
و بهداشت و درمان و آموزش عالی است و دستگاههای
نظامی و انتظامی هم در این رده جای میگیرند .حاال
اگر به طور مثال فردی وزیر بهداش��ت شود که نتواند
این شرایط را درک کند و نتواند متناسب با درآمدهای
محدود دولت برنامهریزی داشته باشد ،طبیعی است
که مشکالت دولت را زیاد میکند.
ب��ه هرحال ای��ن موضوع خیلی اهمی��ت دارد که
رئیسجمهور ،افراد مشخصی را با ماموریت مشخص
وارد کابین��ه کند .نباید فراموش کنیم که کش��ور در
شرایط بس��یار حساس��ی قرار دارد .دوره چهار سال
آینده در آینده کشور خیلی تعیینکننده خواهد بود
و تن دادن به هر سیاست و مدل مشخصی ،کشور را
در مسیر خاصی قرار خواهد داد .آقای روحانی ،شعار
دولت خود را تدبیر و امید گذاش��ته و جالب است که
ظرف روزهای گذش��ته ،امید به مردم بازگش��ته و ما
امیدواریم تدبیر هم به مجموعه دولت بازگردد.

وفاق واعتماد
در باب تاثیر
سرمایه اجتماعی
بر فضای کسبوکار

سه یادآوری برای یک دولت جدید
1

ش��عاری که تعدادی از سیاس��یون در چند سال اخیر سر دادهاند مبنی بر اینکه «میتوان کشور را با
اقتصاد بدون نفت اداره کرد» تنها یک شعار خوب برای سخنرانیهاست ،چراکه چه خوشمان بیاید و چه نه،
کشور ما همچنان وابستگی جدی به نفت دارد .بنابراین درحال حاضر چند چالش جدی پیش روی حوزه
انرژی کشورقراردارد .به دلیل مشکالتی که تحریمهای سخت و ظالمانه برای کشور ایجاد کرده مشکالتی
در صادرات نفت ،جابه جایی پول و گشایش اعتبار برای واردات تجهیزات ایجاد شده است .ضمن آنکه
به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در حوزه انرژی با افت جدی در سرمایهگذاری در این حوزه مواجهیم.
مهدی کرباسیان
به نحوی که شاهد یک عقب ماندگی جدی در توسعه میدانهای مشترک چون میدان مشترک پارس
مدیرعاملسازمان
جنوبی ،میدانهای مش��ترک با عراق ،کویت ،عربستان ،عمان و امارات هستیم .اگرچه عالوه بر مساله
توسعه و نوسازی معادن
عدم سرمایهگذاری مناسب ،با مشکل عدم انتقال تکنولوژیهای روز به کشور هم مواجهیم .بنابراین حوزه
و صنایع معدنی ایران
انرژی،به توجه ویژهای نیاز دارد چراکه اگر چرخهای حوزه انرژی به حرکت در بیایند ،آثار بسیار مثبتی از
جمله اشتغالزایی ،مهار تورم و رونق سایر بخشهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
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از سال  1384به بعد یعنی در دولت نهم و دهم درچارچوب سیاستی آگاهانه و حساب شده ،و زیر
پوشش «ضرورت جابهجایی مدیران سابق با مدیریتهای تازه برآمده» ،استفاده از نظرات کارشناسی و
مدیران مجرب و برجسته و متخصصان کارآزموده ،مغفول واقع شد .درواقع طی این دوران 8ساله تالش
شد کسانی را که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در حوزههای سیاست و اقتصاد و فرهنگ حضوری
جدی و شاخص داشتند و اغلب موفق هم بودند از چرخه مدیریتی کشور خارج کنند .در اکثر حوزهها
هم اگر نیازجدی برای استفاده از نیروهای متخصص بود از افرادی استفاده شد که بعضا در گذشته در
ردههای سوم و چهارم سازمانهای خود قرار داشتند.خوشبختانه رییس دولت منتخب ملت آنگونه که
اعالم کرده بنا دارد این ضعف و نقص آشکار در نظام مدیریتی و اداری کشور را از بین ببرد که این اقدام
به نوعی گام برداشتن به سمت جلو است؛ چراکه به نظر میرسد با این رویکرد قرار است تجربه سی
ساله پس از پیروزی انقالب و همچنین دانش روز دنیا باردیگر موردتوجه قرارگیرد.

3

در تعامالت خارجی و سیاست خارجی اگر با حفظ عزت و شأن جمهوری اسالمی ایران نتوانیم با
دنیا تعامل داشته باشیم ،حوزههای اقتصادی هم نمیتوانند فعالیت چشمگیری داشته باشد .در  8سال
گذشته وزارت امور خارجه ،باوجود بدنه کارشناسی قوی ،وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.
ش��اید بتوان ادعا کرد که یکی از ضعیفترین وزارتخانهها در  8س��ال گذشته ،وزارت امور خارجه بوده
است؛ چراکه اگر این وزارتخانه وظایفش را به خوبی انجام میداد در حوزه اقتصاد(اعم از صادرات ،واردات،
ش روی کشور وجود داشت .بنابراین فعال
فروش نفت و جابه جایی پول) امروز شرایط بسیار بهتری پی 
کردن وزارت خارجه و سیاس��ت خارجی با حفظ عزت و شأن جمهوری اسالمی ایران میتواند بسیار
کمک کننده باشد .و بازهم خوشبختانه یکی از امتیازهای رییس جمهور منتخب این است که سالها به
عنوان دبیر شورای امنیت ملی فعال بوده و در دوران بروز چندین بحران بینالمللی به عنوان دبیر این
شورا حضور داشته است .او اهمیت تعامل اقتصاد و دیپلماسی را لمس کرده و در این خصوص تجربه و
آگاهی دارد .بنابراین با توجه به دید و آگاهی خوب ایشان در این رابطه قاعدتا” بهترین و منطقیترین
تصمیمات در این راستا اتخاذ خواهد شد.

یکی از امتیازهای
رییسجمهور
منتخباین
است که سالها
به عنوان دبیر
شورای امنیت
ملی فعال بوده
و در دوران بروز
چندینبحران
بینالمللیبهعنوان
دبیر این شورا
حضور داشته
است .او اهمیت
تعامل اقتصاد و
دیپلماسی را لمس
کرده و در این
خصوص تجربه و
آگاهی دارد

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

از عمدهترین دستآوردهایی که انتظار
میرود توس��ط رئیسجمهور منتخب
ایران کس��ب شود ،کاس��تن از فشار و
سطح تحریمها اس��ت .این دستآورد
صد البته میتواند با استفاده از برقراری
تعامل مناسب با کش��ورهای مستقل
محسن جالل پور جهان و آگاهس��ازی تحریمکنندگان از
عضوهیاترییسه تبعات بینالمللی اعم��ال محدودیت
اتاق ایران علیه کشوری مانند ایران حاصل شود
و بهط��ور قطع باید مبتن��ی بر عزت و
منافع ملی کشور و با درنظر گرفتن اولویتها و حقوق اساسی
جمهوری اسالمی ایران باشد .به این ترتیب تسهیل مناسبات
بینالمللی در ح��وزه تجارت و اقتصاد را باید برجس��تهترین
دس��تآورد مورد انتظار از دولت یازدهم دانست .این در حالی
است که خوشبختانه سرمایه اجتماعی فوقالعادهای که اکنون
در بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری ،حمایت و دلبستگی خود
را به نظام و کش��ور مجددا ً نشان داده است ،این امکان را برای
رئیس جمهور منتخب که به حق خود را رئیس جمهور همه
مردم ایران میداند ،فراهم میآورد که به تحریمکنندگان ایران
اثبات شود با ادامه تحریمها نمیتوانند ،ایران را به تعبیر مواضع
بر حق خود وادار سازند بنابراین میتوان امیدوار بود که در آینده
نزدیک نه تنها ش��اهد افزایش این رفتار ظالمانه نباشیم بلکه
تحریمهای فعلی نیز کاهش یابد .فارغ از اینکه تحریمکنندگان
به چنین نتیجه منطقی دست پیدا کنند به نظر میرسد دولت
یازدهم باید با در پیش گرفتن راهبرد تس��هیل در برابر تحریم،
امکان فعالیت بیشتر و سادهتر را برای فعاالن بخش خصوصی
فراهم آورد .واقعیت این است که طی سالهای اخیر و با وجود
تش��دید تحریمها علیه کش��ورمان ،این فع��االن اقتصادی در
بخش خصوص��ی بودهاند که بهعنوان فرماندهان اقتصاد ایران
در غیاب تدابیر کالن دولت ،توانس��تهاند بار محدودیتآفرین
تحریمها را کاهش دهند و با اس��تفاده از روابط مویرگی خود
در سراسر جهان ،نیازهای کشور را تأمین کنند .این در حالی
بود که متأسفانه صادرکنندگان و واردکنندگان با وجود تالش
فراوان برای خنثیس��ازی تحریمها ،در فض��ای داخلی نیز با
مشکالت فراوانی مواجه بودند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق
این مش��کالت ،عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی بود .این
بیاعتمادی باعث ش��ده بود تخلف و عملکرد نادرست عدهای
محدود و انگشتشمار به بهانهای برای برخوردهای ناصحیح و
وضع قوانین و بخشنامههای بدبینانه در مسیر فعالیت تمامی
فعاالن بخش خصوصی تبدیل ش��ود .از اینرو به نظر میرسد
تصحیح و تغییر نگاه به بخش خصوصی و اعتماد به فعاالن این
بخش میتواند مهمترین راهکاری باشد که در راهبرد تسهیل در
برابر تحریم باید از سوی دولت آینده دنبال شود .در این مسیر
بوکار به عنوان نقص قانونی و
قانون بهبود مستمر محیط کس 
م��ورد وفاق حاکمیت و بخش خصوصی میتواند مبنای عمل
قرار بگیرد.

وقتی به آینده اقتصاد کشور
امید تزریق شد
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

این عتیقه وحشی
شش دلیل
برای کاهش قیمت طال تا سال 2015

نوریل روبینی
اقتصاددان
و استاد دانشگاه
نیویورک
ترجمه:اميليامرايي

قیمت طال در سالهای اخیر رشد قابل مالحظهای داشته است-در واقع اوایل سال
 2009قیمت هر اونس طال  800دالر بود و در پاییز 2011هر اونس طال بیش از 1900
دالر معامله شد .با این حال تا امروز تمام ویژگیهای تشکیل و شکستن حباب را میتوان
در این بازار دید ،و حاال مثل همه داراییهایی که با اصول و عرضه و تقاضا نوسان دارند
حباب طال هم شکس��ته شده اس��ت .در اوج بحران طال و باالرفتن قیمتها ،ترکیبی از
س��رمایهگذاران پارانوئیدی و متوهم و عدهای دیگر با دستور کار سیاسی که با یکجور
ترس و خوشحالی توامان بود پیشبینی میکردند قیمت طال تا رقم هر اونس  2هزار تا
 3هزار دالر در ظرف مدتکوتاهی باال خواهد رفت ،حتی در این پیشبینیها رقم  5هزار
دالر هم دیده میشد .اما قیمتها از یکجایی به بعد سیر نزولی پیدا کرد .در ماه آوریل
طال با قیمتی نزدیک به  1300دالر در هر اونس فروخته میش��د -و قیمت هنوز هم از
 1400دالر عبور نکرده است و زیر آن حباب شناور مانده است ،و تقریبا با پایین آمدن 30
درصدی از قیمت باال در سال  2011مواجه شده است .دالیل بسیاری وجود دارد درباره
اینکه چرا حباب قیمت طال ترکید .به همین دالیل هم قیمت جهانی طال به احتمال زیاد
همچنان پایینتر خواهد آمد و میتوان گفت ممکن است در سال  2015هر اونس طال
تنها به رقم  1000دالر خرید و فروش شود:
قیمت طال میل به افزایش دارد و این مس��اله وقتی که خطرات اقتصادی و مالی
ج��دی در ژئوپولیتیک اقتصاد جهانی بحرانی میش��ود ش��کل حادتری به خود
میگیرد ،آنقدر که حتی بذر تردید را در جان برخی از س��رمایهداران نسبت به اوراق
قرضه دولتی و امنیت سپردههای اقتصادیشان هم میاندازد .اگر شما نگران این باشید
که جهان دچار قیامت و آخرالزمان اقتصادی شود ،قطعا سهامهایتان را تبدیل به انباری
از سالحها ،مهمات ،مواد غذایی کنسرو شده و شمشهای طال میکنید .اما حتی در این
سناریوی حاد و تلخ هم طال ممکن است به شدت آسیبپذیر باشد و قیمتش سقوط
کند و یک راه اشتباه برای نجات سرمایه باشد .در واقع در اوج بحران های مالی جهان
در س��الهای  2009و  2008هم قیمت طال چندینبار پیاپی به ش��دت سقوط کرد.
ارزش به شدت خرد شدنی در چرخ دندههای اقتصاد آسیبپذیر همیشه متوجه طال
است ،خرید قویتر طال سبب فروش اجباری آن میشود ،زیرا اصالح قیمتها در هر
صورت پرحاشیه است ،طال میتواند بسیار بیثبات و ناپایدار باشد و در اوج بحران هیچ
سرمایهای به اندازه طال با نوسان روبرو نمیشود .گرچه بسیاری معتقدند طال در دوران
بحران مالی به عنوان یک تکیهگاه و اولین گزینه مطرح میشود ،اما فراموش نکنید که
طال یک سرمایهگذاری دون و بدوی است.
طال بهترین بازده را در دورهای که خطر رش��د تورم باالست ،دارد و محبوبیت طال
ب��ه عنوان یک روش پسانداز و ذخیره در این ش��رایط افزایش پیدا میکند .اما با
وجود سیاستهای پولی تهاجمی که توسط بسیاری از بانکهای مرکزی پیاده میشود،
تورم کلی پایین میآید و برای همین بیش��تر از این هم س��قوط میکند .دلیل این امر
هم س��اده اس��ت :درواقع وقتی تورم در سطح جهانی سقوط کند جذابیت طال هم برای
سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند ،سرعت گردش نقدینگی سقوط میکند ،با این وضع
بانکها دس��ت به احتکار نقدینگی در قالب ذخایر مازاد میکنند .بنابراین ش��رکتهای
قدرتمن��د قیمتگذاریها را پایین میآوردند و با توج��ه به ظرفیت بیش از حد قدرت
چانهزنی بیش��تری مییابند و بازار به کنترلشان درمیآید ،از آنسو قدرت کارگران کم
است و نرخ بیکاری در حال افزایش است و کارگران توانایی رویارویی در این بازار را ندارند و
اتحادیههای کارگری در برابر بازار ارزان تولید چین چنان آسیبپذیر شدهاند و جهانیشدن
و ظهور بازارهای جدید کار را دشوارتر کرده است و دستمزدها و در نهایت قیمت طال است
که در ادامه کاهش تورم سقوط خواهد کرد.
برخالف سرمایهگذاریهای دیگر طال هیچگونه درآمدی را حاصل نمیکند و تنها
باید به رشد قیمت در بازار چشم دوخت ،این در حالی است که خرید سهام و اوراق
قرضه در ش��رایط عادی سود س��هام را به همراه خواهد داشت و حتی سرمایهگذاری
در زمینه مسکن هم الاقل اجاره بهای مسکن را نصیب سرمایهگذار میکند و در
این میان طال فعال شرطبندی در بازی قدرت است .اکنون اقتصاد جهانی دوران
نقاهت خودش را پشت سرمیگذارد ،و پس از سپری کردن این دوره و بازگشت
شرایط عادی دوباره بازار سهام و مسکن احیا خواهد شد و بازده باالتری نسبت
به انباش��ت طال خواهد داشت .درواقع شاخصهای سهام ایالت متحده و حتی
بازارهای بورس جهانی هم به یک معنا پس از افزایش قیمت طال در سال 2009
ش��رایط بهتری پیدا کردند .همه اینها سبب میشود که درک این نتیجه چندان
دشوار نباشد :با بازگشت شرایط عادی به اقتصاد جهانی میل و رغبت برای خرید طال
به ش��دت کاهش پیدا میکند و این سرمایهگذاران در بازارهای دیگر هستند که سود
کالنی عایدشان میشود.
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قیمت طال کاهش پیدا میکند چرا که بانکها با سیاس��تهای پولی تهاجمی به
افزایش نرخ بهره بانکی دس��ت میزنند و تورم را تعدیل میکنند و به این ترتیب
قیمت طال به شکل فزایندهای دچار رشد منفی میشود .و این بهترین زمان برای خرید
طالست چراکه شرایط واقعی معامله در زمینه پول نقد دوباره بازمیگردد و اوراق قرضه هم
دوباره جان میگیرند .زمانی که نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند ،شرایط عادیتر خواهد
شد .اکنون با اجرای سیاستهای انبساط پولی از سوی بانکهای قدرتمند آمریکایی رفته
رفته این اتفاق افتاده است و نرخ بهره به شکل واقعی خود نزدیک میشود و البته افزایش
پیدا میکند.
برخی به این استدالل تکیه میکنند که دولتهای بسیاری دوام اقتصادیشان را
مدیون سرمایهگذاری در زمینه انباشت طال به جای اوراق قرضه هستند ،اما در مقابل
این رویکرد اتفاق دیگری هم میافتد ،درس��ت مثل همین حاال که برخی دولتها برای
پرداخت بدهیهایشان اقدام به فروش طال میکنند تا رقم بدهیهایشان آنها را به سقوط
مالی نزدیک نکند .درواقع انتشار خبر فروش طال از سوی دولت قبرس به عنوان یکی از
کشورهای بدهکار یکی از این نمونهها بود .دولت قبرس اعالم کرد که  400میلیون یورو
( 520میلیون دالر) از ذخایر طالی خود را میفروش��د و همین مساله سبب شد در ماه
آوریل قیمت طال  13درصد در بازارهای جهانی سقوط کند .همچنین کشورهایی مانند
ایتالیا با داشتن ذخایر عظیم طال ( بیش از  130میلیارد دالر) میتوانند هر لحظه دچار
این وسوسه بشوند و قیمت را در بازارجهانی به قعر بکشانند.
برخ��ی از محافظ��هکاران افراطی به وی��ژه در ایاالت متحده در م��ورد طال چنان
جاروجنجال راه انداختهاند که نتیجه عکس داش��ت  .طال مانعی است علیه خطر
توطئه دولت برای سلب مالکیت خصوصی .راستهای افراطی بر این باورند که بازگشت
به استاندارد طال اجتنابناپذیر است ،زیرا تورم باال از بیارزششدن پول کاغذی بانکهای
مرکزی ناشی میشود .اما با توجه به فقدان هرگونه توطئه ،کاهش تورم و عدم توانایی در
استفاده از طال به عنوان ارز این استدالل نمیتواند قابل قبول باشند .به این ترتیب اجرای
سیاستهای انبساطی از سوی دولت آمریکا سبب افزایش ارزش دالر شده است .بنابراین
طال این عتیقه وحش��ی تنها ارزش ذاتی خود را میتواند حفظ کند و نمیتوان از آن به
عنوان یک سرمایهگذاری قطعی در برابر بازار سهام و مسکن دفاع کرد .قطعا طال به زودی
کاهش چشمگیری در قیمت خواهد داشت و دیگر به آن قیمتی که در اوج بحرانهای
مالی با تشکیل حباب به آن دست یافت نزدیک نمیشود.
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قیمت طال تا پایان 2014
درنظرسنجی اخیر بلومبرگ  27نفر از تحلیلگران و کارشناسان ارشد

اقتصادی ش�رکت کردند ،که از این تعداد14 ،تحلیلگر افزایش بهای طال
را در آینده مورد بررس�ی قرار دادند 10 .نفر از این تحلیلگران اقتصادی

همچنان با سرس�ختی تم�ام افت طالی جهانی را پیشبین�ی کردهاند.
اظهارات برنانکه رئیس بانک مرکزی آمریکا مبنی بر کاهش میزان خرید
اوراق قرضه ،موجب شد تا قیمت جهانی طال در سه ماه دوم با  23درصد

کاهش مواجه شود .قیمت جهانی طال طی سال جاری میالدی در بازارهای
لندن با افت 28درص�دی اکنون به 1218دالر کاهش یافت .بنابراین افت

ش�دید قیمت طال درماه آوریل تقاضا برای خرید جواهرات و سکه طال را
کاهش داد که این امر منجر به افزایش واردات طالی ترکیه به باالترین حد

خود در  5س�ال اخیر شد .میزان واردات طالی ترکیه در ماه آوریل سال

جاری میالدی از 43تن در ماه میبه 45.5تن افزایش یافته است .برخی از
تحلیلگران معتقدند که بهبود در وضعیت قیمت طال تداوم نخواهد داشت

فل�ز گرانبها را تثبیت کند .همچنین برخی دیگر بر این باورند که در پی

اظهارات رئیس بانک مرکزی امریکا بسیاری از جواهرفروشان ممکن است
افزایش دهند که این امر میتواند بر سیر صعودی قیمت ها بیفزاید .با این

حال بسیاری از کارشناسان شرکتهای بینالمللی قیمت جهانی طال را تا

پایان سال  2014از  1150تا  1050دالر تخمین زدهاند.

بازبینی قرار نمیگیرد
این روزها تکاندهندهترین شواهد تضعیف موقعیت آمریکا در جهان در جریانهای
رسانهای پنهان شده است .به عنوان مثال ،هفته گذشته زمانی که مشخص شد ،یک
بانک ژاپنی به طور فاحش تحریمهای مالی آمریکا علیه ایران را نقض کرده اس��ت،
شاهد نمونه دیگری بر این ادعا بودیم .گفته میشود ،این بانک که شعبهای از گروه
مالی «میتسوبیشی یوافجی» ژاپن است 28 ،هزار مبادله به ارزش  100میلیارد دالر
را به نفع ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم آمریکا انجام داده است .در اوایل قرن
امون فینگلتون
کنونی ،چنین اتفاقی در شبکههای خبری پخش و در صفحه نخست تمام روزنامهها
سردبیرپیشینفوربس
منعکس میش��د ،اما در حال حاضر چنین خبری تقریبا به آرامی و بدون سروصدا
وفایننشالتایمز
پخش میش��ود .اغراق در این مسئله مشکل به نظر میرسد ،ژاپن به علت داشتن
مقررات و قوانین کنونی خود شناخته شده است و احتماال هیچ صنعتی در این کشور
بیش از بانکداری به دقت مورد کنترل و بازبینی قرار نمیگیرد.
این به آن معنا اس��ت که حقیقتا هر اقدامی در بانکداری ژاپن در ابتدا باید برای
وزارت دارایی این کش��ور شفاف باشد .به عالوه ،وزارت دارایی ژاپن ،نه تنها در بانک
«میتسوبیش��ی یوافجی» بلکه در تمامی بانکهای بزرگ این کشور ،افراد خود را
مس��تقر کرده است .در این بانک نیز «تویو گویتن» یکی از افراد با سابقه ارشد این
وزارتخانه به عنوان مش��اور ارشد فعالیت میکند .این اقدام ،کار بزرگی است که در
ژاپن صورت گرفته اس��ت؛ برخالف منطق غرب که نخس��تین وظیفه چنین فردی
البی کردن با وزارتخانه به نفع بانک است ،وظیفه چنین فردی در سیستم بانکداری
ژاپن ،اطمینان از نوع عملکرد بانک در راستای اهداف وزارت دارایی توکیو است .یعنی
اگر بخواهیم بر پیاز داغ ماجرا بیفزاییم ،برای مردم ژاپن ،این وزارتخانه پرابهتترین
نماینده قدرت ژاپن است؛ در نتیجه ،بیخبر بودن این وزارتخانه از آنچه انجام شده
است ،باورکردنی نیست .البته ،بانک «میتسوبیشی یوافجی» تنها بانکی نیست که
تحریمها را نادیده گرفته است؛ ناظران نیویورک از  2شعبه بانکهای «اچاسبیسی»
و «استاندارچارترد» در لندن نیز به عنوان بانکهایی که تحریمها را نقض کردهاند،
نام بردهاند .به هرحال ،سیستم نظارتی انگلیس در چند دهه اخیر در میان کشورهای
ن آنها بوده است؛ اگرچه هر  2بانک «اچاسبیسی» و
توسعهیافته از س��هلانگارتری 
«اس��تاندارد چارترد» مدت مدیدی اس��ت که برای موفقیت مرموز خود در آسیا به
شهرت رس��یدهاند ،اما احتماال بانک مرکزی انگلیس در مورد مبادالت آنها با ایران
هیچ نمیدانسته است .افرادی که حافظه خوبی دارند ،مورد توشیبا در سال 1987
را به یاد میآورند؛ در آن مورد ،ش��عبهای از توشیبا در توکیو ،تحریمهای آمریکا در
مورد فروش ابزارآالت ماشینی دقیق به شوری را به جنگ طلبید .این نقض تحریمها،
هفتهها در صفحه نخست نشریات قرار داشت و روابط آمریکا و ژاپن به تیرگی گرائید.
در حال حاضر ،این روند نشاندهنده بازتاب جالبی از میزان قدرت نفوذ ژاپن در پشت
صحنه اس��ت که به نظر میرسد ،هیچکس در واشنگتن شجاعت یک جنگ با این
کشور را ندارد.
واضح اس��ت که وزارت خزانهداری آمریکا مدت زیادی اس��ت که از فعالیتهای
غیرقانونی بانک «میتسوبیشی یوافجی» آگاهی دارد اما سیاست میانهرویی را اتخاذ
کرده اس��ت .مشکل اینجاست که وزارت خزانهداری آمریکا منبع تمام کشمکشها
بر سر منافع است چراکه این وزارتخانه به ژاپن برای خرید اوراق قرضه آمریکا برای
تامین س��رمایه یک سوم کسری عظیم تراز حساب جاری این کشور نیازمند است.
گفته میشود ،چنین خریدهایی تحت کنترل وزارت دارایی توکیو قرار دارد؛ بعالوه،
«میتسوبیشی یوافجی» از قدرت پرابهت دیگری در سیستم بانکداری آمریکا بهره
میب��رد ،ازجمله مالکیت این بانک در «یونیون بانک» یکی از بزرگترین بانکهای
کالیفرنیا و برخورداری از یک پنجم سهام مورگان استنلی .جالب نیست!
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

از فرصت کاهش اخیر قیمت طال اس�تفاده ک�رده و ذخایر طالی خود را

هیچ صنعتی در ژاپن بیش از بانکداری به دقت مورد کنترل و

نگر
آینده

و بازگش�ت مجدد بحران بدهی به اروپا میتواند روند افزایشی بهای این

منافع امریکا علیه تحریم
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نویسندگان خارجی

یادداشت ها

محمد العریان
از مدیران
سرمایهگذاری
شركتسرمایهگذاری
بینالمللی  PIMCOو از
كاركنانسابقصندوق
بینالمللی پول و شركت
مدیریتهاروارد
ترجمه:بابكواحدي

بانكهایمركزی
باید بیشتر حرف
بزنند ،و جدیت
بیشتری در فشار
برسیاستمداران
نشان دهند .در
غیر اینصورت به
ِ
مورد دیگری در
فهرستبلندباالی
چالشهاینسل
آیندهتبدیل
خواهند شد.

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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ِ
برند «بانك مركزی» در تهدید

برندها ،هرچهقدر قدرتمند باشند ،نمیتوانند قیمت را از قیمت پایه بهطور
كامل و برای همیشه جدا سازند
ِ
ِ
نصف مقدا ِر اولیه عرضه
قیمت
ن شد كه سهام اپل و فیسبوك حاال به
ای 
خریدوفروش میشوند.
ِ
تعریف عالمت تجاری برای بانكهای
«برندینگ» یا
مرك��زی در اقتصاد دنیای م��درن در اوایل دهه  1980و
ِ
ریاس��ت پُل ُولكِر بر هیئتمدیره آنزمان بانك
در زمان
مركزی امریكا آغاز ش��دُ .ولك��ر ،در مواجهه با تورمی كه
بهط��رز نگرانكنندهای باال و تضعیفكننده بود ،علیه آن
اعالن جنگ كرد و از میدان این مبارزه پیروز بیرون آمد.
ِ
سیاست كاهشتورم مدتدار انتظارات و رفتار
او با معرفی
اقتصادی را برای همیشه تغییر دادُ .ولكر همچنین تصویر
و جایگاه بانك مركزی را نزد عموم مردم ،در بازارهای مالی
و در حلقههای سیاستگذاری كشور تا حد بسیار زیادی
ِ
موفقیت ُولكر در قالب قوانین و تدابیری
بهبود بخش��ید.
ی بیشتر،
ثبت ش��د كه به بانكهای مركزی ،خودمختار 
و در برخی موارد ،استقالل رسمی از قیدوبندهای كهنه
سیاسی بخش��ید .پس از آن در نظر بسیاری ،بانكهای
مركزی نماد قدرتِ اعتماد و مس��ئولیتپذیری شدند .ب ه
بیان س��ادهتر ،حاال دیگر میتوان به آنها اعتماد كرد كه
كار درست را انجام دهند؛ و همین كار را هم كردند.
همانطور كه از مدیر هر ش��ركتی خواهید ش��نید،
برندها میتوانند برانگیزاننده رفتار باش��ند .اساس��اً ،برند
یك عهد است؛ و برندهای پرقدرت مدام به عهدشان وفا
میكنند ،چه در كیفیت محصولشان و چه در قیمت یا
تجربه اس��تفاده از آن .در برخی موارد ،مشاهده میشود
كه مصرفكنندگان صرفاً با تكیه بر قدرتِ یك برند رفتار
میكنند ،و حتی محصولی را میخرند بیآنكه اطالعات
چندانی دربارهاش داشته باشند.

حقیقت این است كه ،برندها سیگنالهایی میفرستند
كه فعالیتی را كه شركت انجام میدهد تسهیل میكنند.
در بعض��ی موارد خاص ،همچون اپل ،بركش��ایر هاتاوی
(شركت پیشرو در س��رمایهگذاری) ،فیسبوك و گوگل،
برنده��ا كاتالیزورهای مهمی از تعیین و تعدیل رفتار هم
هس��تند .در فرایند فروش ،برندها معموالً مزیتی ایجاد
میكنند كه قیمت پایه را از قیمتگذاری جدا میسازد.
ِ
موفقیت
بانكهای مركزی كشورهای غربی ،بر اساس
ُولك��ر ،از برن ِد خود برای حفظ ت��ورم پایین و ثابت بهره
گرفتهاند .با نش��ان دادن میلش��ان به حف��ظ و كنترل
فش��ارهای قیمتی ،بانكهای مركزی انتظارات تورمی را
تغیی��ر دادهاند؛ و از این طریق توانس��تهاند عموم مردم و
سنگین كنترل اقتصاد را
ت را متقاعد كنند كه وزنه
دول 
ِ
بر دوش بكشند.
بااینحال ،در چند س��ال اخیر ،تهدی ِد تورم مس��أله
نبوده است .در عوض ،بانكهای مركزی باید با شكست و
فروپاشیبازارها،نظامهایمتالشیشدهمالی،مكانیزمهای
بهمشكلخورده سیاستهای پولی ،و رش ِد ُكند در تولید و
اشتغال ،دستوپنجه نرم كنند .این بانكها ،در مواجهه با
تأمیننتایجمطلوب،تامر ِزفروپاشی
چالشهایجدیتردر ِ
از سیاستها و برندهایشان كار كشیدهاند .این وضعیت
در تأكید زیادكار بانكهای مركزی بر ارتباطات و هدایت
ِ
سیاست روبهجلو آشكار است .بانكهای مركزی از هردوی
اینها بهره گرفتهاند ،راس��تش خیلی بیشتر از حدی كه
باید ،تا توسعه غیرمتعارفِ ترازنامهها در پسزمینه دامهای

نقدینگی را تكمیل كنند .این را هم از مدیران شركتها
خواهید شنید كه مدیریت برند كاری پیچیده است .بهویژه
وقتی احساسات عموم بیش از ح ِد معمول میشود حفظ و
كنترل برند كار بسیار دشواری است.
این هم��ان اتفاقی بود كه امس��ال برای س��هام اپل
افت��اد .همانطور كه گای كاوازاكی ،در كتاب خود درباره
كسبوكار این شركت ،زیركانه توضیح میدهد این برند
ابتدا «افسون»ی خلق كرده است كه در بازار و از دیدگاه
كس��بوكار بازار اینطور تفسیر میشود كه اپل نه تنها
میتوان��د مدام در حال ابداع و نوآوری باش��د ،بلكه تمام
رقبا را هم كنار میزند؛ این است كه سرمایهگذاران قیمت
سهام شركت را به اوجی سرسامآور میرسانند.
در جایی دیگ��ر از كالیفرنیا ،فیسب��وك پی برد كه
برندش زمینهس��از استقبال عظیمی از نخستین عرضه
عمومی سهام ش��ركت در بورس خواهد بود .اینبود كه،
فروش باال،
سرمست از هیجان سرمایهگذاران و نشانههای
ِ
قیمت اولیه سهامشان را بسیار باالتر از آنچه كه پیشتر
سال پیش پس از
منطقی میدانستند تعیین كردند .یك ِ
عرضه سهام به عموم با قیمتی تورمی ،سهام این شركت
در ابتدای معامله در بورس حتی با قیمتهای باالتر از آن
هم فروخته میش��د.در هر دوی این نمونهها ،و بسیاری
ِ
هدایت رفتا ِر
نمونهه��ای دیگر ،قدرت برند كاری بیش از
قیمتی انجام داده كه از قیمت پایه جدا شده است؛ جدای
از این احساس��اتِ متور ِم خطرناك��ی هم ایجاد كرده ،كه
وقتی عاقبت عكس شدند به تخریب برند انجامید.
برندها،هرچهقدرقدرتمندباشند،نمیتوانندقیمترااز
ن شد
قیمت پایه بهطور كامل و برای همیشه جدا سازند .ای 
كه ،علیرغم صفآرایی چشمگیر بازار كه سهام بسیاری
را به قیمتهای بیسابقهای رساند ،سهام اپل و فیسبوك
ِ
قیم��ت ِ
نصف مقدا ِر اولیه عرض��ه خریدوفروش
حاال به
میشوند .سلطه و تأثی ِر آنها بر مصرفكننده و بازار دیگر
مس��لم و بیرقیب نیست.بانكهای مركزی باید زمانی را
ص��رفِ مطالعه این تجارب كنند .بعض��ی از این بانكها
مدام بازارها را تشویق كردهاند كه قیمتهای بسیاری از
داراییهای مالی را به سطحی برسانند كه دیگر قیمتهای
پایه تضمینشان نمیكنند .بعضی دیگر منفعل كناری
ایستادهاند .روسای بانكهای مركزی اساساً امیدوار هستند
كه رشد بازار مالی خود بتواند قیمتهای پایه را باال بكشد.
من را هم از كسانی بدانید كه از ادامه این وضعیت نگران
تخریب مادی جایگاهشان و در
هستند .بانكهای مركزی با
ِ
نتیجه از دست دادن كارایی موضع سیاستگذاریشان در
آینده مواجه خواهند شد .بانكهای مركزی امروز ،با عبور
از مرزهای ایمنشان ،با ریسكهای غیرمعمول مدیریت
پیشین آنها در تحقق وعدهها
برند مواجه هستند .توانایی
ِ
و تأمین انتظارات بازارهای مالی امروز را بهجایی رسانده
كه قیمتگذاری اقتص��اد را تا حدی باال ببرند كه از ح ِد
تأمین بانك مركزی خارج اس��ت .منظور این
كنت��رل و
ِ
نیس��ت كه بانكهای مركزی باید بالفاصله فعالیتهای
زیادی و تدابیر نامتعارف خود را متوقف سازند .بلكه باید از
محدودیتهای كارایی سیاستهایشان در شرایط كنونی
آگاهی و شناخت بیشتری حاصل كنند .بانكهای مركزی
باید بیش��تر حرف بزنند ،و جدیت بیش��تری در فشار بر
سیاستمداران و دیگر سیاستگذاران نشان دهند .در غیر
ِ
تخریب شدید برندشان ،به
ِ
ریسك
اینصورت ،در مواجه با
مور ِد دیگری در فهرست بلندباالی چالشهای نسل آینده
تبدیل خواهند شد.

رویای ثروتمند كردن فقرا
سادهترین راه برای باال بردن قدرت خریدِ فقرا
ی است
توسعه نیروی كار یا باال بردن بهرهور 

منطق
اقتصاد غیررسمی
عواقب این حقیقت است كه
بخش غیررسمی از
ِ
مردم از شبكههای تولید مدرن جدا افتادهاند

ریكاردو هاوسمن
وزیرسابقبرنامهریزی
ونزوئال و استاد اقتصاد
دانشگاههاروارد

شبحی دارد روح
اقتصادكشورهای
درحالتوسع ه
جهان را
تسخیرمیكند؛
ِ
اقتصاد
شبحِ
«غیررسمی».
بنابهمنطقمعیار
اقتصادی ،این
وضعیتناكارایی
است.

نگر
آینده

شبح
ش��بحی دارد روح اقتصاد كشورهای درحالتوسع ه جهان را تسخیر میكند؛ ِ
اقتصا ِد «غیررس��می» .در بعضی از این كشورها ،بخش غیررسمی اقتصاد شامل تمام
كسبوكارهایی است كه در ادارات رسمی ثبت نشدهاند .برخی دیگر ،كسبوكارهایی
را متعلق به اقتصاد غیررسمی میخوانند كه از پرداخت مالیات میگریزند .سازمان كار
ن را مجموعه بنگاههایی تعریف میكند كه آنقدر كوچك هستند كه خارج
بینالمللی آ 
از نظام و قوانین كار قرار بگیرند .تعریفش هرچه باش��د ،آنچه بسیاری اقتصاددانان را
نگران كرده و توجه سیاستمداران را به خود جلب ،این است كه کوچکی گستره بنگاهها
در كشورهای در حال توسعه حد و مرز نمیشناسد .در مقایسه با كشورهای توسعهیافته،
در این كشورها تعدا ِد بیش از حد زیادی از بنگاههای كوچك و ناكارآمد یا بدون بازده در
كنار تعداد كمی از بنگاههای سودده و بزرگ به كسبوكار مشغول هستند.
ِ
كوچك نابازده
بنابه منطق معیار اقتصادی ،این وضعیت ناكارایی است .اگر بنگاههای
تعطیل شوند و بنگاههای بزرگتر و پربازدهتر كارمندان و كارگران آنها را به استخدام
خود درآورند ،تولید كل و میزان رفاه افزایش خواهد یافت .این اتفاق باید بهطور خودكار
از طریق ِ
دست نامرئی رقابت رخ دهد ،زیرا كه بنگاههای پربازدهتر باید بتوانند محصولی
بهتر را به قیمتی پایینتر ارائه دهند ،و در عین حال كارگران را با دستمزدهای باالتر
فریفت��ه و جذب خود كنند .پس ،چرا در كش��ورهای در حال توس��عه چنین اتفاقی
خودبهخود نمیافتد؟ چرا بنگاههای بیبازده بقا مییابند ،و منابع را در كسبوكارهایی
با بهرهوری بسیار پایین اسیر میكنند؟ چهچیز مانع از آن میشود كه بازار
جادوی خود را پیاده كند و همه را به رفاه برساند؟
ی جاها مش��كل این است كه مقررات و قوانین دولتی پیوست
بعض 
به بازار رسمی را برای بنگاههای كوچك سخت و طاقتفرسا میكند.
دیگران از این ش��كایت دارند كه معافیتهای مالیاتی مزیتی ناعادالنه
برای بنگاههای غیررس��می ایجاد میكند .در كش��ورهای دیگری هم
طرحها و سیاس��تهایی كه بخش غیررسمی را هدف میگیرند میدان
رقابت را از حالت عادی و رقابتی خارج میكنند.
دولتهای كلمبیا ،مكزیك ،پرو و افریقای جنوبی ،و كش��ورهایی دیگر
در تالش برای حل این مشكل ،سرگر ِم تغیی ِر نظامهای مالیاتی ،بازسازی
سیس��تمهای ثبت شركتها و كس��بوكارها ،و بازبینی تدابی ِر احتماالً
نادرست ایجاد تشویقهای اقتصادی مرتبط با برنامههای رفاه اجتماعی،
شدهاند .اگرچه هنوز بحث بر سر كارایی و اثرگذاری این مشوقها بسیار
ِ
شكست همه آنها میبندم.
است ،من شرطم را روی
ِ
حقیقت
س��الها اندیشه انتزاعی اقتصادی الزم است كه واضحترین
پیش رو را نبینید .ویژگی بارز و برجسته تولی ِد مدرن این است كه حجم
ِ
بس��یار وس��یعی از مهارت و دانش حرفهای را بهكار میبندد؛ آنقدر زیاد كه
نمیتوان در ذهن هیچكس گنجاند .تولید بهینه و كارآمد نیازمند
توزیع كار میان كس��انی است كه دانش و مهارت تكنولوژی دارند
ِ
و بازاریاب��ی و امور مالی ،لجس��تیك ،مدیریت منابع انس��انی ،امور
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آیا یك «جنبش اجتماعی» میتواند به فق ِر یك نسل پایان
دهد؟ این چیزی بود كه جیم یونگ كیم ،رئیس بانك جهانی،
چندی پیش در واش��نگتن گفت .ش��اید حق با او باشد ،اما
راس��تش را بخواهید او به اش��تباه رویای جنبشی جهانی را
دارد كه در آن مرد ِم چندین كش��ور گ��رد هم میآیند تا با
ِ
خواست پیشرفت در
س��رمایهگذاریهای عظیم اجتماعی و
دانیل آلتمن مس��ائلی چون مبارزه با فساد و تغییرات زیستمحیطی ،به
استاد اقتصاد در جنگ فقر بروند .این سادهترین را ِه كمك به رشد اقتصادها و
مدرسهتجارت باال بردن قدرت خری ِد فقرا نیس��ت .رشد اقتصادی زمانی رخ
دانشگاهنیویورک میدهد كه یا نیروی كار توسعه مییابد یا بهرهوریاش باالتر
میرود .شاید برای اولی راههای زیادی وجود داشته باشد ،اما
حالت دوم فقط از دو طریق بهدست میآید :سپردن كنترل سرمایه فیزیكی بیشتر به
كارگ��ران ،یا فراه م كردن تكنولوژی بهتر ب��رای آنها .در عمل ،این رویداد معموالً به
معنای انتقال كارگران به شهرها و اتخاذ تدابیر و تكنیكهای تولید و طرحهایی است كه
در كشورهای دیگر اجرا شده و موفق بودهاند .آخرین قطعه پازل هم تجارت است ،كه
ترتیب ساده شهریسازی،
ِ
میتواند سرمایه و ایدههای بیشتری را به كشور بیاورد .این
صنعتیسازی ،پذیرش تكنولوژی و صادرات ،روایت اصلی داستان رشد در شرق آسیا و
بعضی كشورهای دیگ ِر فروپاشیده در سراسر جهان بوده است .نسخهای تقریباً بینقص
برای ایجاد درآمدهای باالتر .اما هنوز راه درازی تا پیاده كردن این نس��خه در مناطق
مثل آفریقای جنوبِ صحرا ،باقی است.
فقیرتر جهان ِ
با مقایسه سطح شهرنشینی نسبت به درآمدها در شرق آسیا و اقیانوسیه با همین نسبت برای
آفریقای جنوبِ صحرا بهوضوح متوجه میشویم كه در هر دو منطقه رابطهای قدرتمند میان
زندگی در شهرها و قدرت خرید وجود دارد .بهمحض اینكه مردم از زمینهای زراعیشان
بیرون میآیند ،میتوانند در كارخانهها و مراكز خدمات با ِ
مزیت اقتصادی باالتر مشغول به
ِ
نزدیك هم
كار شوند .همچنین ارائه خدماتی چون انرژی و خدمات درمانی به مردم وقتی
ِ
ظرفیت رشد مناطق فقیر میتواند بهسرعت افزایش یابد اگر
زندگی میكنند آسانتر است.
این كشورها بتوانند بست ِر كلی زنجیره شهرنشینی ،صنعتیشدن را فراهم سازند .در حال
حاضر بیش��ت ِر زمان و پولی كه برای «توس��عه»ی سطح زندگی فقرا اختصاص داده شده،
صرف پروژههایی چون توسعه زمینهای كشت دانههای خوراكی ،ساخت پلها و برنامههای
محلی برای بهبود سطح بهداشت و آموزش ،میشود .این تالشها میتوانند در زندگی مردم
عوامل زیرساختی نمیكنند .رویكردی دیگر
تفاوت ایجاد كنند ،اما چندان كمكی به
ِ
میتواند این باشد كه مستقیم به سراغ رشد برویم .برای شهرنشینی ،مردم نیازمند
ِ
مالكیت زمینش��ان (تا بتوانند آن را بفروشند یا رهن بگذارند) ،آزادی مهاجرت در
داخل كشور و دسترسی به اطالعاتِ فرصتهای شغلی هستند .برای صنعتیسازی
سریع ،كشورها باید حقوق مالكیت را تقویت كنند (تا سرمایهگذاران مطمئن باشند
كه سودش��ان را میگیرند) كنترلهای مركزی را بردارند ،و از خارجیها در برابر
سلب مالكیت و خطرات مشابه محافظت كنند .پذیرش و بهكاربستن سریعتر
ِ
فرصت وارداتِ كاالهای خارجی و آموختن ایدههای نو از
تكنول��وژی هم با
ِ
فرصت سفر ،تحصیل و كار در خارج
شبكهها و رسانههای جهانی ،و نیز
حاصل میشود .دسترسی به بازارهای صادرات معموالً ناشی از سالها
تالش دیپلماتیك و قانونی است .و پایان دادن به مناقشهها میتواند به
تمام این مراحل یكجا كمك كند .این تغییرات مستلزم اراده سیاسی
منابع كمتری نسبت به كمكهای میلیارد دالری و برنامههای
بیشتر ،اما ِ
ِ
مختلف كنونی در سراسر جهان است .پس شاید حق با
سرمایهگذاری
كیم باشد؛ پایان دادن به فقر نیاز به جنبش دارد ،اما جنبش مردم
در كشورهای فقیر .فقط زمانی كه شهروندان كشورها خواستار
سیاس��تهای جدی ِد حامی رش��د ش��وند ،كشورهایشان
خواهند توانست از نسخهای كه در جاهای دیگر جهان
نتایج خوبی داشته بهره بگیرند.
ِ

11

نویسندگان خارجی

یادداشت ها

با در نظر گرفتن
دردسرهای
سفرهای هرروزه
و مشكالت
احتمالیناشی
از دور بودن از
خانه  ،راحتتر
میتوان فهمید كه
چرا مردم ترجیح
میدهند كاری
مفید نزدیك خانه
انجام دهند تا
اینكه در جایی كه
ِ
تولید مدرن اتفاق
میافتد.

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

12

قراردادها ،یا خدمات مش��تریان و بسیاری دیگر .تولید
بهین��ه و كارآمد نیازمن ِد مهارته��ای یدی و فكریای
اس��ت كه باید هماهنگ با هم بهكار بیافتند .مث ً
ال تمام
آن مهارته��ای متنوع و مختلفی را درنظر بگیرید كه
باید در كنار هم قرار بگیرند تا یك فیلم سینمایی ساخته
ش��وند .برای كنار هم گذاشتن این مهارتها ،افراد باید
در نظامهای ش��ركتی در یك بنگاه یا در مجموعهای از
بنگاههای مرتبط گرد هم بیایند .اما این افراد برای اینكه
كنار هم كار كنن��د باید از خانههای خود به محلهای
تولید بروند .چطور اینكار را میكنند؟
معمول كش��ورهای در حال توسعه،
در یك ش��ه ِر
ِ
ن رفتوآمد روزانه
اینكار به س��ختی انجام میشود .زما 
كارگران كمدرآمد بخش رسمی اقتصاد معموالً از
برای
ِ
سه ساعت فراتر میرود ،و متوسط هزینه مستقیم تردد
مس��اوی است با نزدیك به دو س��اعت از كار با حداقل
ِ
ی  8ساعته به شیفتی  11ساعته
شیفت كار 
دستمزد.
تبدیل میشود كه پرداختی خالص به آن فقط برابر با 6
ساعت از كار است.
این ب��ه معنای اخذ ن��رخ مالیات��ی  45درصدی از
كارگران كمدرآمد بخش رس��می اس��ت .دردس��رهای
سفرهای هرروزه و مشكالت احتمالی ناشی از دور بودن
از خانه بهوقت رخدادی غیرمترقبه در خانواده ،را هم به
ن بیافزایید .با در نظر گرفتن اینها ،راحتتر میتوان
ای 
فهمید كه چرا مردم ترجیح میدهند كاری مفید نزدیك
خانه انجام دهند تا اینكه در جایی كه تولی ِد مدرن اتفاق
میافتد.
ش��هروندان فقیر كشورهای
اما در زاغهنشینها كه
ِ
در حال توس��عه را در خود ج��ای دادهاند ،تنوع كمتری
از مهارتها وجود دارد كه افراد بتوانند كنار هم بگذارند
شكل ممكن
و به تولیدی كارآمد برسند .درنتیجه ،تنها ِ
كارگران كممهارت بهره میگیرد؛ و بنابراین با
تولی��د از
ِ
بهرهوری و كارایی كم كار میكند .این مردم در تهیه غذا،
خردهفرشی ،كارهای ساختمانی ،تعمیرات ،كافینتها و
هزاران فعالیت دیگر كه میتوان در خانه انجام داد و به
همسایهها فروخت (هرازگاه از پنجرهای كه رو به خیابان
باز میشود) مشغول به كار هستند.
اقتصاددانان و سیاس��تمداران ابعا ِد فیزیكی زندگی
شهری را نادیده گرفتهاند .سیاستهای مسكن را معموالً
م��كان مناطق مجاز
بیتوجه به حملونقل ش��هری و
ِ
صنایع و كس��بوكارهای رس��می طرحریزی میكنند.
وقتی طراحان مش��غول طراحی پونتا كانا ،همان مرك ِز
توریستی پررونق جمهوری دومینیكن ،یا كارخانه عظیم
فیات در ب ِتیم ،برزیل ،بودند فراموش كردند طرحی هم
برای اس��كان كارگران آنها بریزن��د .تعجبی ندارد كه
بهسرعت زاغهنشینها در كنار این مراكز توسعه یافتند.
عواقب این حقیقت
بخش غیررسمی اقتصاد معموالً از
ِ
است كه مردم از شبكههای تولید مدرن جدا افتادهاند؛
وضعی��ت ناكارایی كه صرف��اً با كاس��تن از هزینههای
ثبت یك كس��بوكار ی��ا وادار كردن بنگاههای كوچك
كس��بوكار به پرداخت مالیات حل نخواهد شد .آنچه
ضروری مینماید ،بازطراحی و بازسازی فضای شهری،
اف��زودن خطوط مترو و اتوبوس ،و رویكردی جامعتر به
ِ
وضعیت مس��كن ،خدمات رفاهی و مناطق تولید است.
دولتها باید شروع كنند به طرحریزی و انجام كارهایی
مطلوب و خوب ،نه اینكه فقط از كارهای بد گذش��ته
دست بكشند.

مالحظات اقتصادسیاسی
در توصیههای اقتصادی
علم اقتص��اد ميگوید در موارد
شکستبازاریعنیاثراتبیرونی،
کااله��ای عموم��ی ،انحصار و
رقابت ناکامل -مداخالت دولت
توجیهپذیر میشود .این دیدگاه
مبنایتئوریهایتوسعهمبتنی
دارون عجم اوغلو بر مداخله ش��دید دولت بود .با
گذش��ت زمان این اصل ثابت
باقی مان��ده اما پیچیدگیهای
نظری افزایش یافته است .مثال
امروزه به این مسئله بیشتر توجه
میشود که اطالعات چه تاثیری
در اثربخشی یا ناکارآمدی این
جیمز رابینسون
سیاس��تها دارد .در کلیه این
ترجمه و تلخیص :دیدگاهه��ا و بحثه��ا عنص��ر
علی سرزعیم سیاس��ت غایب است و به طور
ضمنی فرض میشود که سیاستگذاران صرفا به دنبال
حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی هستند .گاهی نیز چنین
فرض میشود که سیاست اقتصادی خوب محدودیتهای
سیاسی را کنار خواهد زد .اما ادعای این مقاله این است که
نیروهای سیستماتیکی وجود دارند که میتوانند سیاست
اقتصادی خوب را به یک عرصه سیاسی بد تبدیل کنند و
این به نوبه خود روی سیاست اقتصادی بعدی تاثیر منفی
میگذارد .ادعای ما این است که باید بررسی کرد در چه
مواردی سیاست و اقتصاد در تعارض با هم قرار میگیرند
و ب��ا توجه به این تعارض از میان گزینههای سیاس��تی
مختلف دس��ت به انتخاب زد .در بسیاری از موارد تعادل
سیاسی موجود در اثر شکست بازار ایجاد شده و خود به
آن ات��کا دارد .به عنوان مثال ،با توجه به قدرت انحصاری
اتحادیههای کارگری در باالبردن دس��تمزدها ،بس��یاری
از اقتصاددان��ان ب��ر حذف و یا کاهش ق��درت اتحادیهها
تاکید میکنن��د اما اتحادیه نه تنها روی نرخ دس��تمزد
بلکه بر عرصه سیاسی نیز تاثیرگذارند و اجرای سیاست
فوق تبعات سنگینی در عرصه سیاسی به دنبال خواهد

داش��ت .به عنوان مثال اتحادیهها نقش چشمگیری در
شکلگیری دمکراسی در اروپای غربی داشتهاند .تضعیف
اتحادیهها برای کاهش دستمزد میتوانند عرصه سیاسی
را در اختیار نیروهای غیردمکراتیک بگذارد .از سه طریق
سیاست اقتصادی خوب میتواند عرصه سیاسی را تخریب
کند .نخس��ت وجود رانتهایی است که تعادل سیاسی
موجود را شکل دادهاند .سیاستهایی که رانتها را برای
بخش��ی از گروهها کاهش دهد میتواند عواقب سیاسی
ناخواس��تهای به دنبال داشته باشد .دوم تغییر در توزیع
درآمد میتواند تعادل سیاس��ی را دستخوش تغییر کند.
گاه تبعات بازتوزیعی سیاستهایی که کارایی اقتصادی
را بهبود میبخش��ند نادیده گرفته میش��وند .سوم آنکه
در برخی موارد با حذف شکس��ت بازار ش��رط سازگاری
انگیزشی سیاستمداران در مواردی نقض میشود و این
امر پیامدهای سیاسی به دنبال دارد.
یک مدل ساده

فرض کنیم که دو دوره وجود دارد و بین این دو دوره
هیچ رابطه اقتصادی برقرار نیست .در دوره اول میتوان از
بین سیاستهای اقتصادی مختلف دست به گزینش زد.
اگر عرصه سیاسی حلقه واسط بین این دو دوره نباشد ،در
هر دوره سیاستی اتخاذ میشود که در آن دوره بهینه باشد
چراکه فرض کردیم بین دو دوره رابطهای برقرار نیست .
اما اگر فرض کنیم که سیاست اقتصادی این دوره بر عرصه
سیاس��ی موجود تاثیر میگذارد و عرصه سیاسی موجود
تعیین کننده سیاس��ت اقتصادی دوره بعد اس��ت ،آنگاه
مسئله انتخاب سیاس��ت اقتصادی در دوره اول متفاوت
از قبل خواهد ش��د چراکه باید مالحظات سیاسی را در
نظر گرفت تا مجموع منافع هر دو دوره یا همان تابع رفاه
اجتماعی افزون ش��ود .در توصیههای سیاسی باید توازن
سیاس��ی را در نظر گرفت و توجه نم��ود که اجرای یک
سیاست اقتصادی برآیند قدرت سیاسی را به سمت کدام
بخش جامعه افزون میکند.
اهمیت سازمانی رانت اقتصادی

گاه حذف یک شکس��ت ب��ازار موجب ح��ذف رانت

شده و حذف رانت س��رمایهگذاری افراد در سازمانی که
برای دستیبابی به رانت ایجاد شده بود را تحتتاثیر قرار
میدهد .تضعیف این س��ازمان خ��ود تبعات جدی برای
عرصه سیاسی خواهد داش��ت .به عنوان مثال ،تضعیف
اتحادیهها برای منعطف کردن دس��تمزد یا پایین آوردن
آن موجب کاهش قدرت اتحادیهها در عرصه سیاس��ت
ش��ده و در نتیجه سازمانهای سیاسی ،کارفرمایان قوی
میش��وند .تحقیقات مختلف نش��ان داده به میزانی که
کارگران میتوانند س��ازماندهی شده و به شکل جمعی
فعالیت کنند ،به همان میزان میتوانند ساختار نهادی را
تغییر دهند .اتحادیهها در نخستین موج دمکراسی شدن
در اروپ��ای قبل از جنگ جهان��ی اول ،در مقابله با رژیم
کمونیسم در لهس��تان ،در مقابله با آپارتاید در آفریقای
جنوبی نقش مهمی در گذار به س��وی دمکراس��ی ایفا
کردن��د .در تجربه آمریکا قراردادهای تجارت آزاد موجب
تضعیف اتحادیهها شد و به تبع آن قدرت چانهزنی روی
دس��تمزد کاهش یافت و در طی زمان این امر خود را به
شکل شدت گرفتن نابرابری نشان داد.
تبعات بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی

مقایسهدومورداسترالیاوسیرالئونازحیثسازماندهی
بهرهبرداری از منابع طبیعی و پیامدهای آن بر حیات آتی
سیاسی این دو کشور بس��یار درسآموز است .در هر دو
کش��ور به دلیل اقتصادی پرهیز از تراکم ،آزادی ورود به
عرصه بهرهبرداری از منابع طبیعی کاری غیرمجاز شمرده
شد .یک راه این است که حق بهرهبرداری به یک یا چند
شرکت بزرگ واگذار شود .راه دیگر این است که مشروط
به پرداخت یک بهره مالکانه حق کشف و استخراج صادر
شود .سیرالئون مسیر اول و استرالیا مسیر دوم را برگزید.
با توجه ب��ه اینکه بهره مالکانه ف��ارغ از یافتن یا نیافتن
معدن میبایست پرداخت میشد و مجازات کشف بدون
داشتن مجوز بسیار سنگین بود ،معدنکاران و معدنکاران
کوچک با هم متحد شدند و کاهش حق مجوز را خواستار
ش��دند .این گروه بعدها خواستار حق رای و حق نماینده
شدن شدند و نهایتا توانستند خواسته خود را به حاکمان
وقت دیکته نمایند .در سیرالئون چشمانداز کشف الماس
در دهه  20قرن بیس��تم ظاهر ش��د و اولین اکتشاف در
س��ال  1931صورت گرفت .در س��ال  1933دولت حق
اکتش��اف و استخراج الماس را به شکل انحصاری به یک
شرکت واگذار کرد .این شرکت نیروهای امنیتی برای خود
ایجاد کرد تا مانع از اکتشافهای غیرقانونی افراد متفرقه
ش��ود .در دهه پنجاه تعداد حفاران غیرقانونی به 75000
رسید و شرکت برای مقابله با آنها تشکیالت وسیع امنیتی
ایج��اد کرد .در دهه پنجاه که نخبگان این کش��ور بر اثر
استقالل به حاکمیت رسیدند تصمیم گرفتند تا این عرصه
انحصاری باقی بماند و قدرت دولت در خدمت این انحصار
قرار گرفت .وزیر معادن در آن مقطع کسی بود که بعدها
حاکم دیکتاتور بعدی سیرالئون شد.
تبعات سیاسی نابرابری

پول و سیاست در آمریکا

مقرراتزدایی درآمریکا نمونه دیگری اس��ت که نشان
میدهد چگونه یک سیاست اقتصادی بدون توجه به تبعات
سیاس��ی میتواند برای رفاه اجتماعی مضر باش��د .پس از
بحران بزرگ مقررات سختی بر بخش بانکی و بازار سرمایه
حاکم شد که نمونه معروف آن تفکیک بانکداری سنتی از
تویکم این
بانکداری سرمایهگذاری بود .پیش از قرن بیس 
دیدگاه وجود داش��ت که حذف برخی از این محدودیتها
موجب توسعه و رشد اقتصادی میشود .این تصور صحیح
بود اما به این مسئله توجه نداشت که اجرای این سیاست
موجب ثروتمندتر شدن کسانی میشود که سابقا ثروتمند
بودند .آنها آنقدر قدرتمند ش��دند که مانع از ایجاد قوانین
جدید ش��وند .در فاصله  1980تا  2005بخش مالی 800
درصد رشد نمود در حالیکه بخشهای غیرمالی تنها 250
درصد رشد داشتند .در سال  1990این بخش  61میلیون
دالر صرف مبارزات انتخاباتی کرد اما در س��ال  2006این
رقم به  260میلیون دالر رسید در حالیکه بخش درمان تنها
 100میلیون دالر هزینه کرده بود .قدرت سیاسی ناشی از
رابطه نزدیک بین وال استریت و واشنگتن به شکلگیری
معض��ل مخاطرات اخالقی منجر ش��د یعن��ی این بخش
ریسکهای بزرگ برمیداشت .اگر موفق میشد ثمرش را
میدید اما اگر زیان میکرد دولت به نجاتش میشتافت .این
وضعیت موجب ریسکپذیری شدید شد و درنهایت بحران
مالی ایجاد شد .این مثال نشان میدهد که چگونه سیاست
اقتص��ادی مقرراتزدایی موجب قدرت گرفتن یک بخش
شد و این بخش مانع از ایجاد مقررات در آینده شد.
خصوصی سازی روسیه

با توجه به
قدرت انحصاری
اتحادیههای
کارگری در
باالبردن
دستمزدها،
بسیاری از
اقتصاددانانبر
حذف و یا کاهش
قدرتاتحادیهها
تاکیدمیکنند
اما اتحادیه نه
تنها روی نرخ
دستمزد بلکه بر
عرصهسیاسی
نیزتاثیرگذارند
و اجرای سیاست
فوق تبعات
سنگینی در عرصه
سیاسی به دنبال
خواهد داشت.

جمع بندی

این دی��دگاه که سیاس��تگذاری میتواند اختالالت
اقتصادی را حتما مرتفع کند اغلب صحیح نیست چرا که
سیاست نادیده گرفته میشود .در بسیاری از موارد اجرای
سیاستهای اصالح ساختار نه تنها موجب بهبود کارایی
اقتصادی نمیشود بلکه به تضعیف آن میانجامد چرا که
مالحظات اقتصادی نادیده گرفته میشود .در ارزیابی هر
سیاس��ت اقتصادی باید تبعات آن بر تعادل سیاسی در
آینده را در نظر گرفت اما این به آن معنی نیست که آن
تبعات لزوما همواره منفی خواهد بود.

نگر
آینده

در روس��یه پس از فروپاش��ی این تصور وجود داشت
که خصوصیسازی ش��رکتها موجب باال رفتن کارایی
میشود .با روی کار آمدن یلتسین برنامه خصوصیسازی
هزاران ش��رکت مطرح ش��د اما برنامهای برای آن وجود
نداش��ت .به افراد خانههایی که در آن زندگی میکردند
واگذار ش��د .فروشگاهها و رس��تورانها فروخته شد .تیم
یلتس��ین میخواس��ت مردم در خصوصیسازی شریک
ش��وند .لذا برای هر فرد روسی یک کوپن در نظر گرفته
ش��د .برای همین مقصود  29درصد س��هام شرکتهای
بزرگ و متوس��ط به کوپنهای مردمی اختصاص یافت.
با اینحال بیشتر سهام به مدیران و کارگران واگذار شد.
آنها حق داشتند  51درصد سهام را در اختیار بگیرند و با
اس��تفاده از منابع خود شرکت و تخفیفهای زیاد مالک
شوند .در س��ال  1995که سهام شرکتهای سودآور به
فروش رس��ید بانکها سهام این ش��رکتها را به عنوان
وثیق��ه قبول کردند .حراجها به نحوی بود که س��هامدار
خرد چندان ایجاد نشد و بیشتر سهام در اختیار نخبگان
و اقلیت قرار گرفت .در سال  1999سهم کارگران از سهام
ش��رکت از  50درصد به  36درصد کاهش یافت .در سال
 71 ،2005درصد صنایع بزرگ و متوس��ط تک صاحب
بودند .این نوع خصوصیسازی برای افزایش کارایی و برای
رفع این دغدغه صورت گرفت که اگر تاخیر صورت گیرد

اصالح اقتصادی ،بیثباتی و خشونت

تجرب��ه غن��ا در انج��ام سیاس��تهای اصالحی نیز
درسآموز اس��ت .کوفی بوسیا نخستوزیر این کشور در
س��ال  1971با یک کودتای نظامی بر سرکار آمد .تا آن
زمان سیاستهای اخاللزا نظیر کنترل قیمت ،پایین نگه
داشتن نرخ ارز ،سیاست مالی بیش از حد انبساطی دنبال
میشد .این سیاستها اگرچه به لحاظ اقتصادی غلط بود
اما دارای توجیهات سیاسی بود .کنترل قیمت و پایین نگه
داشتن نرخ ارز موجب میشد تا حمایت سیاسی تودههای
ش��هری جذب ش��ود .سیاست مالی انبس��اطی رضایت
برخی گروههای جامعه را فراهم میآورد .روشن است که
پیامد این وضعیت بحران در تراز پرداختها بود .نس��خه
متعارف بانک جهانی و صن��دوق بینالمللی پول حذف
این سیاستهای غلط بود اما حذف این سیاستها هزینه
سنگینی به دنبال داشت .به محض اعالم تغییر سیاست،
ش��ورش و درگیری درخیابانها ظاهر ش��د به نحوی که
ارتش در یک کودتای نظامی ظرف دو هفته او را بر کنار
کرد .برخی نویسندگان این الگوی رفتاری را در بسیاری
از کش��ورهای آفریقایی مش��اهده کردهاند که انجام یک
سیاست اصالحی با خشونت و شورش دنبال شده است.
در س��یرالئون نیز که حاکمیت صرف��ا توزیع رانت را
وسیله جذب حمایت سیاس��ی قرارداده بود وضعیت به
مرحله بحران رسید .حکومت ناگزیر از نهادهای بینالمللی
تقاضای کمک ک��رد و این نهادها حذف سیاس��تهای
اقتصادی نامناسب را توصیه کردند .نخستوزیر آن زمان
میگف��ت که با حذف برخی رانتها راهی برای کس��ب
حمایت سیاسی باقی نخواهد ماند .عمال نیز این پیشبینی
به حقیقت پیوست .با قطع حمایت سیاسی وی ناگزیر شد
اطاعت را از طریق اعمال قدرت بدس��ت آورد که این امر
جنگ داخلی ده سالهای را در این کشور رقم زد.
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در قرن  17در انگلیس تجارت در دریای آتالنتیک در
انحصار حاکمیت نبود و به همین دلیل تجار و بازرگانان
مستقل و آزاد در این عرصه فعالیت میکردند و به تدریج
ثروتمند شدند .این افراد آنقدر ثروتمند شدند که در مقابل
اس��تبداد ایس��تادگی کردند و قدرت سلطنت را محدود
نمودند .آنها آنقدر ثروتمند شدند که ارتش شخصی خود را
ایجاد کردند و توانستند در جنگ داخلی انگلیس سلطنت
را شکست دهند .شکلگیری جمهوری در انگلیس و هلند

ناش��ی از وجود بازرگانان بود .برای مقایسه کافی است به
این واقعیت توجه کرد که در اسپانیا و پرتقال تجارت دریا
در انحصار حاکمیت بود و منافع حاصل از این تجارت در
کیسه پادشاه ریخته میشد و به همین دلیل آنها توانستند
پارلمان را تضعیف کرده و قدرت سیاسی خود را افزایش
دهند .این عاملی است که میتواند فقدان توسعه سیاسی
و اقتصادی در بخشی از اروپای غربی را تبیین کند.

نیروهای حامی کمونیس��م و برنامهریزی مرکزی مجددا
قدرت خواهند گرفت .لذا بهتر اس��ت در خصوصیسازی
س��رعت لحاظ ش��ود تا فرآیندی غیرقابل برگشت شود.
نتایج اولیه خصوصیسازی خوب بود و کارایی اقتصادی
ب��اال رفت و صاحب��ان بنگاههای خصوصی ش��ده در آن
سرمایهگذاری کردند اما به تدریج نابرابری شدید
شد .پیامد این نابرابری شدید عقب رفت در
توسعه اقتصادی و سیاسی بود به نحوی
که مجددا نظام اقتدارگرایی ایجاد
شد و سرمایهداری رفقا شکل
گرف��ت .خصوصیس��ازی که
انجام ش��د به نحوی نبود که چنان توزیع درآمدی
به وجود آمد که مقوم دمکراس��ی باشد .این شکل از
خصوصیسازی انگیزهای در نخبگان ایجاد نمیکرد که
به سمت نهادهای بهتر حرکت کنند و حتی میتوان ادعا
کرد که حمایت سیاسی از پوتین را دامن زد.

13

تحليل و بررسي روندهاي اقتصاد ايران

باشگاهاقتصاد

[ بخشاول :شفافيت و ثبات بازار ارز ]

با قیمت دالر چه باید کرد؟

[ بخشاول :شفافيت و ثبات بازار ارز ]
با قیمت دالر چه باید کرد؟
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رضا راعی

بایدها و نبایدهای بازار ارز
بهنامملکی

بازار ارز ،بازاری که باید ساخت
عباس شاكری
[ بخشدوم :تبعات سیاستهای پولی و مالی ]
ریسکسنگینبخشخصوصی

18

ابراهیمجمیلی
[ بخشسوم :پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها ]

یارانه و ضرورت حذف دهکها
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ابراهیمنکو
[ بخشچهارم :چگونگی اجرای اصل ] 44
خصوصیسازی خارج از ریل
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عباس آخوندی
[ بخشپنجم :تحريمها و تاثيرش بر اقتصاد ايران ]
مراقب وارونگی باشیم
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احمدمیرمطهری

مقابله با تورم انتظاری
علیقنبری
[ بخشششم :دغدغههاي صنفي ]
اعتمادی که باید بازگردد
حسینساسانی

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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دولت جدید طبیعتاً باید از
هم اکنون اطالعات دقیق و
جدیدی از میزان ارز قابل
حصولداشتهباشد.منظور
از ارز قابل حصول منابعی
اس��ت که قابل عرضه در
رضا راعی
بازار توسط بانک مرکزی
معاون اسبق
و ش��رکت نفت است .بر
بانک مرکزی
اساس این اطالعات دقیق
بای��د تصمیم بگی��رد که
چگونه میتواند تقاضای بازار را در زمان تحویل امور
پاس��خ دهد .به این نکته این مالحظه را نیز اضافه
کنید که در زمان تحویل گرفتن کار همزمان چقدر
میتواند ارزآوری برای کشور را باال ببرد .دولت جدید
نباید تصور کند که در ح��وزه اقتصادی مخصوصاً
بازار ارز ،سوار بر یک اسب زین کرده میشود ،اسب
زی��ن کردهای وجود ن��دارد .دولت باید بداند که در
یک شرایط خاص تحریمی امور را تحویل میگیرد.
بازار ارز نیز به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم
با کمبودهایی روبهرو است و مانند مریضی است که

اگر به شکل تسکینی با آن برخورد شود اثر بیماری
ب��زودی و با درد بیش��تری خود را نش��ان میدهد.
برخورد موقتی با بازار ش��اید بتواند در روزهای اول
امید بیشتر ایجاد کند اما بعد از مدتی باعث یأس و
ناامیدی میشود و آن رخوتی که در بازار بود ،تشدید
میشود .بنابراین نیاز است که با یک سرعت دقیق
و جامع برای این بازار برنامه داشته باشند .سیاست
دولت در بازار باید حرکت به سمت نظام تک نرخی
باش��د .در این مسیر ابتدا باید به سمت نرخ تعادلی
رفت زیرا امکان تعیین نرخ به صورت ذاتی نیست.
نرخ تعادلی میتواند یکی از نرخهای موجود در بازار
باش��د در حالی که نرخ ذاتی هیچ کدام از نرخهای
موجود نیس��ت و حتی باالتر از این نرخهاست .نرخ
ذاتی بر اس��اس ارزش کاالیی ارز تحویل گرفته در
خارج از کشور است که اکنون اولویت دولت منتخب
نیست.کار دولت جدید این است که روی یک نرخ
در بازار کار کند ،و پس از مدتی به یک نرخ تعادلی
برس��د .روی این نرخ تعادلی متمرکز ش��ود و پس
از مدتی اگر توانس��ت جواب الزم را بگیرد به سوی
تعیین نرخ ذاتی ارز حرکت کند.

بایدها و نبایدهای بازار ارز

تاکيد رئيسجمهور منتخب بر ضرورت ايجاد ثبات ارزي سبب شده که
انگيزه عرضه ارز در بازار افزايش يابد
اقتصاد ايران در دو س��ال اخير
با پديده وارونگي و چندگانگي
متضاد در نقش آفريني مواجه
بوده اس��ت .اين روند س��بب
ش��ده ک��ه برخ��ي بازاره��اي
اقتصادي همچ��ون بازار پول و
بهنام ملکی
ارز از رفتارهاي تخصصي خود
علمي
عضو هيات
فاصله بگيرند و ورود اشخاص
تهران
دانشگاه
مطلع از رانته��ای اطالعاتی،
ورود بانکهاي خصوصي و موسسههاي مالي و اعتباري
ب��ه خريد و فروش ارز و س��که ،پيشبينيپذيري بازار را
کاهش داده و بيثباتي منظم��ي در رفتارها ايجاد کرده
است .گفته میشود بيثباتي منظم باعث احتکار چیزی در
حدود  18ميليارد دالر در خانهها شده است .البته نرخ ارز
نشان دهنده کميت و ميزان رابطه بينالمللي اقتصادهايي
اس��ت که تالش ميکنند بر اس��اس مزيتهاي نسبي و
مطلق خود کاالها و خدماتي به يکديگر عرضه کنند .اما
ب��ا اين بينظمي و فقر ،نميتوان روند تحوالت را به طور
دقيق ارزيابي و برآورد کرد .نرخ ازر ميتواند معياري براي
سنجش مزيت نسبي ،جهتدهي به مبادالت اقتصادي و
برنامهريزي براي آينده توسعه بازرگاني خارجي باشد اما

در شرايط بيثباتي اين کارکرد نیز از دست ميرود .نرخ
ارز معموال تابع ش��رايط اقتصادي است و بايد متناسب با
وضعيت رونق اقتصادي يا رکود ،رشد و توسعه و همچنین
اه��داف اقتص��ادي و بازرگاني خارجي ،تغيي��ر کند .در
هفتههاي اخير شاهد آن بودیم که نرخ ارز کاهش يافته اما
بعد از مدتی دوباره صعودي شد.
همه به دنبال تقويت ارزش پول ملي هستند و در حالت
عادي حاضر نميش��وند ،ارزش پول ملي را کاهش دهند.
امروزه داللي ارز و سکه به يک عادت يا شبه عادت تبديل
شده اس��ت و تغيير اين فرهنگ رفتاري کاري بس دشوار
اس��ت .براي سروس��امان دادن به اين موضوع ،يك مدل و
الگوي علمي الزم است كه شرايط مختلف بتواند آن را نظم
داده و كنت��رل کند و درنهایت نقطه بهينه را انتخاب كند.
پيش نياز اصلي اين کار هم ايجاد ثبات پايدار در سياستهاي
ارزي ،ساماندهي مسائل سیاسی محيطي و مديريت رفتار
طرفهاي تقاضا اس��ت .اعمال هرگونه سياست درباره نرخ
ارز بايد به طريق علمي و در يك چارچوب مفهومي از نظر
اقتصادي و سياستي کارشناسي صورت گیرد .در طول دو
س��ال اخير ،بازار ارز گرفتار دام داللي صرف توهم و توطئه
اقتصادي ش��ده اس��ت و به جاي آنک��ه ارزش دالر مانند
بازارهاي خارجي در داخل کشور هم کاهش يابد ،با افزایش

بازار ارز ،بازاری که باید ساخت
اقتصاد دالریزه شده را چگونه درمان کنیم؟
اگ��ر ما نرخ ارز را به حال خود رها کنیم مکانیس��م
خودکار قیمتها قادر است تعادل آن را تامین کند یا نه؟
اقتصاد ایران س��الهایی را تجربه کرد که با وفور درآمد،
نرخ ارز ثابت بود و از طریق مکانیسم تغییر ذخایر ارزی
نرخ ارز در بازار حفظ ش��د .اگرچه در این س��الها نرخ
ارز را از طریق مکانیس��م فوق و سازوکار قیمتها ثابت
نگه داش��تیم و قیمت ارز هم در صرافیها و بازار حول
این قیمت ثابت نوسان داش��ت ولی اقتصاد ما مازاد ارز
داشت و این با مفهوم دقیق سازوکار بازار که در آن عرضه
و تقاض��ا در واقعیت یا به ط��ور بالقوه تقریبا هم ارز هم
هستند تفاوت دارد .ما در آن دوره یک منشا عمده عرضه
ارز داشتیم و آن صادرات نفت بود و تقاضا هم از عرضه
کمتر بود .بنابراین مفهوم دقیق و جامع بازار نمیتواند در
موردچنین عملکردی مصداق داشته باشد .چنانچه وقتی

نقطهای فرا رسید که نیازهای ارزی کشور از درآمدهای
ارزی آن بیشتر شد شکاف میان عرضه و تقاضا روزبهروز
بیشتر شد ،به طوری که امروز درواقع دچار کسری جریانی
در حسابهای خارجی هستیم .وضعیت اقتصادی ما به
گونهای است که هم بودجه دولت و هم رشد نقدینگی
هر دو منفعل هس��تند و اثرات س��وء رشد نقدینگی بر
عملکرد بخش خارجی بخوبی محس��وس و قابل لمس
است .ولی مس��ائل گوناگون دیگری هم وجود دارد که
در جریانی ش��دن کسری و عدم تعادل حساب خارجی
م��ا نقش داش��تهاند .میل وافر به کااله��ای خارجی در
کشور ما ،وابستگی به کاالهای ضروری واسطهای و مواد
اولیه ،شکاف دانش فنی برنامهریزی و مدیریت میان ما
و دنیای خارج ،نداشتن حداقل جایگاه مناسب در تجارت
جهانی ،ضعف علوم پایه و بنیه دانشگاهها ،گرفتار شدن

اقتصاد در دام رانتطلبان ،واسطهها و سوداگران ،ضعف
بنیه تولیدی ،بیکاری آشکار و پنهان ،واگرایی انتظارات
مردم نسبت به چش��ماندازهای اقتصادی ،شکلگیری
انتظارات تورمی ش��دید در جامعه ،تبدیل شدن ارز به
عامل سوداگری و شکلگیری ماندههای سوداگری قابل
مالحظه ارز در دست مردم و عوامل سودجو و تنشهای
عباس شاکری
سیاسی خارجی همگی موجب شده است مفهوم جریان
کس��ری حساب خارجی ما خیلی پیچیدهتر و عمیقتر عضوهیاتعلمی
از آنچ��ه که باید جلوه کن��د .تا وقتی که به همه عوامل دانشگاه
فوق توجه نشود و در مورد آنها کار مؤثری صورت نگیرد ،عالمهطباطبایی
مشکل همچنان باقی خواهد ماند .عالوه براین متاسفانه
ما فرار خزنده سرمایه هم داریم و به تعبیری در حساب
سرمایه هم دچار کسری هستیم .اگرچه ما در ظاهر امر
و حتی در واقعیت حساب سرمایه بینالمللی نداریم ،ولی

همراه شد .تالش بانک مرکزي هم مبتني برعاليم اقتصادي
است ،درحالي که برخي عوامل غيراقتصادي يا ضد اقتصاد
(تحریم) به افزايش نرخ ارز دامن ميزند .زمانی که بانکهاي
خصوصي و نهادهاي پولي عمومي وارد عرصه داللي بازار ارز
و سکه ميشوند و از اين کار خود نیز دفاع ميکنند ،ديگر
نميتوان به ابزارهاي اقتصادي تجربه شده اکتفا کرد .با این
وجود ،چند نکته پیشنهاد میشود؛
 )1بايد ضم��ن افزايش نظارت ب��ر رفتارهاي طرفهاي
تقاض��ا ،هزينه داللي و رانتخواری در بازار ارز به ش��دت
افزايش يابد.
 )2ح��ذف داللپروری ارزی نيز باید در دس��تورکار قرار
گيرد .بهترین سیاس��ت آن اس��ت که درآم��د حاصل از
رانتخواری ارزی مش��مول قانون پولشویی قرار گیرد.
 )3مبارزه با قاچاق ارز جديتر گرفته شود.
 )4ماليات بردرآمدهاي ارزي افراد وضع شود.
 )5منابع ارزي براساس محل استفاده و در زمان استفاده
تخصيصيابد.
 )6نهادهاي مالي عمومي و خصوصي از داللي در بازار ارز
منع شده و در صورت امکان جريمه شوند.
 )7بانک مرکزي بايد عاليم غير اقتصادي را شناسايي کرده
و نظام سیاسی کشور از خنثیسازی تحریم غافل نشود.
 )8در تدوين بس��تههاي سياس��تي و پولي س��ال آينده
هوش��مندی بیش��تری به کار گرفته ش��ود و در تدوین
سیاستها سعی بر حذف رانت صورت گیرد.
تاکيد رئيسجمه��ور منتخب بر ضرورت ايجاد ثبات
ارزي سبب شده که انگيزه عرضه ارز در بازار افزايش يابد.
اگر گش��ايش ارزي براي اقتصاد ملي ايجاد شود ميتواند
ظرفيت عرضه را بيش��تر کند که این امر به کاهش نرخ

ارز منتهي خواهد شد .ديپلماسي خارجي دولت يازدهم
نيز اين نويد را ميدهد که شرايط پيراموني اقتصاد ايران
بهبود خواهد یافت ،که این موضوع کاري سخت اما شدني
است .آرامش اقتصادي نیز به نوبه خود کمک ميکند که
مردم به سمت س��رمايهگذاری واقعي سوق یافته و وارد
بازار سرمايه ش��وند .تحوالت اخیر مثبت بازار بورس نیز
خود بیانگر همین روند اس��ت .اگ��ر اطمينان اقتصادي
و بهبود فضای س��رمايهگذاري در جامع��ه افزايش يابد،
بخشي از شهروندان از احتکار ارز در خانه پرهيز خواهند
کرد .اميدواريم در آينده جريان ورود ارز به داخل کش��ور
راحتتر ش��ود ک��ه در آن صورت ميت��وان درباره آينده
تح��والت بازار ارز پيشبينيهاي دقيقتري انجام داد .اما
باید به این نکته توجه داشت که هنوز بازار ارز از شفافيت
برخوردار نيست و داللها و دارندگان رانتهای اطالعات
ارزی نقشآفرين��ي اصلي را در بازار بر عه��ده دارند .هر
چند ظرفيت تورمآفرینی هم نامحدود نيست و نميتوان
قيمته��ا را نامحدود افزايش داد چراک��ه در آن صورت
تقاضاه��ا از بين خواهد رفت .اقتصاد منهاي تقاضا هم به
نفع هيچکس نيس��ت .اقتصادهاي شفاف و توسعهيافته
از قابليت پيشبينيپذيري بااليي برخوردار هستند و در
اقتصاد اي��ران نیز اين موضوع باید مدنظر دولتها به ويژه
دولت يازدهم قرار گيرد.
ب��ازار ارز در اي��ران هم به ثب��ات و قيمتهاي واقعي
نياز دارد که در ميان مدت نرخ باثباتي داش��ته باش��د تا
برنامهري��زان و فعاالن اقتصادي بتوانند رفتارهاي خود را
در ميان مدت با اطمينان بيش��تري تنظيم کرده و روند
تحوالت در بازارهاي اقتصادي براي تمام مردم و مسئوالن
قابل پيشبيني باش��د .تحوالت بازار ارز در ايران از روند

قابل پيشبيني برخوردار نيس��ت و باتوجه به اينکه 18
ميليارد دالر ارز در دس��ت مردم و برخي موسسات مالي
و اعتباري قرار دارد ،اگر بخش��ي از آن وارد جريان عرضه
ش��ود ،در کاهش نرخ ارز موثر خواهد بود که در روزهاي
اخير نیز این امر محسوس بوده است .اين تصور که قيمت
ارز در داخل کشور به نرخ مبادلهای برسد سخت است اما
اميدواري��م دولت يازدهم به گونهای برنامهريزي کند که
عالوه بر ايجاد ثبات در تصميمسازيها ،روند تحوالت هم
قابليت پيشبيني بااليي داشته باشد .نرخ ارز واقعي و با
معيار برابري قدرت خريد حتما کمتر از نرخهاي بازار آزاد
است اما بايد شرايط آن فراهم شود.
بازاره��اي اقتصادي اصليترين و ش��فافترين محل
براي شناخت رفتارهاي طرفهاي عرضه و تقاضاي يک
کاال و خدمت هس��تند و بيطرفترين پديده اقتصادي
همراه با حداکثر شفافيت و دور از رانتخواري محسوب
ميشوند .يکي از وظايف دولتها و حاکميتها نيز ايجاد
بازاري ش��فاف بدور از رانتخواری و هدايت آن در مسير
تحقق اهداف کالن اقتصاد ملي و فراملي است .بايد رفتار
عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان ارز نظارت و هدايت شود
تا از پديده کنز پولي يا ارزي جلوگيري شود .اگر عوامل
مرئ��ي و نامرئي اجازه دهند که تم��ام تحوالت يک بازار
براساس رفتار طرفهاي عرضه و تقاضا ساماندهي شود،
در آن صورت اثربخش��ي سياستها نيز بيشتر تضمين
ميشود .در غير اين صورت ،رانتجویی ،فريب و نيرنگ،
ج��اي منطق و اصول علمي و واقعيتها را خواهد گرفت
و يکي از مهمترين مش��کالت کشورهاي در حال توسعه
نيز همین است که گاهي حيلهها و نيرنگها جاي ابزار و
منطق اقتصادي را اشغال و خود ميدانداري ميکند.

بازار ارز در ايران به
ثبات و قيمتهاي
واقعي نياز دارد
تا برنامهريزان و
فعاالناقتصادي
بتوانندرفتارهاي
خود را در ميان
مدت با اطمينان
بيشتريتنظيم
کرده و روند
تحوالت در
بازارهاياقتصادي
براي تمام مردم
و مسئوالن قابل
پيشبينيباشد
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باشگاهاقتصاد

تحليل و بررسي روندهاي اقتصاد ايران

کسانی که با اتکا بر
تحلیلهایجزیی
توصیهمیکنند
بازار ارز را آزاد
کنید تا صادرات
غیر نفتی بهبود
یابد آیا مشکل
صادرات غیر
نفتی را تنها در
نرخ ارز و مقررات
میدانند؟
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وقتی مالحظه میکنیم بسیاری از شهروندان ما در
سالهایگذشتهدرکشورهایحاشیهخلیجفارس،
ترکیه یا جاهای دیگر سرمایهگذاری کردهاند ،این
خود بر فرار مخفیانه و خزنده سرمایهها داللت دارد
و عالوه بر اینکه میتواند تا اندازهای به نبود قوانین
و مقررات و امنیت و اعتماد الزم س��رمایهگذاری
مربوط باشد ،عمدتا به این واقعیت اشاره دارد که
بازدهی س��رمایهگذاری در امور مولد و در بخش
حقیقی از بازدهی فعالیتهای تجاری و واس��طه
بسیار پایینتر است.
آیا در چنین وضعیتی ما از ش��ریط الزم برای
ایج��اد یک ب��ازار ارز برخورداریم؟ آیا مکانیس��م
قیمتها میتواند ش��کاف عمیق می��ان عرضه و
تقاضای ارز را پر کند؟ آیا سازوکار قیمت میتواند
در چنی��ن ش��رایطی تخصیص مناب��ع را بهبود
بخش��یده و اقتصاد دالریزه ش��ده ما را به سمت
اصالح و پیش��رفت سوق دهد؟ کسانی که مرتب
از بازار آزاد ارز صحبت میکنند و دلیلشان هم این
است که نظام رقابتی آزاد در میان سایر الگوهای
س��ازماندهی اقتصادی از جهت کارایی و بهینگی
تخصیص منابع اولین بهتر است ،مالحظات فوق را
در نظر گرفتهاند؟ به فرض اگر نخواهیم مشکالت
ارزی موجود را به بازار ارز و عملکرد آزاد آن احاله
دهی��م ،آیا عرضه و تقاض��ای ارز همدیگر را قطع
خواهد کرد.
بسیاری از مسائل اجتماعی فرهنگی ،سیاسی
و س��اختاری بر ارز تاثی��ر میگذارند و از آن تاثیر
میپذیرن��د .در ش��روع برنامه تعدی��ل اقتصادی،
پیشبینی مجریان این بود که اگر نرخ ارز به حال
خود رها شود ،هر دالر در حدود صد تومان تثبیت
خواهد شد و مبنای محاسبهشان هم همان نظریه
برابری قدرت خرید بود .یعنی ببینیم سبد معینی
از کاالها در خارج چند دالر اس��ت همان سبد در
داخل چه قیمت��ی دارد و با یک تبدیل و تعدیل
ساده نرخ ارز را محاسبه کنیم .ولی دیدیم که وقتی
نرخ مذکور رها ش��د تمایل داشت تا چندین برابر
این رقم افزایش یابد و این گواه خوبی است بر این
مدعا که در تحلیل بازار ارز نمیتوان به چند عامل
اقتصادی در چارچوبی محدود اکتفا کرد.
ب��ازار ارز را بای��د از طریق توجه و پرداختن به
مشکالت فوق و رفع آنها و تمهیدات الزم با زحمت
و دقت ایجاد کرد و اگر مساله را به حال خود رها
کنی��م بازار آزاد ارز برای ما به ارمغان نخواهد آمد.
کس��انی که با اتکا بر تحلیله��ای جزیی توصیه
میکنند بازار ارز را آزاد کنید تا صادرات غیر نفتی
بهبود یابد آیا مشکل صادرات غیر نفتی را تنها در
نرخ ارز و مقررات میدانند ،آیا اس��تعدادها و توان
تولیدی و فنی برای صادرات از هر جهت مهیاست؟
آیا هیچ کشوری در دنیا سراغ داریم که با تضعیف
صددرصدی پول ملی خود دنبال کس��ب مزیت
صادراتی برود؟
هدف نگارنده این نیس��ت که از دالر  70ریال،
 1000ریال یا  4000ریال حمایت کند .مساله این
اس��ت که در شرایطی که ما در آن قرار داریم باید
دقیقتر و محتاطانهت��ر برخورد کرد و اثرات همه
جانبه اقدامات را پیشبینی کرد.

[ بخش دوم :تبعات سیاستهای پولی و مالی ]

ریسک سنگین بخش خصوصی
در ضرورت تبدیل صندوق ذخیره ارزه به صندوق ذخیره ریالی
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تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ریالی یکی از الزامات برای تامین منابع مالی مورد
نیاز بخش خصوصی اس��ت .زیرا با پرداخت وامهای ارزی ،واحدهای تولید ملزم به واردات تمام
منابع و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید هستند .در عین حال وثیقههایی که برای دریافت این وامها باید
سپرده شود به مراتب سنگینتر از وامهای ریالی است که گاه از توان واحدهای تولیدی خارج است .در
قراردادهایی که برای دریافت وامهای ارزی منعقد میشود هیچگاه رقم قطعی ذکر نشده و با نوسانات
بازار این ارقام تغییر کرده و افزایش پیدا میکند .این تغییرات برای واحدهای تولیدی و خصوصی یک
ابراهیم جمیلی معضل اس��ت .در حالی که در دنیا ش��رکتهای بیمه وظیفه دارند با بیمه کردن ،مانع ایجاد مشکل
عضو هیات رییسه نوسانات هنگام بازپرداخت شوند .در صورتی که صندوقی ایجاد شود که تلفیقی از ریالی و ارزی باشد و
اتاق ایران
پرداخت وامها نیز به هر دو شکل صورت بگیرد ،تولیدکنندگان در شرایط بهتری قرار خواهند داشت.
اگرچه بانک مرکزی در دورههای مختلف در خصوص میزان معوقات ایجاد ش��ده آماری ارایه و
منتشر میکند ،اما هیچگاه مشخص نمیکند که این حجم از معوقات توسط واحدهای دولتی،
نیمه دولتی یا خصوصی ایجاد شده و سهم هر کدام چه میزان است و هر کدام در ایجاد این معوقات چقدر مقصر بودهاند .همچنین
سیاستهای بانک مرکزی با اعالم بخشودگی ،استمهال یا بخشودگی جرایم به گونهای است که برخی از وامگیرندگان که در موعد
مقرر اقدام به تسویه حساب وامهایشان کردهاند ،احساس ضرر و زیان میکنند .سیاستها در این خصوص باید به گونهای طراحی
و اجرا شود که وامگیرنده خود را موظف بداند تا در موعد مقرر اقدام به بازپرداخت کرده و در عین حال نظارت الزم بر چگونگی
هزینهکرد وامها و مصرف آن صورت بگیرد.
ت اقتصادی و تجاری و تولیدی ،ثبات در تصمیمها ،اطالعیهها و دستورالعملها
از اینها که بگذریم مهمترین نیاز فعالی 
است که در سالهای اخیر از بین رفته است .به نحوی که یکباره دولت با وقوع هر اتفاقی ممنوعیتهای صادرات وضع
میکند و یا در مورد واردات اعمال نظر میکند و یا عوارض آنچنانی وضع میکند .این گونه تصمیمگیریها موجب وارد شدن
شوک به بازار شده و ثبات اقتصادی را دستخوش تغییر میکند و از بین میبرد .شوکهای ارزی و جهشهای قیمتی نمونههایی
از شوکهایی بودند که به اقتصاد وارد شدند و همه را متضرر کرد.
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[ بخشسوم :اجراي قانون هدفمندی يارانهها ]

یارانه و ضرورت حذف دهکها

پرداخت یارانه به همه اقشار و گروهها تقویت مصرفگرایی است
از هم اکنون باید امیدوار بود که قانون هدفمندی به صورت قانونمند و هدفمند در دولت جدید اجرا
شود و در این اجرا به سهم گروههای مختلف توجه شود .در حالیکه در دولت دهم در حق بخش
تولید اجحاف شد ،دولت منتخب باید با حمایت ویژه از بخش تولید ،تالش کند خساراتی که در طول
اجرای فاز اول و دولت دهم به بخش تولید وارد شد ،جبران شود .همچنین شیوه حمایتی و پرداخت
سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی باید به گونهای باشد
تا واحدهای ورشکسته یک بار دیگر احیا شوند و بخش تولید تضعیفشده نیز قدرت پیشین خود را
ابراهیم نکو
بازیابد .با تقویت بخش تولید ،در اصل اشتغالزایی که در این سالها مورد بیتوجهی قرار گرفته و
کمیسیون
عضو
بر آمار آن افزوده شده ،صورت میگیرد .دولت نیز میتواند در طول زمان دهکهایی را که نیازی به
مجلس
اقتصادی
دریافت یارانه ندارند ،از چرخه خارج کرده و در مقابل توجه بیشتری به بخش آسیبپذیر داشته باشد.
چراکه پرداخت یارانه به همه اقشار و گروه ها در حقیقت تقویت مصرفگرایی است ،اما با تقویب تولید
و اشتغال ،دولت میتواند از محل دریافت مالیات از مردم برای اداره کشور نیز کمک بگیرد .در عین حال افراد شاغل دیگر به دنبال
دریافت یارانه و مبالغ ناچیز نخواهند بود .حمایت از مردم درست و خوب است ،اما تفکری که اعالم میکرد نفت را بر سرسفرهها
میآورد ،اشتباه و غلط بود .مردم خواهان شغل ،واقعی شدن قیمتها و کنترل تورم هستند .دولت بعدی که از اکنون اعالم کرده
در گام اول دو دهک را از دریافت یارانه ماهانه حذف میکند ،در طول زمان و با تقویت تولید و قدرت خرید مردم ،میتواند یارانه
دهکهای دیگری را نیز قطع کند .دولت پیشین موظف بود از محل حذف یارانه سوخت و درآمد حاصل از آن سطح خدمات
اجتماعی و درمانی را ارتقا دهد ،اما هیچگاه به این مساله نپرداخت و در این دوره به جای حل بخشی از مشکالت مردم و جامعه،
مشکالت تازهتری به آنها تحمیل شد .با افزایش هزینههای دارو ،درمان و ویزیت پزشکان هر چند به صورت معقول ،اما گروه ها
و بخشهایی از قشر آسیبپذیر لگدمال شدند .دولت یازدهم در این مورد باید با دقت عمل کرده و در خصوص افزایش قیمتها
و تاثیری که بر قشر آسیبپذیر میگذارند ،نهایت احتیاط را به کار ببرد .فراموش نکنیم که با افزایش قیمتها ،تورم ،نقدینگی و
کاهش قدرت خرید مردم ،نارضایتیهای اجتماعی آغاز میشود.

[ بخش چهارم :چگونگی اجرای اصل ] 44

خصوصیسازی خارج از ریل
عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی

اصل 44

آمارها حاکی از واگذاری بخش عمدهای از سهام بنگاهها
به نهادهای عمومی غیر دولتی دارد

در فضای پرامید
ایجاد شده ،دهها
هزار بنگاه کوچک
و متوسط بخش
خصوصیفعال
در حوزههای
صنعت،مهندسی
و خدمات که بر
اثرسیاستهای
غلط دولت
پیشین در آستانه
ورشکستگی
قرار گرفتهاند و
میلیونهاجوان
تحصیلکرده
ایرانیچشمانتظار
عالمتهایتغییر
در مدیریت اقتصاد
ملی ایران هستند
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در حال��ی که تم��ام توجهها معطوف ب��ه دولت آینده
اس��ت ،طرح اصالح موادی از قانون اجرای سیاستهای
کلی اص��ل  44از جمله بازنگری در ب��اره نحوه تملک
بنگاههای تجاری توس��ط نهادهای عمومی در مجلس
ش��ورای اسالمی در دست بررس��ی است .موضوعی که
در چند س��ال گذش��ته به عنوان کانون چالش بخش
خصوصی و دولت بوده اس��ت .گزارشهای متعددی که
از سوی مجلس ش��ورای اسالمی در چند سال گذشته
منتش��ر ش��ده ،حکایت از یک انحراف کل��ی در اجرای
سیاس��تهای ابالغی از سوی مقام رهبری دارد .توسعه
عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاهها از جمله
سیاس��تهای ابالغی بوده ،در حالی که آمارها حاکی از
واگ��ذاری بخش عمدهای از س��هام بنگاهها به نهادهای
عمومی غیر دولتی دارد .در کنار این اتفاق ،گس��ترش
واگذاری طرحهای عمرانی دولت و ش��هرداریها بهویژه
شهرداری تهران به نهادهای عمومی و نهادها و بنگاههای
وابس��ته به نیروهای مسلح ،نش��ان از شکلگیری یک
جریان اقتصادی قوی غی ِر پاسخگو و خارج از رویههای
عمومی اداره امور اقتصادی کشور دارد .هرچند این روند
همواره مورد اعتراض بخش خصوصی بوده ،لیکن دولت
ده��م و یازدهم وقعی به آن ننهاده و به رویه خود ادامه
دادهاست .اکنون که دولت در حال تغییر است و مجلس
نیز درصدد بازنگری به عملکرد خصوصیس��ازی است،
واکاوی این پدیده از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت.
اهمیت این موضوع صرفا از منظر بنگاهداری نیست بلکه
از دو جهت دیگر نیز ش��ایان توجه بنیادین است .یکی
آنکه این جریان موجب ش��کلگیری گروههای ذینفع
متمرکز ش��ده است که قدرت نفوذ موثر در فرایندهای
سیاس��تگذاری ملی دارند .دیگر آنکه ان��دازه آنها در
اقتصاد ملی بهقدری بزرگ ش��ده که موضوع رقابت در
اقتصاد ایران را بهطور س��اختاری ناممکن ساختهاند .از
اینرو ،دولت یازدهم بدون داش��تن اندیش��ه روشن در
اینباره نه تنها نمیتواند موفقیت موثری در بهبود محیط
کسبوکار بهدست آورد که حتی عمال نمیتواند در بعضی
بخشها کنترل مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد.
دولتهای نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی غیردولتی
و شرکتهای وابسته به نیروهای خاص را خلق کردند.
این نهادها موفق ش��دند که حداقل بیش از  30میلیارد
دالر از  100میلی��ارد ارزش س��هام بنگاهه��ای دولتی
ک��ه در ده س��اله  1381ت��ا  1390واگذار ش��دند را به
خود اختصاص دهند .در کنار ای��ن ،ارزش قراردادهای
واگ��ذاری ب��ه قرارگاههای س��ازندگی نیروهای نظامی
و انتظام��ی بی��ش از  35میلیارد دالر اس��ت .مجموعه
ای��ن اتفاقات موجب تغییر س��اختار مالکیت بنگاههای

ب��زرگ به نف��ع نهادهای عمومی غیر دولتی ش��ده که
بهطور ساختاری فضای رقابت را برای بخش خصوصی
تنگترکردهاست .اگر مجموعه اطالعات فوق را کنار این
واقعیت قرار دهیم که در کش��ور 65درصد ارزش افزوده
صنعت توسط بنگاههای بزرگ صورت میگیرد ،اهمیت
جابجای��ی مالکیت صورت گرفته بهتر درک میش��ود
و اینک��ه چگون��ه دولتی در دولت بهوجود آمده اس��ت.
س��وال اصلی این اس��ت که آیا مجموعه اقدامات فوق
بدون اراده سیاسی صورت گرفتهاست؟ البته نه .در متن
پیشنویس الیحه تقدیمی از سوی وزارت امور اقتصادی
و دارایی به دولت محدویت 20درصد تملک سهام از هر
بنگاه منظور شده بود .افزون براین ،هرگونه واگذاری سهام
بابت رد دیون رد شده بود و نهادها موظف شده بودند که
مازاد سهام خود نسبت به 20درصد از هر بنگاه را ظرف
سه سال واگذار نمایند .لیکن آنچه نهایتا تبدیل به قانون
شد مجوز تملک  40سهم هر بازار بود که در حکم مجوز
عام ایجاد انحصار در بازارهای مختلف است .افزون براین،
واگذاری س��هام بابت رد دیون مجاز شمرده شد .اکنون
پس از چندین سال بحث و گفتگوی عمومی در رسانهها
درباره انحراف از سیاستهای ابالغی و وضعیت غیررقابتی
حاص��ل از واگذاری بنگاهها به نهادهای غیردولتی ،ماده
 6قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل  44در مجلس
شورای اس�لامی در حال بازنگری اس��ت .در این متن
مجوز تملک 40درصد هر بازار حذف ش��ده و تشخیص
رویههای ضد رقابتی این نهادها به شورای رقابت ارجاع
شده ،لیکن مجوز عام تاسیس و تملک شرکتها به آنها
اعطا گردیدهاست .این در حالیست که نهادهای عمومی
غیردولت��ی ب ه موجب قانون ب��رای ایفای ماموریتهای
مشخص تاسیس شدهاند و نه ماموریت عام بنگاهداری.
نکته مورد تاکید این نوش��ته این اس��ت که این نهادها
یک جریان قوی را ش��کل دادهاند که ب ه سادگی قدرت
اقتص��ادی را رها نمیکنن��د .در حالیکه مردم به تغییر
رای دادهاند ،آنها از قدرت ارتباطی خود حداکثر استفاده
را میکنن��د و مرتب در بس��ط و گس��ترش دامنه نفوذ
خ��ود در دولت جدید اقدام میکنند .اعتدال که ش��عار
رییسجمه��ور منتخب بود در ای��ن ارتباط چیزی جز
بازگشتن نیروهای نظامی به ماموریت بنیادین خود در
حفظ و حراست از مرزها و افزایش قدرت دفاعی کشور،
و بازگشتن نهادهای عمومی غیردولتی به ماموریتهای
قانونی مصرح در اساس��نامههای خود و واگذاری عرصه
تولید و ارائه خدمت به بازار و بخش خصوصی و حاکمیت
سازوکار بازار چیز دیگری نیست .رییسجمهور منتخب
نیز در بیانیههای انتخاباتی خود تصریح کرد که حامی
انجمنها و تش��کلهای حرف��های و مدیریت اقتصاد بر

اس��اس دانش اقتصادی اس��ت .صحنه اقتصاد و محیط
کس��بوکار ایران ،میدان کارزار و رقابت نابرابر نهادهای
عموم��ی غیردولتی قدرتمن��د از یک س��وی و بخش
خصوصی غیر متش��کل و تضعیفش��ده از سوی دیگر
اس��ت .تغییر وضع موجود جز با مدد نیروی اجتماعی
گرد آمده در فرایند انتخابات عملی نبوده و نیست .لیکن
این بدین معنی نیس��ت که نیروی متشکل و ذینفوذ
نهادهای عمومی غیردولت��ی بهراحتی در برابر انتخاب
عمومی مردم س ِر تسلیم فرود خواهد آورد .آنان همانطور
که در باال شرح شده ،به انحای مختلف تالش در جهت
تثبیت وضعیت خود خواهند نمود و حتی بیسروصدا
در صدد فتح موقعیتهای جدید خواهند بود .در برابر،
حداقل انتظار از دولت جدید این است که در ساماندهی
مجدد محیط کس��بوکار ب��ه مدد نی��روی اجتماعی
فرا آم��ده از خ�لال انتخابات ،برنامه خصوصیس��ازی
بنگاههای وابس��ته به نهادهای عموم��ی غیردولتی را
تدارک ببیند .این واحدها ظرفیتهایی هس��تند که از
محل منابع ملی ش��کلگرفتهاند و باید در یک محیط
رقابت��ی امکان افزایش نرخ به��رهوری آنها فراهم آید.
در این مدتی که از اعالم نتایج انتخابات گذشتهاس��ت،
بخش خصوصی ایران ب��ا نگرانی تمام مترصد دریافت
عالمتهای امیدبخش از سوی رییسجمهور منتخب
در عمل به وعدههای انتخاباتی ایشان است .چشمانداز
مورد انتظار این اس��ت که حاکمیت نهادهای عمومی
بر اقتصاد ایران که موجب کاهش مس��تمر ناکارآمدی،
بهرهوری و رقابتپذیری اقتصاد ملی از یک سو و افزایش
نرخ بیکاری و تورم از سوی دیگر شده است به نفع بهبود
محیط کسبوکار تغییر یابد .انتخابات یک امید اجتماعی
بزرگ ایجاد کردهاست و همه ما موظفیم از آن مراقبت
کنیم .مقامات مس��ئول از طریق اتخاذ سیاس��تهای
درست و انتصاب مدیران شایسته ،و نیروهای منتقد از
طریق رصدکردن تحوالت و نظارت اجتماعی باید وظیفه
ملی خود را ایفا کنند .بهیقین مطبوعات و رسانههای آزاد
در ای��ن ارتباط نقش بیبدیلی دارند .نهادهای حرفهای
نیز در این مدت ،نباید به هیچوجه از پایش ش��رایط و
تحوالت و همچنین نشاندادن عکسالعمل مناسب و
به موقع غفلت کنند .چراکه بخش عمدهای ازهستههای
تغییر در همین آغاز کار شکل خواهد گرفت .بههرروی،
در این فضای پرامید ایجاد شده ،دهها هزار بنگاه کوچک
و متوسط بخش خصوصی فعال در حوزههای صنعت،
مهندسی و خدمات که بر اثر سیاستهای غلط دولت
پیشین در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند و میلیونها
جوان تحصیلکرده ایرانی چشمانتظار عالمتهای تغییر
در مدیریت اقتصاد ملی ایران هستند.
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باشگاهاقتصاد

تحليل و بررسي روندهاي اقتصاد ايران

[ بخش پنجم :تحريمها و تاثیرش بر آینده اقتصاد ]

مراقب وارونگی باشیم
آیا اثر تحریمها بر بازار بورس ایران از بین رفته است؟

تحری��م و از جمله تحریم اقتصادی را در وضعیت کنونی
نمیتوان یک پدیده ایستا تلقی کرد .با در نظر داشتن این
نکته که در وضعیت نه چندان مطلوب کنونی نیز تمامی
ظرفیتهای ممکن برای ایستادگی در برابر تحریمهای
اقتصادی به کار گرفته شده است ،می توان تصور کرد که
اقتصاد ایران رفتهرفته به مرز کارآیی مقاومت خود در برابر
احمد میرمطهری تحریمهای اقتصادی نزدیک شده باشد .اگرچه اثر تحریم
دبیرکلپیشین اقتصادی بر اقتصاد ملی را در کمبود منابع ارزی ،افزایش
بورس سطح عمومی قیمتها ،کاهش ارزش پول ملی به معنای
افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و مصرف ،به معنای رکود و
بیکاری بیشتر ،میتوان خالصه کرد ،اما برآیند اثر تحریم
بر بازار س��رمایه در گرو بررس��ی جهت و اندازه تأثیر هر
یک از عوامل مذکور بر بنگاههای اقتصادی اس��ت .از این
دیدگاه ،اثر تحریم یکسره منفی نیست و جنبه های مثبت
یا مبهمی را نیز در آن میتوان یافت.
یکم:افزایشبیاطمینانیدراقتصادو ریسکسیستماتیک
در بازار سرمایه که نتیجه ناگزیر تحریمهاست ،به خودی
خود به افزایش اجباری سطح پس انداز در قالب نگهداری
طال و ارز و کاهش منابع قابل سرمایهگذاری در بازارهای
مالی اعم از بازارهای پول و سرمایه می انجامد .این وضعیت
با ناکارکردی بخش مالی اقتصاد ملی در تجهیز منابع مالی
همراه خواهد بود .خارج ش��دن بخش��ی از منابع مالی از

چرخه فعالیتهای مولد اقتصادی ،اگرچه فشارهای تورمی
ناشی از موجهای سرگردان نقدینگی را تخفیف میدهد،
با فروکاستن رونق بنگاهها و رشد اقتصادی ،جذابیت بازار
سرمایه را نیز کاهش می دهد.
دوم :بنگاههای اقتصادی را میتوان به دو گروه بنگاههای
دارایی بنیان یا سرمایهبر مانند شرکتهای پتروشیمی،
معدنی ،فوالد و پاالیشگاهها و بنگاههای دانش بینان یا کاربر
مانند بانکها ،بیمه ها ،مخابرات و شرکتهای پیمانکاری،
خدماتی و انفورماتیک بخشبندی کرد .بنگاههای دارایی
بنیان ،به ویژه آنها که به رغم برخورداری از تخصیص ارز
در گذشته ،تجدید ارزیابی نشده و البته تعهدات ارزی قابل
توجهی نیز نداشته باشند ،به منظور تصحیح قیمت و تا
رسیدن به ارزش جایگزینی باالتر و متناسب با افزایش نرخ
ارز ،با افزایش ارزش مواجه خواهند شد .فرآیند تصحیح
قیمت ش��رکتها و در نتیجه دوره رشد شاخص بورس
اوراق به��ادار تنها تا پایان فرآیند تصحیح قیمت و صرفا
ب��رای یک بار رخ میدهد .پ��س از آن ،کاهش یا افزایش
شاخص قیمت سهام به نتیجه عامل سوم در ادامه بدان
اشاره میکنیم  ،بستگی خواهد داشت.
س�وم :برخ��ی از بنگاههای اقتصادی مانند ش��رکتهای
پتروشیمی ممکن است تمام یا بخشی از محصوالت تولیدی
خود را به بازارهای خارج از کشور عرضه کنند و درآمد ارزی

مقابله با تورم انتظاری
رفع تحریمها
نیازمند یک بازه زمانی دو ساله است

علی قنبری
استاد دانشگاه و
رئیساسبقسازمان
امورعشایریکشور

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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بدون ش��ک امروز یکی از مهمترین برنامههایی که باید در دس��تور کار دولت یازدهم
قرار بگیرد ،ایجاد آرامش و امنیت در فضای اقتصادی کشور است که این مسئله بدون
گذر از تحریمهای اقتصادی امکانپذیر نخواهد ب��ود .اظهارات آقای روحانی در جریان
تبلیغات ریاس��تجمهوری و پس از انتخاب به عنوان رئیسجمهور کش��ور  ،همواره بر
محور رفع تحریمها و به کارگیری خطمش��ی مش��خصی در زمینه مس��ائل بینالملل
برمبنای منطق و عقالنیت قرار داشته است که این امر نوید بخش آن است که میتوان
به برون رفت از مش��کالت کنونی امیدوار بود .مس��لما انجام مذاکرات با محوریت رفع
محدودیتها و چالشهای پیشرو در حوزه بینالملل از همان ابتدا میتواند فضای بسته
کنونی را به سمت و سوی آرامش نسبی سوق داده و تبعات مثبتی در فضای اقتصادی
کشور به همراه داشته باشد .در این راستا ،هرگونه تالش به منظور رفع تحریمها علیه
کش��ور از فش��ارها بر اقتصاد کاس��ته و تورم موجود به ویژه تورم انتظاری را تا حدودی
کاهش خواهد داد .این تالشها در مرحله نخس��ت ،امی��د به آینده و انگیزه برای ادامه
حی��ات اقتصادی بنگاهها ک��ه این روزها تا حدودی زنده ش��ده اس��ت را افزایش داده
و منجر به تس��هیل س��رمایهگذاریهای داخلی و خارجی خواهد شد .به تبع این امر،
بخش خصوصی که در س��الهای اخیر به واس��طه شرایط ایجاد شده بیش از پیش در
تنگنا قرار گرفته و با مشکالت متعدد دست و پنجه نرم کرده است ،با دیدن نخستین
عالئم بهبود در فضای اقتصادی ،جان تازهای گرفته و با اطمینان خاطر نسبت به بازده

داشته باش��ند .برخی دیگر ،مانند شرکتهای فوالدی یا
معدنی مانند مس ،آهن یا آلومینیوم ،بهای محصوالت خود
را به قیمتهای جهانی و نرخ ارز ش��اخصبندی میکنند
و درنتیج��ه ،از منافع افزایش نرخ ارز بهرهمند میش��وند.
دس��ته س��وم ،بنگاههایی را در برمیگیرد که محصوالت
خ��ود را نه صادر و نه به نرخ ارز ش��اخصبندی میکنند.
از اینرو ،کاه��ش ارزش پول ملی عمدتاً در بخش هزینه
یا بهای تمام ش��ده تولید آنها موثر خواهد بود .بنگاههای
گروه اول ،مش��روط به آنکه از س��د بایکوت صادرات عبور
کنند و سپس با دور زدن تحریم تراکنشهای مالی بتوانند
از درآمد ارزی خود بهرهمند ش��وند ،قابلیت رش��د زیادی
خواهند داش��ت .با وجود این ،باال بودن ریسک حکفرما بر
فعالیت این گروه ،به میزان زیادی میتواند سرمایهگذاران
کمتر ریسکپذیر را از آنها دور کند .بنگاههای گروه دوم،
به نس��بت دو گروه دیگر در معرض ریس��ک کمتری قرار
دارند و میتوانند به سبب جریان درآمدی باالتر و ریسک
کمتر ،از اقبال بیشتری برخوردار شوند .اما بنگاههای گروه
سوم که درصد قابل توجهی از شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهاردار را تشکیل میدهند ،به رغم قرار داشتن
در معرض ریسک سیستماتیک بازار ،از کمترین بازدهی
ممکن برخوردار خواهند بود.
نتیجه :روی هم رفته به نظر میرس��د که برآیند اثر عامل
س��وم یعنی اثر افزایش نرخ ارز و س��طح قیمتها در کنار
کاهش دسترسی به مواد واسطهای وارداتی مورد نیاز تولید
داخلی و احتمال قطع صادرات و درآمدهای ارزی ،به سبب
مبهم بودن نتیجه اثر آن بر دو طرف درآمد و هزینه یعنی
سود ،گروههای سهگانه بنگاههای اقتصادی میتواند مثبت،
خنثی یا منفی باشد .از این دیدگاه ،شدت یافتن تحریمها و
نیز افزایش غیرعادی نرخ ارز و سطح قیمتها ممکن است
به وارونگی هرگونه آثار مثبت بالقوه مورد اشاره بیانجامد.

س��رمایهگذاری و سودآوری خود به فعالیتهای خود رونق میبخشد .در این صورت
با ورود قدرتمند بخش خصوصی به اقتص��اد میتوان به رونق اقتصادی امیدوار بود.
اما نباید از این نکته غافل شد که رفع تحریمهای اقتصادی و حل مشکالت تجارت
خارجی حاصل از تحریمها در یک بازه زمانی کوتاه مدت و بعد از استقرار دولت جدید
اعمالنخواهدشد،اینمسئلهنیازمندزماناست.بستهبهسطحتعامالتیکهدولتآینده
در حوزه سیاست خارجی و در فضای بینالمللی خواهد داشت ،باید برای حل مشکالت
زمان در نظر گرفت .اما با توجه به رویکرد مثبت و محوریت برنامههای رئیسجمهور
یازدهم ،میتوان گفت که در یک برهه زمانی حدودا دو ساله میتوان فضای اقتصادی
را به تبع رفع بخشی از مشکالت مربوط به تحریمها ،ساماندهی کرده و بهبود بخشید.
نکت��ه دیگری که باید به آن توجه کرد این اس��ت که به منظور س��اماندهی فضای
اقتصادی کش��ور و رفع مشکالت موجود ،نباید تنها به از میان برداشتن تحریمهای
اقتصادی و بهبود سطح روابط بینالملل بسنده کرد چراکه بخشی از مشکالت ما در
فضای کنونی ناشی از سیاستهای پولی و مالی اعمال شده در داخل کشور است و
هم اکنون اصالح سیاستهای پولی و مالی باید در راس امور اقتصادی دولت آتی قرار
گیرد .سیاستهای پولی کشور در سالهای اخیر ،خواسته یا ناخواسته جنبه تورمی به
خود گرفته و منجر به افزایش قابل مالحظه حجم نقدینگی در کشور شده است .حال
با توجه به شعارهای دولت امید و تدبیر مبنی بر اصالح ساختارهای اقتصادی و رفع
مشکالت ،الزم است که کنترل نقدینگی و کاهش تورم در اولویت برنامهها قرار گیرد.
در این خصوص پیشبینی میشود که دولتمردان سیاستهای انقباضی را به منظور
کنترل تورم در پیش گیرند .کنترل و مدیریت هزینههای دولت نیز میتواند به عنوان
سازوکاری برای حرکت به سمت تعادل نسبی مورد توجه قرار داشته باشد .اما نکتهای
که بدون شک باید از سوی دولتمردان یازدهم مورد توجه ویژه قرار گیرد ،لزوم کاهش
دخالت دولت در فرآیند و بخشهای مختلف اقتصاد است ،موضوعی که بارها و بارها
شعارهایی در باب آن داده شده اما از عمل باز مانده است.

[ بخش ششم :مطالبات اصناف ]

اعتمادی که باید بازگردد
دولت یازدهم امید به آینده را در بخش تولید زنده کرد

1

در مرحله نخست؛ توقع فعاالن اقتصادی کشور از
دولت جدید ،ب��ر رفع محدودیتها و موانع پیشروی
در حوزه بینالملل و ارتباط با کشورهای خارجی قرار
دارد .در ای��ن زمینه ما امروز بیش از هر چیز نیازمند
اعتمادس��ازی در فضای بینالمللی به نفع کشورمان
هستیم .به تبع این امر تولیدکنندگان نیز امکان آن را
پیدا خواهند کرد که از این اعتمادسازی صورت گرفته
در فضای اقتصاد بینالملل بهره برده و در سطح روابط
خود با تولیدکنندگان خارجی با شرایط جدیدی روبرو
شوند .همانطور که اشاره شد؛ عمده مسائل امروز ما در
حوزه ارتباطهای اقتصادی برای بنگاههای تولیدی با
دنیا مربوط به تامین مواد اولیه ،قطعات و ماشینآالت
و همچنین واردات تکنولوژی اس��ت .مسلما برداشته
ش��دن موانع ارتباط با دنیای بینالملل ،نخستین گام
در حرکت به سمت ثبات حداقلی واحدهای تولیدی
محسوب میشود.

2

3

و مس��ئله دیگر؛ اصالح سیاست های پولی و مالی
و همچنین نظام بانکی است .این سیاستها گویی به
نحوی تهیه و تنظیم شده است که جلوی فعالیت بخش
تولید را بگیرد! بدون ش��ک تا زمانی که سیاستهایی
همراه و همسو با منافع اقتصادی و بخش تولید تدوین

دولتمنتخبازهمانابتداوعدههایمختلفیمبنی
بر رفع محدودیتهای بینالمللی و کاهش تحریمهای
اقتصادی داده اس��ت .اما باید به این نکته توجه داشت
که تحق��ق این وعدهه��ا تماما در گرو آن اس��ت که
نهادها ،دستگاهها و مسئوالن مختلف دست به دست
یکدیگر بدهند .در غیر این صورت حرکت به س��مت
جلو همچنان سخت بوده و ما مانع مواجه خواهد شد.
همسو با وعدههای مطرح شده ،امیدی در سطح جامعه
به ویژه در میان تولیدکنندگان ایجاد شده است .در این
میان امید ،نقش به س��زایی در ادامه حیات اقتصادی
بنگاهه��ا ایفا میکند چراکه با امید به رفع مش��کالت
در آینده میتوان ب��ه جلو حرکت کرد .رفع تحریمها
و برداشتن بخشی از موانع موجود ،نیازمند صرف زمان
است و نمیتوان در یک برهه زمانی کوتاه مدت انتظار
رفع تمام مشکالت را داش��ت .اما امید به تالش برای
از بین بردن مشکالت از سوی دولتمردان و مسئوالن
اجرایی کشور ،انگیزهای به بخش خصوصی میبخشد تا
به امید آیندهای بهتر به مسیر و حیات خود ادامه بدهد.
به عبارتی این موضوع از حجم دغدغههای تولیدکننده
کاسته و شرایطی را فراهم میکند که فعال اقتصادی به
بهبود عملکرد خود و اصالح درونی ساختارها بپردازد.

5

در مسیر پیشرو تنها یک مسئله و نگرانی وجود
دارد و آن اینک��ه دولت جدی��د در انتخاب و انتصاب
مدیران و وزرای خود تنها به افراد قدیمی اکتفا کرده و
از توانمندی نیروهای جوان و با انگیزه غافل شود .البته
این به معنای عدم اس��تفاده از افراد با تجربه و قدیمی
نیس��ت چرا که آنها به نوبه خود از سرمایههای کشور
به ش��مار میآیند .در این خصوص به دولت پیشنهاد
میش��ود که از مش��اوره و راهنمایی مدیران باتجربه
قدیم��ی در کنار مدیران جوان و فعال اس��تفاده کند.
بدون شک ش��رایط امروز ،مدیریت امروز را میطلبد.
امی��د میرود که با همراهی و همکاری دولت و بخش
خصوصی ،از سد راه مشکالت موجود بگذریم.

نگر
آینده

بع��د از ت�لاش برای رف��ع مش��کالت در حوزه
بینالملل ،برای بخش��یدن جان ت��ازه به بدنه اقتصاد
کش��ور باید ابتدا به موضوع بهبود فضای کسبوکار و
همچنین حذف محدودیتهای داخلی از پیش روی
بخش تولید و صنعت پرداخت .بروکراسیها و مشکالت
داخلی در بس��یاری از موارد اج��ازه هرگونه فعالیت و
تحرک اقتصادی را از تولیدکننده میگیرد .این مسئله
باید هر چه سریعتر با اصالح نگرشها تغییر یابد.

4

در مسیر پیشرو
تنها یک مسئله
و نگرانی وجود
دارد و آن اینکه
دولت جدید در
انتخاب و انتصاب
مدیران و وزرای
خود تنها به افراد
قدیمی اکتفا کرده
و از توانمندی
نیروهای جوان و
با انگیزه غافل شود
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بخش تولید و صنعت کشور در
خالل سالهای اخیر همواره با
چالشها و مشکالت متعددی
روبرو بوده است که عمدهترین
این مشکالت از سه جهت به
حوزه تولید ضربه بزرگی وارد
حسین ساسانی کرده است :مشکل مربوط به
دبیر کل
مستهلک بودن ماشینآالت
کنفدراسیون
تولی��د و ل��زوم از رده خارج
ک��ردن ای��ن ماش��ینآالت،
صنعت
عدم دسترسی به تکنولوژی
و فناوریه��ای روز دنیا و همچنین مش��کالت تامین
و واردات م��واد اولیه مورد نی��از واحدها .در خالل این
سالها محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی و
همچنین عدم برخورداری از یک رابطه شفاف با سایر
کشورها ،موجب کاهش سطح کیفیت تولید واحدهای
صنعتی از یک سو و افزایش بهای تمام شده تولیدات
آنها از سوی دیگر شده است .به دنبال همراهی این دو
عامل با یکدیگر ،ناگزیر قدرت رقابت بنگاهها و میزان
رقابتپذیری تولیدات آنها در مقیاس قابل مالحظهای
کاهش یافته است که حاصل آن از دست رفتن بخش
قاب��ل زی��ادی از بازارهای هدف صادرات��ی بنگاههای
تولیدی در منطقه و حتی در س��طح بازارهای داخلی
ش��ده است .مسائل و مشکالت یاد ش��دهای که امروز
پیشروی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی کشور قرار
دارند ،دست به دس��ت هم داده و میزان فروش واحد
تولی��دی را به میزان قابل مالحظهای کاهش میدهد
که نتیجه آن برای بنگاه اقتص��ادی ،کاهش فروش و
کاه��ش نقدینگی خواهد ب��ود .درنهایت تولیدکننده
و صنعتگ��ر راهی جز کاهش ظرفی��ت تولیدی خود
نخواهد داشت؛ که این همان شرایطی است که امروز
برای بس��یاری از فعاالن اقتصادی ایجاد ش��ده است.
اما اگر حتی یک فعال اقتصادی بتواند برمبنای سطح
روابط و ارتباطهای خارجی خود بخشی از این موانع را
از پیشروی خود برداش��ته و امکان انتقال تکنولوژی،
خرید ماشینآالت و قطعات و واردات مواد اولیه مورد
نیاز خود را به کشور فراهم کند ،با چالش بزرگ دیگری
مواجه خواهد شد که عبور از آن بسیار دشوار و حتی
در مواردی غیرممکن خواهد بود؛ این مشکل مربوط به
تحریم سیستم بانکی و مسئله نقل و انتقال پول است.
بدون شک امروز مشکل سیستم بانکی و نقلوانتقال ارز

در زمره نخستین چالشهای حوزه اقتصادی به شمار
میآی��د.در این میان با توجه ب��ه برگزاری یازدهمین
انتخابات ریاس��تجمهوری و انتقال دولت به مدیرانی
جدید ،انتظارات و خواس��تههایی نیز از سوی فعاالن
بخش تولید و صنعت کشور معطوف به عملکرد دولت
یازدهم شده است.

نش��ود ،نمیتوان به تحرک اقتصادی در بنگاهها امید
داشت .ما امروز نیازمند ثبات در حوزه سیاستگذاریها
هستیم ،سیاستهایی با خط مشی مشخص و هدایت
کننده بخش تولید و صنعت به سمت باروری بیشتر.
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سهل و ممتنع بودن بهبود اقتصاد کشور
پرونده اصلی این شماره آیندهنگر به طرح اولویتها و
برنامههای رئیس جمهور آینده در حوزه اقتصاد مربوط
میشود .این یادداش��ت به نوعی جمعبندی و خالصه،
همراه با نکاتی اضافی و تکمیلی از مجموع ه این مباحث
اس��ت که امیدواریم برای آقای رئیسجمه��ور و گروه
اقتصادی او مفید فایده واقع شود.
1
سهل و ممتنع بودن بهبود اقتصاد کشور

واقعیت این است که بهبود وضع اقتصادی کشور تا
حدی سهل و ممتنع است .سهل است زیرا که در  ۸سال
ی
گذشته چنان رفتار غیرمنطقی با اقتصاد شده ،که کاف 
است برخی از همین رفتارها اصالح گردد تا قطار اقتصاد
بر روی ریل خود ق��رار بگیرد و تصحیح تعدادی از این
رفتارها اقدام چندان س��ختی نیست .از سوی دیگر این
اقدام ممتنع اس��ت ،زیرا که نتایج سیاستهای  ۸سال
گذشته تبعات و اثراتی را از خود بر جای گذاشته است
که در کوتاه مدت رفع مشکالت ناشی از آنها غیرممکن
به نظر میرس��د .بنابراین در عین امیدواری نس��بت به
آینده نباید انتظارات را چندان گسترده و بزرگ تعریف
کرد که موج ناامیدی از آن بلند شود .هر چند درنهایت
کفه امید به روشنی بر کفه ناامیدی برتری دارد.
2
هدفگذاری

هدفگذاری دولت آینده چیس��ت؟ چهار موضوع
مه��م؛ کنت��رل ت��ورم و بی��کاری ،افزای��ش تولید و
س��رمایهگذاری ،هر کدام میتوانند هدف اصلی دولت
آینده باش��ند .برخی از صاحبنظ��ران کنترل تورم را
و برخی افزایش اش��تغال و گروهی دیگر هم افزایش
تولید و باالخره افزایش س��رمایهگذاری را هدف اصلی
برای سیاس��تگذاری میدانند .هر چند در میان این
چهار هدف ،به ویژه سه مورد اخیر ،همپوشانی وجود
دارد ،ولی اولویت دادن به یکی از آنها اهمیت دارد .در
مجموع به نظر میرس��د که بسیاری از صاحبنظران
کنترل ت��ورم و کاهش معقول آن را هدفی ضروریتر
میدانند .حداق��ل در کوتاهمدت این مس��أله اولویت
دارد .پ��س از آن افزایش اش��تغال و س��پس تولید و
سرمایهگذاری قرار دارند ،هرچند افزایش اشتغال بدون
تولید و سرمایهگذاری ممکن نیست ولی هدفگذاری
برای هر کدام الزامات خاص خود را دارد.
3
هماهنگیمدیریت

برنامه اقتص��ادی دولت

مهمترین عنصری ک��ه در
آینده باید لحاظ شود ،احیای عقالنیت اقتصادی ،نظام
اداری و بوروکراتیک متناس��ب با آن برای اداره کش��ور
است .این نظام بوروکراتیک نهتنها شامل احیای سازمان
برنامه میشود ،بلکه از آن مهمتر کوشش برای بازسازی
مجموع ه نظام اداری کشور است که طی  ۸سال گذشته
دچار اختاللهای جدی شدهاست .بدون بازسازی نظام
اداری و بوروکراتی��ک دول��ت و کارآمد نمودن آن ،هیچ
شانسی برای موفقیت اقتصادی متصور نباید بود.
5
تعامل با جهان خارج

تقریباً هم ه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر داشتهاند
که الزم ه حفظ منافع ملی کشور و رشد اقتصادی  ،تعامل
منطقی با جهان خارج است و این تعامل به معنای تسلیم
شدن نیست ،بلکه برعکس تعامل به منزل ه مواجهای از
موضع اقتدار نیز هس��ت .ولی تفاوت است میان تعامل
س��ازنده با تقابل غیرموجه .کوش��ش برای برقراری این
تعامل ،نتایج گستردهای دارد و بدون تحقق حداقلی از
آن و خارج ش��دن از این تنش ،امکان برنامهریزی پایدار
در سیاس��ت ارزی ،صادرات نفتی و ص��ادرات و واردات
سایر کاالها ،سرمایهگذاری خارجی بهویژه نفت و گاز و ...
وجود ندارد .مسأل ه مهم این است که مطالعات نشان داده
حتی اگر امروز هم تحریمهای نفتی برچیده شود ،امکان
رسیدن به سطح تولید گذشته تا آینده دوری ناممکن
خواهد بود .س��رمایههای عظیم مردم ایران در میادین
مش��ترک گاز و نفت و نیز نیاز کشور به سرمایهگذاری
از درآمدهای نفتی ،موضوعی حیاتی است که بدون حل
این مسأله ،قابل تحقق نخواهد بود.
6
تخصیص بهینهی منابع

یکی از اتفاقات تاس��فآوری که در  ۸س��ال گذشته
رخ داد ،دسترس��ی ب��ه حجم عظیم منابع��ی بود که با
تخصیص غیربهین ه آنها ،نه فقط این منابع اتالف شدند،
بلکه زیرساختهای تخصیص بهینه را هم عم ً
ال تخریب
کردند .لذا دولت جدید چارهای ندارد جز آن که حداکثر
کوشش خود را معطوف به تخصیص بهین ه اندک منابع
باقیمان��ده در دولت نماید و صرف آنه��ا را از زیر یوغ
فشارهای گروههای خاص خارج کند و در اختیار نیازها و
طرحهای عمرانی مولد قرار دهد.
7
بهرهوری اقتصادی

بدون یک سیاس��ت ارزی پای��دار و نظام تکنرخی،
امکان این که اعتماد فعاالن اقتصادی جلب شود وجود
ن��دارد .عبور از نظام چند نرخ��ی ارز در یک بازه زمانی
معقول و مش��خص و نیز ش��ناور کردن قیم��ت ارز و با
توجه به سطح تولید و رشد نقدینگی باید به عنوان یک
سیاست قطعی اجرا شود .سیاستی که در برنام ه چهارم
توس��ع ه و حتی برنام ه پنجم نیز مورد تأیید قرار گرفته
ب��ود ولی دولت فعلی با عدم توجه ب��ه آن ،موجب بروز
بحرانهای ارزی در دو س��ال گذش��ته گردید .و اقتصاد
کشور را را بحرانی بزرگ مواجه کرد.
9
استقالل بانک مرکزی

ب��رای انجام یک سیاس��ت ارزی کارآم��د و نیز یک
سیاست پولی مؤثر که مانع از رشد بیمنطق نقدینگی
ش��ود و برای دفاع از یک نظام بانکی کارآمد ،اس��تقالل
بانک مرکزی شرط الزم و ضروری است .تا وقتی که بانک
مرکزی ترکیبی از قلّک و چاپخان ه پول برای دولت است
بخشی وزارتخانهها
و رئیس آن نیز تابع سیاس��تهایِ
ِ
و سازمانهای دولتی است ،هیچ اتفاق مهمی در بخش
پول و ارز و بانک رخ نخواهد داد.
مکم��ل این اس��تقالل دادن آزادی عمل نس��بی به
بانکهای کشور به ویژه بانکهای خصوصی برای جذب
نقدینگی و تزریق آن در تولید اس��ت .هیچ چارهای جز
برداش��تن رانتهای حاصل از نرخهای سود دستوری و
نیز تسهیالت تکلیفی نیست .بدون اصالح نظام بانکی
و سیاس��تهای پولی ممکن نیست که قطار اصالحات
اقتصادی روی ریل حرکت کند.

بسیاری از
صاحبنظران
کنترل تورم و
کاهشمعقول
آن را هدفی
ضروریتر
میدانند.حداقل
در کوتاهمدت این
مسألهاولویت
دارد .پس از آن
افزایشاشتغال
10
و سپس تولید و
دو حق تقدم
بحث درباره خصوصیسازی و کوچکسازی دولت ،سرمایهگذاریقرار
همیش ه محور مباحث سیاستهای اقتصادی بوده است .دارند
ول��ی واقعیت این اس��ت که گرچه ه��ر دو هدف مزبور
اهمیت دارند ولی اجرای دو سیاست دیگر نسبت به آنها
حق تقدم دارند و در غیاب این دو سیاست اخیر ،انجام
خصوصیس��ازی و کوچکسازی دولت منجر به نتیج ه
مطلوب نخواهد شد .آزادسازی اقتصادی و کارآمدسازی
دولت دو سیاستی هستند که حق تقدم دارند .فشارهای
دول��ت بر نرخ ارز ،نرخ پول ،نرخ کاال و پایین یا باال نگه
توپا گیر در تمام
داشتن قیمتها و نیز وجود مقررات دس 
زمینهها ،خسارتهای فراوانتری از دولتی بودن و بزرگ
بودن دولت دارد .نمونه روشن آن قیمتگذاری در مساله
خودرو اس��ت که نه تنها به این صنعت ضربه زده بلکه
رانتهای فراوانی را به جیب عدهای سرازیر کرده و از همه
بدتر این که وقت زیادی از مدیریت دولتی را بدون هیچ
دلیلی صرف خود نموده است .بهعالوه دستگاههای اداری
ناکارآمد و با بهرهوری اندک حتی اگر کوچک هم شوند

نگر
آینده

یکی از مؤلفههای رشد اقتصادی کشورها ،افزایش
س��هم بهرهوری در رش��د اقتصادی اس��ت ،برخی از
کشورها تا ثلث رشد اقتصادی خود را مرهون افزایش
بهرهوری هس��تند ،پدی��دهای که در ای��ران برای آن
برنامهریزی کافی نشده است .بهرهوریِ بیشتر ،محصول
اعمال شایست ه ساالری ،آموزش ،نظارت ،تنظیم درست
رواب��ط اجزای کار و اس��تفادهی مؤث��ر از تکنولوژی و

8
سیاست ارزی
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ه��ر برنام ه اقتصادی را که دولت بخواهد انجام دهد،
به ناچار باید به وس��یل ه یک مجموعهای از نیروها انجام
ده��د ،و این مجموعه باید حداقلی از هماهنگی فکری
و تحلیلی را دارا باش��ند و تعارض میان اجزای گوناگون
گروه اقتصادی دولت ،خس��ارت آفرین اس��ت .بنابراین
وجود هماهنگی درونزا میان مسئوالن گوناگون اقتصادی
دول��ت اهمیت دارد .هر چند غیبت گروههای دیگر هم
ع��وارض خاص خود را دارد ،ول��ی به ظاهر چارهای جز
انتخ��اب میان یکی از این دو حالت نیس��ت و مدیریت
سیاسی دولت باید بکوشد که عوارض این مشکل را به

نحو دیگری حل کند.

4
احیای عقالنیت و برنامهریزی

کار و  ...اس��ت .اکنون که در زمین ه تأمین س��رمایه با
محدودیتهایی مواجه هستیم ،باید اولویت رشد تولید
را به بهبود بهرهوری داد.
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بررسي برنامههاي اقتصادي دولت جديد

پرونده ویژه

مشکلی را حل نخواهند کرد ،بنابراین حداکثر توان دولت
فعلی باید بر آزادیسازی مناسب اقتصاد در کنار افزایش
کارایی دولت باش��د و همزمان با آن به خصوصیسازی
اقتصاد و کوچکسازی دولت اقدام کند .یکی از مهمترین
سیاستها در این زمینه بهبود فضای کسبوکار است که
شاخص آن در گذشته نامطلوب بوده ولی در سالهای
اخیر نامطلوبتر هم شده است .تقریباً غالب کارآفرینان
اقتصادی اتفاق نظر دارند که با این فضای کس��بوکار
انگیزه برای تولید ک م رنگ شده است.
11
یارانههای موجود

پرداخت یارانههای موجود از چند جهت غیرقانونی
بود .هم از حیث حج��م مبالغ پرداختی و هم از حیث
ترکی��ب مبالغ پرداخت ش��ده .دولت کنون��ی در ابتدا
باید وجه قانون��ی پرداخت این مبالغ را تأمین کند .در
مرحل ه بعد میتوان با کاستن از ابعاد یارانهگیرها از فشار
پرداختها کم کرد و در سپس با اجرای مراحل بعدی،
منابع حاصل از یارانهها را صرف تأمین اجتماعی به ویژه
خدمات درمانی و بهداشتی مردم کرد .در هر حال اصالح
قیمت حاملهای انرژی فعلی و انجام مراحل بعدی ،از
ضروریات مهم است که زیرساختهای آن فراهم است و
فقط نیارمند اقدامات کارشناسانه است.
12
بازسازی نظام آماری

در س��الهای گذش��ته نس��بت به بخش مهمی از
آمارهای تولید ش��ده در کشور و نیز سازمانهای تولید
کنندهی آمار بیاعتمادی به وجود آمده است .در بسیاری
از مواقع تعارضات در این آمارها دیده میشود .در برخی
موارد آمارها تغییر کرده و تصحیح میشوند .همچنین
برای مدتهای طوالنی با تأخیر منتش��ر میشوند و یا
اص� ً
لا در اختیار م��ردم قرار نمیگیرن��د .دولت جدید
به راحتی میتواند نهتنه��ا اعتماد جامعه را به آمارهای
کشور برگرداند ،بلکه دستور اکید دهد که قانون انتشار
و دسترس��ی آزاد به اطالعات به طور کامل اجرا شود و
تمام دس��تگاهها موظف به انتشار اطالعات و در اختیار
جامعه گذاشتن آنها شوند .این کار با رعایت استقالل
حرفهای نهادهای تولیدکنندهی آمار به س��هولت انجام
خواهد ش��د و با انجام آن تحولی چشمگیر را در کشور
شاهد خواهیم بود.

دولت کنونی ابتدا
باید وجه قانونی
پرداخت یارانه
را تأمین کند.
در مرحل ه بعد
میتوان با کاستن
از ابعاد یارانهگیرها
از فشار پرداختها
کم کرد و در سپس
با اجرای مراحل
بعدی،منابع
حاصل از یارانهها
13
را صرف تأمین
ظرفیتهای جدید
اجتماعی به ویژه
اقتصاد ایران در موقعیتی است که واجد ظرفیتهای
خدمات درمانی مهمی است که از طریق برنامهریزی و فعال کردن بخش
و بهداشتی مردم خصوص��ی میتوان این ظرفیتها را فعال کرد .ظرفیت
ترانزی��ت کاال ،ظرفیت مهندس��یهای مش��اورهای در
کرد

نگر
آینده
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کشورهای همسایه ،ظرفیت عظیم صادراتی (با توجه به
نرخ ارز موجود) و ظرفیتهای خالی تولیدی ،و ظرفیت
جذب انواع توریس��م ،از جمله توریسم پزشکی در ایران
بسیار باال است .به ویژه در زمین ه پزشکی ،شرایط ایران و
هزینههای تمام شدهی آن در مقایسه با کشورهای غربی،
قوت بس��یار مهمی اس��ت و این کار از طریق همکاری
پزشکان با بخش خصوصی به سهولت قابل انجام است.
همچنین قرار گرفتن جامعه در موقعیت پنجره جمعیتی
فقط برای یک بار در تاریخ رخ خواهد داد که ما االن در
این وضعیت هستیم و اگر بهره کافی از آن نبریم دیگر
چنین موقعیتی نصیب کشور نخواهد شد.

فرصتی برای تنفس
آزادسازی نظام بانکی
توانایی حل بسیاری از مشکالت بخش خصوصی را دارد
پس از استقرار دولت نهم ،قیمتگذاری دولت روی بازارهای مختلف  -از جمله بازار کاالها،
خدمات و به ویژه بازار پول در نظام بانکی  -ش��دت بیش��تری گرفت .اما اتفاق مهمتر در
این هش��ت سال ،اصالح قیمتهای انرژی و آن چیزی بود که اصطالحاً به آن «هدفمند
ک��ردن یارانهها» گفتند .با اجرای قانون هدفمند ک��ردن یارانهها ،درواقع انتظار میرفت
که قیمتهای نس��بی اصالح ش��وند .به دیگر سخن با واقعیتر شدن قیمت انرژی ،سایر
قیمتهای نسبی نیز آزادتر شوند .اما این اتفاق نیفتاد .به عبارت دیگر ،قیمت حاملهای
موسی غنینژاد انرژی تا حدود زیادی افزایش پیدا کرد ،اما دولت به طور هم زمان برای جلوگیری از افزایش
مشاور اتاق تهران قیمت س��ایر کاالها ،کنترل قیمتها را روی بازارهای کاالها و خدمات ش��دت بیشتری
بخشید .یعنی بازارها را محدودتر کرد و این باعث محدود شدن فعالیت بخش خصوصی
شد .بنابراین بخش خصوصی با مشکالت عدیدهای در این زمینه روبهرو شد .آنچه طرفداران هدفمند کردن یارانهها
میگفتند ،درخصوص اصالح قیمتهای نسبی کلیه کاالها بود .اما آن چیزی که در واقعیت رخ داد ،این بود که
دولت به صورت دس��توری قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد و در مورد بازارهای س��ایر کاالها کنترل خود را
شدت بیشتری بخشید .وقوع این سیاست ،با اجرای سیاستهای بسیار شدید انبساطی پولی و مالی همزمان شد.
حجم نقدینگی و پایه پولی به شدت باال رفت و ما با تورم گستردهای روبهرو شدیم .تورمی که از حدود یک سال
گذشته ،که تحریمها هم شدیدتر شد ،بیشتر بروز یافت .دولت پیش از این میتوانست با باز کردن شیر واردات ،تا
حدودی جلوی افزایش قیمتهای داخلی را بگیرد؛ که البته از این طریق تولید داخلی به شدت لطمه میدید ،ولی
با این کار ،تا حدودی نرخ تورم کنترل میشد .اما با آغاز تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی ،دیگر همچون گذشته
واردات امکانپذیر نبود .نتیجه چنین مسائلی تورم 30درصدی سال  1391بود .افزایش شدید تورم باعث شد که
به طریق اولی ،دولت کنترل خود روی قیمتها را نیز افزایش دهد .چنین محدودیتهایی منجر به افزایش فشارها
روی فعالیتهای بخش خصوصی شد .عالوه بر اینها دولت فشار خود را روی بخش خصوصی برای گرفتن مالیات
بیشتر و کنترل قیمتها افزایش داد .در نتیجه در حال حاضر با وضعیت دشوار فعالیت بخش خصوصی و تنگ شدن
و بدتر شدن فضای کسبوکار روبهرو هستیم.
بنابراین دولت آینده میبایس��ت دو هدف را در دس��تور کار خود قرار دهد؛ یکی کاهش تورم و دیگری افزایش
اشتغال .اینها دو هدف بزرگ و مهمی است که رئیس جمهور منتخب ،در زمان تبلیغات انتخاباتیاش نیز اعالم کرد.
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد ،کنترل تورم تنها از طریق انضباط پولی و مالی امکانپذیر است .یعنی به
جای سیاستهای شدیدا ً انبساطی و کنترلی که روی نظام بانکی بوده و همچنین به جای سیستم دستوری نرخ
بهره و ارائه تسهیالت ،میبایست دست بانکها را باز گذاشت و حداقل به بانکهای خصوصی اجازه داد نرخهای بهره
و نرخهای تسهیالتشان را خودشان تعیین کنند .آزادسازی نظام بانکی ،توانایی حل بسیاری از مشکالت بخش
خصوصی را دارد .با آزادسازی نظام بانکی ،منابع جذب شده و متقاضیانی که کمبود نقدینگی دارند ،کمبودشان
تامین میشود .بنابراین آزادسازی بازارهای پولی و بانکی در کنار برداشتن کنترلهای شدید روی بازارها (که به ظاهر
در جهت حمایت از مصرفکنندههاست ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد میکند و موجب افزایش رکود و
بیکاری میشود) ،میتواند مکمل سیاستهای انضباطی پولی و مالی باشد .از سوی دیگر برای آنکه دولت بتواند به
هدف دوم خود دست یابد ،یعنی مساله بیکاری را حل کند ،الزم است در جهت بهبود فضای کسبوکار و افزایش
فعالیتهای بخش خصوصی ،به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط ،تالش کند و همچنین فشار وارده از سوی سازمان
امور مالیاتی بر بخش خصوصی را نیز کاهش دهد .در نتیجه یکی از نخستین اقدامات دولت آینده میبایست رفتن به
بوکار یعنی آرامش بخشیدن و ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد
سوی اصالح فضای کسبوکار باشد .اصالح فضای کس 
کالن از طریق توجه بیشتر به سیاستهای پولی و مالی انضباطی و البته تعامل با خارج از کشور به منظور ارتقای
درآمدهای ارزی ،که اکنون به ش��دت پایین آمده اس��ت .در کنار این موارد ،اقدام مهمتر دولت شاید این است که
فشارهای روی بخش خصوصی در زمینه کنترل قیمتها و کنترل بازارها را کاهش دهد .همچنین میبایست اصرار
اغراقآمیزی که دولت فعلی از طریق نظام مالیاتی و برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر ،روی بخش خصوصی وارد
میکند را کاهش دهد .به این ترتیب بخش خصوصی فرصت تنفس پیدا کرده و فضای کسب وکار برای رونق تولید
و افزایش درآمد ،مساعد میشود و در نتیجه به تبع آن درآمد دولت یازدهم نیز افزون میشود .یعنی به جای آنکه
دولت برای افزایش درآمد مالیاتیاش ،نرخ مالیات را افزایش دهد  -که میتواند به کاهش تولید بینجامد  -فضای
کس��بوکار را برای رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد بنگاههای اقتصادی مساعد کند  -که به افزایش درآمد
مالیاتی دولت منجر خواهد شد.

چه کنیم که یونان نشویم؟

سیاستگذاریهایی که باید درباره چگونگی تخصیص منابع موجود درنظر داشت

دولت جدید
بایستی از همه
شاخههای
صنایع و تولید،
نمایندگانیدر «تیم
اقتصادی» خود
داشته باشد تا در
برنامهریزیهاو
اجرا موفق باشد .و
باید همانگونه که
عنوان شده است
«شورای عالی
صنعت» در دولت
یازدهم شکل گیرد.

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

س��ئوالی که این یادداش��ت
میخواهد به آن پاس��خ دهد
این است که آیا دولت جدید
دارای رویکرد اقتصادی تعریف
شده است؟ واقعیت این است
که هنوز دولت شکل و قالب
مرسل صدیق خود را پیدا نکرده اس��ت که
عضوهیئت بتواند به عنوان یک «ماهیت
نمایندگاناتاق اجرائی» رویکردی را ارائه دهد.
ایران و تهران افرادی که در صحنه سیاسی
بسترساز پیروزی جریان دولت
آینده ش��دهاند خود را صاحب اختیار و صاحبنظر در
زمینه اقتصادی نیز قلمداد میکنند و نسبت به رویکرد
اقتصادی دولت جدید داد سخن میدهند .نخست باید
بپذیریم اینگونه اظهارنظرها نمیتواند نقشهراه آینده
را ترس��یم کند و تا زمان تشکیل دولت و انتخاب تیم
اقتصادی باید در انتظار بمانیم .چنانچه بپذیریم دولت
آین��ده پس از انتخاب تیم اقتص��ادی راهی را خواهد
رفت که اینک مشاوران آن پیشنهاد میکنند بنابراین
رویکرد اقتصادی همان مس��یری را خواهد پیمود که
اینک ترسیم میشود.
یکی از مش��اوران اعالم کرده است :رئیسجمهور
منتخب کمیته اقتصادی تشکیل دادهاند که روی برنامه
صد روزه فعالیت میکند و پس از تایید رئیسجمهور
در م��دت صد روز آن را اجرا میکنند .با این خبر باید
منتظر ماند تا سیاستهای «کمیته اقتصادی» اعالم
ش��ود و آنگاه نس��بت به آن تحلیل ارائه داد .مش��کل
جامعه درحال حاضر مش��کل اش��تغال است ،مشکل
جامعه مسئله تورم است که هر دو از طریق راهاندازی
واحدهای تولیدی و به تولید انبوه رسانیدن محصوالت
قابل پیش��گیری است .همانگونه که تاکید شد آنچه
باید تغییر کند روشها – نوع تعامل و استفاده از ابزارها
و نیروهای کارآمد است .سئوال در چگونگی تخصیص
منابع موجود اس��ت که بتواند بیکاری را از بین برده و
تولید را فعال نماید .اگر درست باشد که باید روشها
تغییر پیدا کند نخست باید ساختار
تامین منابع مالی تغییر یابد .تامین
مناب��ع مال��ی از جمل��ه اختیارات
بانک مرکزی اس��ت ک��ه با اعمال
سیاستهای ویژه برای بدنه اجرائی
خود و سایر بانکهای عامل ،روش
تامی��ن منابع مال��ی را جهتدهی
میکند.
چنانکه در مقاالت متعدد این
مطلب بیان شده است تا زمانی که
ساختاربانکمرکزیتغییرپیدانکند
معضل تخصیص منابع حل نخواهد
شد .بانک مرکزی همانند ابزاری در
اختیار وزارت اقتصاد ،و وزیر اقتصاد
عاملی در حوزه قوه مجریه اس��ت

که قوه مجریه نیز تابع شرایط سیاسی جامعه است و
اقتصاد سیاسی را پیاده میکند .دولت یا قوه مجریه بنا
به مصلحت و با توجه به شرایط سیاسی جامعه و محیط
اطراف خود تصمیمگیری میکند و در نتیجه هیچگاه
ب��ا واقعیتهای علم اقتصاد برخورد نمیکند .بنابراین
بانک مرکزی میبایستی از حوزه اختیار دولت و وزارت
اقتصاد خارج و به عنوان یک سازمان با ماهیت مستقل
اداره ش��ود .بدیهی است نمایندگان قوههای حاکم بر
جامعه باید آن را اداره کنند .در کشور چهار قوه واقعی
وجود دارد که شامل قوه مقننه ،قوه قضائیه ،قوه مجریه
و س��رآمد آنها قوه حوزه رهبری است .این واقعیت را
بای��د بپذیریم که جامعه برای اداره صحیح تحتتاثیر
این چهار قوه اس��ت ،نتیجه این که سرانجام یک نهاد
مالی مستقل با همکاری و هماهنگی چهار قوه بایستی
تشکیل شود و فعالیتهای مالی و پولی را اداره کند که
در این صورت این نهاد مالی تحتتاثیر سیاس��تهای
روز قرار نمیگیرد و نیز به فساد اداری آلوده نمیشود
و رانت خواری در آن صورت نمیپذیرد .روش��ن است
هنگامی که یک نهاد مالی مس��تقل تش��کیل شود و
جریانات مالی و پولی را سروس��امان دهد و به جامعه
اعتماد را بازگرداند ،آنگاه امکانات مالی را به سوی تولید
هدایت میکند و با فعال ش��دن تولید و چرخه توزیع،
بیکاری کاهش مییابد.
چگونگی تخصیص منابع برای فعالسازی تولید و
کاهش بیکاری میبایستی تابع شرایط حاکم بر جامعه
باشد .مشخصا بایستی شرایط حاکم را شفافسازی کرد.
چه کسانی میتوانند شرایط حاکم را تبیین و روشن
سازند؟ اگر مسئله فعالسازی تولید مورد بحث است
که نتیجه آن کاهش یا رفع بیکاری است ،بنابراین باید
مدیران تولید و کارآفرینان که این مسئولیت را به عهده
دارند در بدنه «تیم اقتصادی» مورد بحث دولت جدید
حضور داشته باش��ند .بحث تولید یک بحث تئوریک
متکی بر نظریه اقتصادی صرف نیست که سالها پیش
آن نظریه ارائه شده باشد .اقتصاددانان نمیتوانند نظریه
تولید را به عمل تبدیل کنن��د .اقتصاددانان به خوبی

میدانند و میگوین��د در جامعه اقتصادی یک پدید ه
اقتصادی اتفاق میافتد و اقتصاددانان طبق تئوریهای
از پیش بیان ش��ده عل��ل آن واقعه را تجزیه و تحلیل
میکنند و این در حالیست که آن پدیده توسط مدیران
تولید و کارآفرینان خلق شده است.
در چنین شرایطی هرگونه تحولی جهت افزایش تولید
و ایجاد اشتغال بایستی بوسیله کارآفرینان مورد بررسی
و برنامهریزی قرار گیرد .س��خن آخر اینکه دولت جدید
بایس��تی از همه شاخههای صنایع و تولید ،نمایندگانی
در «تیم اقتصادی» خود داشته باشد تا در برنامهریزی
ها و اجرا موفق باش��د .امیدواری وجود دارد همانگونه
که عنوان ش��ده است «شورای عالی صنعت» در دولت
یازدهم ش��کل گیرد و اولویت کاری خود را بر این موارد
قرار دهد :تدوین و ابالغ استراتژی توسعه صنعتی ،اجرای
طرحهای حمایت از تولید ملی ،رفع موانع کس��بوکار،
بررسی مشکالت صنایع به ویژه در بخشهای خصوصی
و تشکلها از طریق برگزاری و استمرار شورای گفتوگوی
بخش خصوصی و دولت.
یکی از مشکالت بزرگ جامعه حاضر ایران این است
که دولت توجهی به تورم و آثار آن ندارد .دولت با افزایش
تورم به هر دلیلی به افزایش هزینهها و بهرهها بس��نده
میکند .چنانچه دولت توان مدیریتی و علمی کافی بکار
بن��دد که به جای فاجعه افزایش هزینهها و بهره بانکی
با تورم بتواند با یک اقدام حماس��ی بهرهها را شدیدا ً تا
سطح بهرههای بینالمللی کاهش دهد و نیز هزینهها را
هم به همان نسبت کاهش دهد تا کابوس وارد شدن به
بحرانی همچون بحران یونان را برای سالهای آینده و
نسلهای آینده به ارث نگذارد .این امر به عهده مسئولین
امنیتی کشور است که از همین زمان جلو بحران آینده
را مسدود و آن را متوقف کنند که فردا خیلی دیر است.
امروز آن کنید که فردا مجبور نشوید آن کنید.
پینوش��ت :در اتحادیه اروپا برخی کشور مثل یونان
(اس��پانیا – ایتالیا  )...سطح هزینهها و دستمزدها را آن
چنان افزایش دادند که وقتی کاالی تولیدی آنها به رقابت
بینالمللی رفت نتوانست رقابت کند و گران تمام میشد
در نتیجه امکان فروش کاال و خدمات
کاهش یافت و تولید کاهش یافت .در
نتیجه اش��تغال کاهش یاف��ت و از
بین رفت و بحران ناش��ی از بیکاری
تم��ام کش��ورها را گرف��ت و دولت
برای مواجهه ب��ا آن اقدام به کاهش
دس��تمزدها و خدم��ات بهداش��تی
و آموزش��ی و تفریحی نم��ود که با
اعتراض عموم مواجه ش��د و کنترل
خود را از دس��ت داد و هر روز شاهد
تظاهرات و برخورد مردم با مسئولین
هس��تیم .در آمریکا نیز ش��رایط به
نحوی دیگر بخصوص برای واحدهای
صنعتی شکل گرفته است که نتایج
آن بتدریج ظاهر خواهد شد.
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بررسي برنامههاي اقتصادي دولت جديد

پرونده ویژه

گام اول:کنترل نقدینگی
انتظارات از دولتی که راهی سخت در پیش دارد
ب��ا روی کار آمدن هر دولتی ،جامع��ه انتظارات خود
را ترس��یم میکن��د و امید دارد که دول��ت جدید بتواند
سیاستهایی اتخاذ کند و به انتظارات پاسخ مثبت بدهد
و یا حداقل ،مشکالت جامعه را تاحدودی برطرف کند .در
این مقال سعی میشود شرایط کنونی و انتظارات ملت از
دولت یازدهم بررس��ی شود .این امیدواری وجود دارد که
دولت آینده بتواند با بهرهگیری از افراد توانمند ،باتجربه و
کارآمد مشکالت و موانع موجود سرراه پیشرفت کشور را
برطرف کند.
1
ساماندهی وضعیت اقتصادی

ب��ا توجه به اینکه مس��ائل اقتصادي ب��ه صورت کام ً
ال
ملموس در زندگي روزمره عموم مردم تأثیرگذار هستند،
رسیدگی و ساماندهی وضعیت اقتصادی در صدر مطالبات
از دولت يازدهم قرار دارد .رشد اقتصادی مهمترین شاخص
فریال مستوفی در توسعه کشور است و باید با برنامهریزی صحیح و تدوین
سیاستهای کارا سعی در برطرف کردن مشکالت موجود
عضوهیاتنمایندگان
و بهینه کردن شرایط شود .برای این منظور ابتدا باید درک
اتاقتهران
صحیح و درستی از شرایط کنونی وجود داشته باشد و پس
از پذیرش این شرایط ،هدفی را مشخص و برای رسیدن به
آن هدف برنامهریزی کنیم .برای داش��تن درک صحیح از
شرایط بهتر است مشکالت موجود را شناسایی و بررسی
نماییم :شاید اولین معضلی که در حال حاضر کشور با آن
دست به گریبان است« ،تورم» باشد .در ماههای اخیر آهنگ
صعودی افزایش عمومی قیمته��ا ،نارضایتی از وضعیت
اقتصادی کش��ور را افزایش داده اس��ت .افزایش نرخ تورم
همزمان با رکود فعالیتهای اقتصادی ،اعتماد عمومی به
توان دولت در مدیریت اقتصادی کشور را از بین برده است.
به نظر میرس��د دولت سیاستهایی را اجرا کرده که خود

از تبعات تورمی آن آگاه بوده است .با این حال ناگزیر برای
تحق��ق وعدههای داده ش��ده و ارائه عملکرد قابل قبول از
فعالیتهای خود به این سیاستها ادامه داده است .بنابراین
ضروری است دولت آینده برای عبور کشور از این وضعیت
نامناسب اقتصادی ،تدبیری بیاندیشد چرا که استمرار این
وضعیت میتواند کش��ور را دچار فرآیند اقتصادی باطلی
کند که آثار نامطلوب آن سالها مردم کشور و به خصوص
گروههای ک��م درآمد جامعه را متأثر خواهد کرد .در حال
حاضر حجم زیادی نقدینگی به بازار س��رازیر شده ولی آیا
بازار یک بازار مولد اس��ت؟ آیا نقدینگی موجود در خدمت
بخشهای سرمایهگذاری ،صنعتی و یا تولیدی قرار گرفته
است و یا اینکه صرف فعالیتهای غیرمولد و واسطهگری
میشود؟ متأس��فانه منابع مالی کشور به صورت صحیح
کنترل و هدایت نمیشوند و هر چه پیشتر جلو میرویم،
شاهد هس��تیم که بخشهای صنعتی و تولیدی کشور با
مشکالت مالی بیش��تری روبرو میشوند و عدم توازنی در
معادله تخصیص منابع و مصارف به وجود آمده است .گاه
شاهد کمبود منابع و گاه شاهد عدم وجود نقدینگی هستیم
که تماماً اثری مستقیم در برهم زدن موازنه اقتصادی کشور
دارد .یکی از علل کمبود نقدینگی ،تحریمهایی اس��ت که
جامعه بینالملل در مواجهه با ایران بکار برده است که البته
در این بین محدودیتهای داخلی را نیز نباید نادیده گرفت.
اگ��ر دولت آینده نتواند انضب��اط مالی را رعایت کند آنگاه
نمیتوان نرخ س��ود بانکی را ب��ا نرخ تورم تنظیم نمود .در
صورت تنظیم نرخ سود بانکی با نرخ تورم ،مردم داراییهای
خود را بجای خرید و فروش ارز و یا طال به صورت سپرده
در بانکها قرار خواهند داد و این س��پرده را میتوان برای
سرمایهگذاریهایی که توجیه اقتصادی دارد ،استفاده کرد
و به عبارت دیگر نقدینگی کشور را در بخشهای صنعتی،

اولویتهای دوگانه
از ضرورت اصالحات درقانون بودجه تا
مقرراتزدايي و تحول درنظام بانكي

نگر
آینده

محمدمهدي
رئيسزاده
عضو هیات

نمایندگاناتاقتهران

تولیدی و س��رمایهگذاری صرف نمود .سوال این است که
چگونه میتوان به این اهداف دست یافت؟ تردیدی نیست
که این اهداف نس��بی بوده و در زمان موجود نمیتوان به
شاخصهای ایدهآل این اهداف رسید؛ مث ً
ال در عرض یک
سال نمیتوان نرخ تورم را مانند کشورهای توسعه یافته به
زیر س��ه درصد یا نرخ بیکاری را به  ۵درصد رساند .با این
حال همین قدر که اقتصاد در مس��یر درست قرار بگیرد و
جامعه احساس کند اوضاع اقتصادی ثبات یافته و وضعیت
کلی در حال بهبود است ،به نحوی که رشد سطح عمومی
قیمتها کند یا متوقف ش��ود و فعالیتهای اقتصادی در
مسیر رونق و اشتغال قرار گیرند ،میتواند موفقیتی نسبی
محسوب شود زیرا دس��تیابی به اهداف اقتصادی همواره
مش��روط به انواع محدودیتهای مختلف است که درحال
حاضر زمان و نیز توان مدیریتی و کارایی نهادهای اقتصادی
کشور از جمله این محدودیتها برای تحقق اهداف مدنظر
اس��ت .مبتنی بر آنچه شرح داده شد برخی از راهکارهایی
که میتوان از آنها در کنترل نقدینگی و تورم بهره برد ،به
شرح زیر توصیه میشود:
 مديريت بودجه دولت جهت اجتناب از ايجاد كس��ريبودجه
 مديريت نقدينگي از طريق انتش��ار اوراق مش��اركت،نظاممند كردن بازار غيرمتشكل پولي ،ساماندهي معوقات
بانكي
 مديريت بازار ارز تدوين سياستهاي افزايش بهرهوري و رونق توليداتداخلي
 تدوین سیاستهای پولی شفاف ،مستقل ،قابل تطبیقکه برای تمامی دورانها چه در دوره رونق و چه در دوره
رکود قابل اجرا باشند.
یکی دیگر از مواردی که برای افزایش قدرت اقتصادی
میتوان پیشنهاد داد؛ افزایش صادرات و دستیابی به سهم
بیشتر از بازارهای جهانی است .متأسفانه در سالهای اخیر
بسیاری از بازارهای جهانی را از دست دادهایم و لذا بایستی
سعی شود سهم از دست داده را باز یابیم و سپس افزایش
دهیم که البته برای رسیدن به این مهم بایستی تالشی
مضاعف صرف نمود.

انتخابات رياس��تجمهوري با شور و شوق و اميدها و انتظارات فراوان برگزار شد
و رييسجمهور منتخب رای دهندگان ایرانی برگزيده شد .بيگمان حسن روحانی
دراين دوران گذار اولين رييسجمهوري در ایران است كه ازهمه ظرفيتهاي موجود
جامعه اعم از نخبگان ،فعاالن اقتصادي ،بخشهاي خصوصي و دولتي و حتي استقرار
سايتي براي نظرخواهي ازهمه مردم جهت تعيين كابينه استفاده کرده كه اين خود
نويدي درجهت حسن آغاز امور است .از این زمان به بعد درجهت تحقق وعدههاي
انتخاباتي نياز به تدوين برنامههاي كوتاهمدت،ميان مدت و درازمدت اس��ت كه باید
ازتمام ظرفيتهاي موجود جامعه در تدوين اين برنامهها استفاده شود .مطابق اطالع
به عنوان اولويت اول با تش��كيل كارگروههاي گوناگون برنامه اي 100روزه درشرف
تدوين اس��ت تابه محض اخذ راي اعتماد كابينه واستقراردولت جديد در فاز اول با
اجراي اين برنامه مرهمي آني بر جراحات وارده اقتصادي گذارده ش��ده و اميد راي
دهندگان مشتعل نگه داشته شود.
پنج ماموريت ويژه و تعریف شده رييسجمهور منتخب برای كارگروه اقتصادي
عبارتند از:
 -١مهارنقدينگي درجامعه
 -٢نحوه جبران كسري بودجه سال جاري
 -٣تامين يارانه نقدي كه اكثريت اعضاي جامعه به آن عادت كرده و نمیتوان به يك
باره آن را قطع كرد

2
ارائه آمار صحیح و قابل استناد

دولت بایس��تی با مردم رفتاری صادقانه داشته باشد و
رفتار صادقانه یعنی مردم را محرم اسرار دانستن و جز در
برخی موارد خاص ،مس��ائل را به صورت شفاف برای آنان
مطرح نمودن .اگر چنین رویهای دنبال ش��ود ،به تدریج
شاهد اعتماد مردم به دولت خواهیم بود.مشکالت موجود
در کشور بایستی به صورت شفاف برای مردم توضیح داده
ش��وند تا آنها درک صحیحی از شرایط داشته باشند .در
چنین حالتی است که سطح توقعات مردم منطقی خواهد
شد و از دولت انتظارات غیرواقعی نخواهند داشت .یکی از
اساس��یترین کارهایی که دولت میتواند در برنامه کاری
خود قرار دهد ارائه آمار صحیح ،دقیق و یکپارچه اس��ت
چراکه پایه تصمیمهای درست هر کشور مبتنی بر این آمار
است .متأسفانه تاکنون آمار دقیق و قابل استنادی در کشور
وجود نداشته و گاهاً آمارهای ارائه شده درباره موضوعهای
اقتصادی که ازسوی دستگاههای متولی ارائه آمار درکشور
اعالم میش��وند ،با برخی بدیهیها درتناقض هستند و از
همینرو دستگاههای تصمیمگیر از جمله سیاستمداران،
اقتصاددانان ،محققان ،سرمایهگذاران ،صنعتگران ،صادر و یا
واردکنندگان ،تولیدکنندگان و به طور کلی همه گروههای
درگیر در اقتصاد و سیاست کشور ،قادر به استفاده از این
آمارها در تصمیمگیریهای خود نیستند.
3
بانک مرکزی به صورت مستقل عمل کند

استقالل بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق
این مهم ،بانک مرکزی میتواند نظم مطلوبی را در نظام
پولی کش��ور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی را
افزایش دهد .اس��تقالل بانک مرک��زی به معنای جدایی
سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی
کش��ور اس��ت که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق
دولت رها میکن��د و در نتیجه ،دولت نمیتواند به میل
خود و به هر میزانی که تشخیص میدهد به استقراض از
بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تأمین کسری بودجه
روی آورد .بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار میرود که
بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا

روابط ویژه دولت بر اس��اس ضوابط و قوانین اقتصادی و
نه سیاسی انجام دهد .استقالل بانک مرکزی بدان معنی
نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی
به سیاستهای دولت بکند ،بلکه برعکس بانک مرکزی
باید با توجه به ش��رایط اقتصادی و مراحل توسعهای که
کش��ور در آن قرار دارد ،سیاستهای پولی موثری به کار
گیرد .تجربه نشان داده است بانکهای مرکزی در انجام
وظایف خ��ود در زمینههای پول��ی از آن چنان اختیار و
اس��تقاللی برخوردارند که اگر اهداف اقتصادی دولت بر
خالف اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد آشکارا با آن
مخالفت کرده و درجهت منافع اقتصاد ملی عمل میکنند.
درنتیجه وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقالل
بانک مرکزی توام باشد در کاهش میزان تورم و تغییرات
آن کامال موثر است و به طورکلی پول و سیاست پولی باید
بی طرف و مستقل باشد.
4
بازسازی سیاستهای خارجی

و اما سیاس��تهای خارجی ایران نیاز ب��ه بازنگری و
بازسازی دارند .دولت آینده بایستی سعی کند با نشان دادن
چهره واقعی ایران که چهرهای متناسب با فرهنگ غنی و
صلحجو آن است ،سوء تعبیرها و سوءتفاهمات ایجاد شده
در سطح بینالمللی را برطرف کند .هدف اصلی دیپلماسی
کش��ور باید تأمین امنیت ،رفاه ،افزایش منافع و در درجه
اول افزایش قدرت ملی باشد .اصل دیپلماسی بر پایه تعامل
اس��ت و تعامل به معنی مبادله امتیازات در جهت منافع
کشور است .در این زمینه بهترین مثال دو کشور جمهوری
خلق چین و ایاالت متحده آمریکا هستند .این دو کشور دو
ایدئولوژی سیاسی کام ً
ال متفاوت دارند ،یکی کمونیستی و
دیگری کاپیتالیستی ولی شاهد هستیم تعامالت اقتصادی
خود را فدای تناقضات و اختالفات سیاسی خود نمیکنند.
بنابراین پیش��نهاد میکنم دولت آینده س��عی کند رتبه
ریسک ایران را کم کند و با بهبود روابط بینالمللی ،اعتماد
جامعه جهانی را دوباره به دست آورد.
5
تشکیل اتاق فکر و بهرهگیری از مشاوران مجرب

یک��ی دیگر از انتظارات از دول��ت یازدهم ،بهرهگیری

6
احیای سازمان برنامه و بودجه

تجربه نشان داده است که همه دولتها به نحوی درگیر
مسئله برنامه ،بودجه و مدیریت و ساختار مناسب برای آن
بودهاند و تش��کیل سازمان برنامه و بودجه با هدف تعمیم
موارد فوق که نقش اساسی در اداره کشور را به عهده دارند،
صورت گرفته است .تشکیل سازمان برنامه و بودجه ،تقسیم
آن به دو بخش و ایجاد س��ازمانی دیگر به نام سازمان امور
استخدامی کشوری که به موازات سازمان برنامه و بودجه
حرکت میکرد و س��پس انحالل این دو س��ازمان و ادغام
آنها و ایجاد سازمانی به نام مدیریت و برنامهریزی ،انحالل
س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی و ایج��اد دو معاونت در
ریاستجمهوری ،داستان غمانگیز و بیسرانجام این حوزه
است .انتظار میرود دولت جدید این سازمان را احیا کند.

نگر
آینده

اين دو رويكرد به ٧چالش موجود اقتصاد ايران كه بر تورم و رشد اقتصادي اثرگذار
است ،پاسخ داده مي شود:
 -1بازار ارز كه تاكنون داراي  3ويژگي ضد اش��تغال بوده اس��ت؛ الف -نوس��انات
ب -چند نرخي بودن،ج -سروند صعودي كه خوشبختانه پس از انتخابات رياست
جمهوري تاحدودي متوقف شد.
 -٢اصالح قيمت حاملهاي انرژي كه عالوه برتحريم عدم انجام آن باعث افزايش
مصرف ،كسري بيشتربودجه و مآال افزايش پايه پولي وتورم ميشود.
 -٣بودجه به دليل وابستگي درآمدهاي دولت به درآمد نفت باعث استقراض از بانك
مركزي وتورم ميشود.
 -٤مشكالت موجود در رابطه بانكها وبنگاهها كه رابطهای درجهت تامين منابع
نبوده است و به همين دليل به ضرورت تحول درنظام بانكي اشاره شد.
 -٥بهرهبرداري ازظرفيتهاي موجود ،چون درحال حاضر در بخش صنعت  3درصد
بنگاههاي ب��االي ٤٠٠نفر ٦٦درصد ارزش اف��زوده را توليد ميكنند و  97درصد
بنگاهها  ٣٤درصد ارزش افزوده؛ يعني لزوم توجه به بنگاههاي كوچك و متوسط به
جاي توجه صرف به صنايع بزرگ.
-٦محدوديتهايفزايندهبينالمللي(تحريمها).
 -٧تنگناهاي منابع طبيعي و محيط زيست .نگاهي اجمالي به موارد پيش گفته
ضرورت انجام همزمان دو رويكرد توضیح داده شده را اثبات ميکند.
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 -٤بازگشت ارزش پول ملي با تنظيم مناسب ديپلماسي بينالمللي
 – ٥برنامهريزي جهت حركت به سمت تصویب دالرتك نرخي.
اکنون س��وال مش��خص اين است كه آيا رويكرد سياس��تگزاري تازه درجهت
چگونگي تخصيص منابع موجود و اتخاذ سياست بازارآزاد باهدف رفع بيكاري وافزايش
توليد بايد باشد يا درجهت بازكردن بعضي ازقفلهاي اقتصادي مثل تحول درنظام
بانكي و به طوركلي مقرراتزدايي؟ آنچه كه دربرنامه ضربتي وكوتاهمدت  100روزه
بايد ديده شود به طورمشخص چگونگي تخصيص منابع موجود درچهارچوب بودجه
مصوب س��ال جاري با هدف رفع بيكاري و افزايش توليد به عنوان مهمترين مساله
پيش روي اقتصاد ايران در  100روزاول استقراردولت جديد است و البته كه باتوجه
به تحليلهايي كه ازبودجه س��ال جاري وكس��ري واقعي آن به عمل آمده ،الزاما به
اصالحاتي درقانون بودجه سال جاري نیاز است كه بايد به عنوان اليحه چند فوريتي
به مجلس محترم تقديم شود و با همدلي دلسوزان محترم مجلس به تصويب برسد
تا دولت در برنامه  100روزه خود دچار معاذير قانوني نشود .درعين حال همزمان با
انجام موارد فوق از رويكرد دوم يعني مقرراتزدايي و خصوصا عمليات اجرايي تحول
درنظام بانكي كه ازتحول درس��اختارمديريت بانكي از بانك مركزي گرفته تا كليه
بانكها و موسسات مالي اعتباري اعم ازدولتي وخصوصي شروع ميشود تا تجديدنظر
در فرآيندها ،رويهها ،دستورالعملها ،بخشنامهها وحتي اصالح قراردادهاي تحميلي
و يك جانبه به قراردادهاي چند جانبه و موافق شرع نيز بايد بهره گرفت .با نگاه به

از مش��اوران مجرب وکارآمد است .دولت آینده میتواند
چهرههای گذش��ته را به عنوان مشاور و به عبارتی دیگر
تحت یک اتاق فک��ر جذب نماید .چهرههای قدیمی که
تجربه مدیریتی در کارنامه خود دارند ،اگر دوباره بخواهند
در پستهای کلیدی منصوب شوند ،به دلیل مشغل ه زیاد
دیگر نمیتوانند فرصتی برای فکر کردن به مسائل و یافتن
راهحل مش��کالت داشته باش��ند .همچنین دولت آینده
میتواند نیروهای جوان که تفکری نو ،خالق و مبتکر دارند
را در بخشهای اجرایی به کار گیرد تا مجموعهای از تجربه
و نوآوری را در کنار هم داش��ته باشد .به عنوان یک فعال
اقتصادی ،پیشنهاد میکنم اتاق فکری تخصصی تنها برای
مسائل اقتصادی تشکیل شود و این تیم بایستی ویژگیها
و تواناییهایی که به اختصار اشاره میشود را داشته باشد:
متخصص در امور اقتصادیدارای تجارب زیاد در امر مدیریت عملیشناخت کافی و عمیق از مسائل اقتصادیتوان بازس��ازی چهره اقتصادی ایران در عرصه داخلی وبینالمللی
حرکت دادن دیپلماسی اقتصادی به سمت اقتصاد آزاددخیل کردن بخش خصوصی جهت ارتقای این بخشبهرهگیری از بخش خصوصی واقعی که تواناییهای امروزخود را مدیون تالشهای مستمر گذشته است.
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عكس :اميد ايرانمهر

نجات اقتصاد
در گرو حل مسائل بینالمللی است
بررسی مسائل و اولویتهای دولت جدید در میزگرد آیندهنگر با حضور
سيدحمید حسینی ،کمال اطهاری و غالمرضا حیدری کردزنگنه

نگر
آینده
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عظی�م محمودآبادی  :محمود احمدینژاد درحال�ی دولت خود را به
حس�ن روحانی تحویل میدهد ک�ه حتی خود او ه�م درباره وجود
مش�کالت عدیده اقتصادی تردیدی ندارد و ش�اید تنها تفاوت او و
اطرافیانش در این باش�د که عامل این نابس�امانیها را افراد دیگری
میدانن�د که هیچ ارتباطی ب�ا او و سیاس�تهای اقتصادی دولتش
ندارند .در میزگرد این ش�ماره آیندهنگر با دع�وت از کمال اطهاری
پژوهشگر اقتصاد سیاسی ،غالمرضا حیدری کردزنگنه رییس سابق
سازمان خصوصیس�ازی و سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن ته�ران به ارزیابی مهمترین اولویتهای اقتصادی
دولت جدید پرداختیم .میهمانان این میزگرد به بررس�ی دو اولويت
در سياستگذاري اقتصادی پرداختند و بررسی کردند که آیا اتخاذ

سياست بازار آزاد با هدف رفع بيكاري و افزايش توليد باید در دستور
کار ق�رار گیرد یا در گام اول باز كردن برخي از قفلهاي فعاليتهاي
اقتص�ادي مثل نظام بانكي و مقرراتزدايي از اقتصاد در اولویت قرار
دارد .ارزیاب�ی از رویکرده�ای اقتص�ادی احتمالی دول�ت روحانی و
تحلیل و بررس�ی آن از دیگر مباحث مطرح شده در میزگرد ما بود.
حسینی قرار نداشتن تیم اقتصادی روحانی در فضای اجرایی کشور
را مهمترین مشکل آن میداند .به اعتقاد کردزنگنه چیدمان دولت
آینده باید کابینهای هماهنگ باشد تا سیاستهای اقتصادی بتواند
به درس�تی اجرایی شود و اطهاری معتقد است که دولت روحانی به
لحاظ اقتصادی منطقا نمیتواند ادامه دولتهای سازندگی و اصالحات
باشد.

در ابتدا بفرماييد چه تصوري از رويكرد اقتصادي آقاي روحاني در ذهن داريد؟
البته هنوز برنامه مدوني از سوي ايشان منتشر نشده است اما برخی چهرههای
اقتصادی نزدیک به ایش�ان مانند آقایان تركان و نوبخت در ماههای گذش�ته
اظهارات�ی را درخصوص رویکرد اقتصادی دول�ت آقای روحانی بیان کردهاند.
آق�ای ت�رکان از برنامهاي  100روزه صحبت کردهان�د و همچنین تداوم اجرای
هدفمندي يارانهها البته به شکلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت را مطرح
کردهاند .از سوی دیگر تيم آقاي روحاني به لحاظ اقتصادي تا جايي كه ميدانيم
به تيم دولت سازندگي شباهت زیادی دارد و ايشان هم خودشان به اين نكته
اش�اره كردهاند كه دولت من ادامه دولت سازندگي و اصالحات است .با توجه
به اين نشانهها كه در دولت ايش�ان ديده ميشود چه تصوري از رويكردهاي
اقتصادي دولت جديد داريد؟
كردزنگنه :همانطور كه گفتید آقاي روحاني به چند چالش اساسي اشاره داشتند

و مهلتی صد روزه را براي مقابله با آنها مشخص كردند .يكي از این چالشها مهار
نقدينگي بود و اینكه چطور اين نقدينگي كه در این سالها به بازار تزريق شده به
بخشهاي تولید هدايت شود .مورد دیگر ساختار كل بودجه كشور و اصالحاتي است
كه بايد در مورد اين بودجه انجام شود و ممكن است اصالحیه بودجه ارائه بدهند
يا اساسا در بودجه كل اصالحاتي صورت بگيرد .چالش ديگر يارانههاست؛ يارانهها
را نميتوان قطع كرد منتها تداوم اجرای این طرح نیازمند اصالحاتی است .واقعیت
این اس��ت که اين يارانهها در حال حاضر هدفمند نيس��ت و درواقع پرداختهاي
سرانه به كل كشور است .هدفمندي يارانهها بايد اهدافي در راستاي كاهش فاصله
طبقاتي ،توزيع عادالنه درآمد و ثروت داش��ته باش��د ولي طرحی که االن در حال
اجراست غیر از این است .توجه داشته باشید که برای اجرای طرحهایی که با هدف
عدالت اقتصادی طراحی میشوند گفته میشود که باید زير پاي افراد كوتاه قد يك
چهارپايه گذاشت تا به افراد بلندقد برسند ،حاال اگر قرار باشد اين چهارپايه زير پاي
همه افراد گذاشته شود همان فاصله حفظ خواهد شد و اساسا اجرای آن را بیفایده
میکند .به همين خاطر ساختار هدفمندي بايد اصالح شود و بعضي دهكها بايد
حذف و به بعضي دهكها مبلغ بيشتري پرداخت شود .مبلغ نقدينگي هم ممكن
اس��ت منجر به تورم و كار بدون تالش ش��ود كه بايد اصالح ش��ود و بخشي از آن
غيرنقدي شود و يا ساختار آن به سمت بیمههای تامين اجتماعي سوق داده شود.
چالش ديگر ارزش ريال و تبديل آن به پول پرقدرت اس��ت .ارزش پول ملي ما در
اين س��الها كاهش پيدا كرده و این مساله بايد اصالح شود .این مساله نهايتا باید
به تكنرخي كردن ارز بیانجامد .هميشه تجربه نشان داده كه چندنرخي بودن ارز
در كشور مبناي فساد و رانتخواري و ضدتوليد است و اطالعاتي كه معموال بخش
دولتي دارد و مردم ندارند منجر به تولید رانت میش��ود .اين مورد هم بايد اصالح
ش��ود .خوشبختانه ارز مرجع مبادلهاي حذف شد و فعال ارز چهار نرخي داريم كه
اميدوارم اين مورد هم يك نرخي شود.

آقاي كردزنگنه مشكالتی را توصيف كردند و گفتند که از نظر ایشان اقتصاد
ايران با چه مسائلي درگير است .آقای اطهاری شما با توجه به شناختی که از
دولت آقاي روحاني و تيم ايش�ان و تجربه دوران س�ازندگي دارید چه تصوير
ذهني از اولویتهای اقتصادی دولت جديد در ذهنتان هست؟
اطهاري :ابتدا اجازه بدهید در مورد اینکه شما به سخنی از آقای روحانی اشاره کردید

آقاي حسيني ،آقاي كردزنگنه توصيفي از شرايط فعلي داشتند و آقاي اطهاري
هم توصيههايي را براي دولت جديد ارائه کردند .تاكيد ما روی رويكردهاست.
با همه اين صحبتها ش�ما چه تصویری از رویکردهای اقتصادی دولت جديد
دارید و به نظرتان دولت جديد بيشتر در اقتصاد به چه سمتي حركت خواهد
كرد و چه مواردي در اولويت قرار خواهد گرفت يا فکر میکنید از چه حوزههايي
غفلت خواهد کرد؟
حسيني :واقعيت اين است كه دولت آقاي روحاني از طرفی محصول «نه» مردم به

گفتمان غالب كه همان گفتمان پوپوليستي است که االن حدود هشت سال است
در حوزههای مختلف جامعه ما از سیاس��ت گرفته تا اقتصاد حاکم بوده است و از
طرف دیگر پاسخ مثبت به گفتماني است كه توسط آقاي روحاني معرفي شد .لذا
طبیعی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تغییرات محسوسی هم در
گفتمان غالب ،هم در ديدگاهها و سياستها و هم در حوزه اجرا خواهیم بود .باالخره
همه به اين نتيجه رسيدند كه شرايط فعلي جامعه را به سمت خوبي سوق نميدهد
چون این مسیر سياستهاي پوپوليستي اقتصادي و به قول آقای ترکان رویکردهای
علمزدايي و عقلزدايي داشت.

كه ظاهرا دولت آقاي روحاني پتانسيل خوبي براي تغيير اين رويكردها دارد؟

نگر
آینده

حسيني :بله اینطور به نظر میرسد .مساله دوم بحث اصالح برخی سياستهاست.
نظام به جمعبندي رسيده كه در خصوصيسازي كاري انجام دهد .سياستهايي در
رابطه با خصوصيسازي ،سياستهاي پولي و ارزي ،مسكن مهر هم تدوین شده است.
قاعدتا انتظاری که االن وجود دارد این اس��ت كه این سياستها بازنگري و اصالح
شود و در جهت ايجاد اشتغال و تثبيت اقتصادي ادامه یابد .در بحث مديريتها هم
مردم انتظار دارند مديريتهاي خلقالساعه و اتوبوسي و امنيتي اقتصاد را رها كنند.
مردم در اين سه حوزه انتظار جدي دارند كه كابينه جديد و افراد آن حوزه حاضر
به همكاري با افراد حاضر در آن باشند و از افراد شايستهاي تشكيل شود .اين دولت
بايد بتواند در داخل و خارج ،اعتمادسازي کرده و مشاركت مردم را جلب كند .اگر
اين دولت نتواند اين دو مورد را انجام دهد نميتواند به جلو حركت كند .مردم همه
حركتها و مصاحبهها را رصد ميكنند كه ببينند دولتمردان آیا مطابق گفتماني که
قبال ارائه كرده بودند ،پیش میروند يا نه .لذا اگر كابينه خوبي معرفي شود مردم هم
همراه خواهند بود .البته دولت جديد دولت پولداري نيست و نميتواند خيلي كارها
را انجام دهد و مردم بايد كمككننده باشند .خطري كه براي دولت جديد پيشبيني
ميش��ود اين است كه مديران اين دولت مجموعهاي از مديران دولت اصالحات و

حمیدحسینی:
خطري كه براي
دولت جديد
پيشبينيميشود
اين است كه
مديران اين دولت
مجموعهاي از
مديران دولت
اصالحات و
سازندگيهستند
و ممكن است به
اقتضای این هفت،
هشت ساله که
در محيطهاي
ميدانينبودهاند
نتوانند درک و
برداشت درستي
از نيروهاي فعلي
داشتهباشند.

شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

مبنی بر اینکه دولت ایشان ادامه دولتهای سازندگی و اصالحات خواهد بود نکاتی
را ع��رض کنم؛ من گمان نميكنم منظور آقاي روحاني تداوم راه دولت كارگزاران
و اصالحات از لحاظ اقتصادي باش��د و بخواه��د جا پاي همانها بگذارد چون اين
بازگشت به گذشته است .شاید بتوان گفت اساسا تغييرات قدرت در هفت ،هشت
سال گذشته به نوعی واكنش به سياستهاي اقتصادي قبل از آن بوده است .قاعدتا
تداوم آن راه نميتواند نه براي جامعه ما و نه در شرايط كنوني جهان مطلوب باشد.
توجه داشته باشیم كه سرعت تغيير شرايط اقتصادی در جهان بسيار سريع است.
همانطور که میدانید قبال تغييرات اقتصادي س��دهها يا به اندازه يك نس��ل طول
ميكش��يد اما درحال حاضر در عرض  15 ،10سال حجم صادرات کشور چين از
يكي ،دو ميليارد دالر به هزار ميليارد دالر رسيده كه بسيار عجيب است .بنابراین
در ش��رایط امروز جهان و به ویژه با توجه به تجربهای که کشور ما از آن برخوردار
است فکر میکنم اجتناب از رويكردهاي گذشته یک امر ضروری است .بعد از جنگ
در اقتصاد کشور ما رويكردي حاكم شد که دولت كارگزاران بيشتر عامل آن بود و
آن اینکه آمادگي تئوريك براي يك بازار مولد وجود نداشت و درواقع به سرمايه به
مثابه يك رابطه اجتماعي نگاه نميشد و شرط اينكه يك رابطه مولدي در بازار به

وجود بيايد و يا ش��روط و الزامات آن رعايت نميشد .اين شروط مهم است يعني
ش��ما بايد رابطه سرمايه يا اقتصادي كه مبتني بر بازار است را به مثابه يك رابطه
اجتماعي نگاه كنيد نه يك رابطه اقتصادي .یعنی باید جامعه بتواند قدرت رقابتي،
ثبات و رش��د پايدار داشته باش��د و همچنین از چنان ثباتی برخوردار باشد که به
قواعدي كه به وجود ميآيد واكنش نشان ندهد .برای نمونه میتوان به خارج شدن
از ش��مول قانون كار در مورد كارگاههايي كه كمتر از پنج نفر كارگر دارند -كه در
دوران اصالحات به زير ده نفر رس��يد -اش��اره کرد .درواقع اين موارد قرباني كردن
جامعه در پاي روابط بازار اس��ت .اين موارد در كشورهاي پيشرفته اتفاق نميافتد.
بدتر از آن اتفاقی اس��ت که در دولت دهم رخ داد و اجرایی شدن طرح هدفمندی
يارانهها بدون يك نظام تامين اجتماعي جامع و همچنین بدون اجتماعي شدن بازار
صورت گرفت .سيستمهاي اروپايي بازار ،اجتماعي شده است به همين خاطر يارانهها
در آنجا هدفمند است و در خود سيستم اقتصاد  ،كارآمدي الزم به شکل زیربنایی
وجود دارد كه ساماندهيهاي هدفمندي يارانهها در آن صورت ميگيرد .در کشور
ما بعد از انقالب قرار بود برنامههاي عمراني به برنامههاي توسعه تبديل شوند كه اين
اتفاق نيفتاد و عالوه بر نابرابريهاي طبقاتي ،نابرابريهاي جغرافيايي هم رخ داد .اين
رويكردها بايد جبران شود .نميگويم اداره اقتصاد كار آساني است اما بردن اقتصاد
در جامعه امر مهمي است و اهميت كمي ندارد .همانطور كه در برنامه سوم توسعه،
نهادسازي بر پروژه و طرح تقدم پيدا كرد اما عملياتي نشد ،در برنامه چهارم طرح
آمايش سرزمين در دستور كار قرار گرفت در صورتي كه جزو قانون اساسي بود كه
نقاط محروم ساماندهي شوند .به هر صورت بايد به اين مساله دقت كنيم كه قانون
مشروطه قانوني بود كه صرفا به حقوق مالكيت و حقوق سياسي میپرداخت اما در
قانون جمهوري اسالمي به حقوق اجتماعي هم توجه شده است .نميخواهیم اقتصاد
را قرباني جامعه يا قرباني برابري كنيم اما از طرف ديگر اگر قرار باشد عدالت و رفاه
اجتماعي قرباني اقتصاد شود ،اقتصاد پايدار نخواهد بود و حتي واكنش سياسي هم
به دنبال خواهد داشت.
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پرونده ویژه

سازندگي هستند و ممكن است خيليها که به اقتضای این هفت ،هشت ساله در
محيطهاي ميداني نبودهاند و بیشتر در فضاهاي دانشگاهي قرار داشته اند نتوانند
درک و برداش��ت درستي از نيروهاي فعلي داش��ته باشند .به باور من این مساله
ضروری است که بايد از نیروهای حاضر در نهادهای اجرایی و تصمیمگیرنده استفاده
شود كه از مجموعه نيروهاي فعلي شناخت درستي داشته باشند.

يعني منظورتان اين است كه تيم آقاي روحاني به علت اينكه چند سال از همه
نهادهای مدیریتی کنار بودهاند ،ممكن است ديد واقعبينانه نداشته باشند؟
حسيني :بله چون هفت ،هشت سال روي كار نبودند و در ميدان عمليات و كار قرار

نداشتهاند .خطر دوم اين است كه اگر دولت نتواند مسائل خارجي خود را حل كند
تمام سرمايههاي اجتماعي خود را خواهد سوزاند .من دلنگرانم كه مردم اميدوار
به حل مشكالت شوند و ما نتوانيم اين كار را انجام دهيم .اگر نظام نتواند مسئله
سرمايه اجتماعي سوخت ميشوند.

تحريمها را حل كند همه

ش�ما بر شايستهس�االري تاكيد داش�تید و از طرفي معتقدید تيم اقتصادي
آقاي روحاني چند س�ال از سياس�ت به دور بوده و ممكن اس�ت نگاه چندان
واقعبينانهای به اوضاع نداشته باشد در حالي كه آقاي تركان قبل از انتخابات
گفته بودند اگر آقاي روحاني بر س�ر كار بيايد يك فرمان «به جاي خود» بايد
صادر ش�ود؛ يعني كس�اني كه از نگاه آقای روحاني و تيم دولت جديد در سر
جاي خودشان قرار ندارند بايد كنار گذاشته شوند .از طرفي بخشي از مشكالت
اقتصادي جامعه امروز ما نیز به بيتدبيريهاي افراد نامتخصص برميگردد .پس
اگر بخواهيم با نگاه عمليتر مسائل را بررسي كنيم دلنگرانی شما در شرايط
فعلي چقدر ميتواند به نفع كشور ما باشد و چه تبعاتي ميتواند داشته باشد و
اصوال چقدر امكانپذير است؟
حس�يني :قبل از پاسخ به اين س��وال آسيب سومي را هم كه نگرانم دولت جديد

اطهاری:
كارآمدسازي دولت
بر كوچكسازي
يا بزرگسازي آن
تقدم دارد و دولتي
كردن جامعه چه
سوسياليستيو
چهپوپوليستي
زيانبار است
همانطوركه
بازاري كردن
جامعه هم زيانبار
است .بايد بتوانيم
يك بازار اجتماعي
داشته باشيم که
ثبات و تحرك و
رشد پايدار را به
وجود ميآورد.
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داشته باشد بگویم .همچنان این نگرانی وجود دارد که در طي رايزنيها و مشورتها
افرادي شجاع و قوي روي كار نيايند.االن دلنگراني اين است كه در آخر كار افراد
خوبي روي كار بيايند اما کسانی باشند که از شجاعت الزم برخوردار نیستند .دولت
فعلي اگر نتواند یکسری كارها را انجام دهد قطعا اصولگرايان ساكت نخواهند بود و
با تمام قوا به ميدان خواهند آمد .االن دولت  6ماه فرصت دارد كه نهادها را مستقر
و كارهايش را سازماندهي كند .اگر در جمعبندي فراجناحي و بينجناحي افرادي
بيايند كه خيلي سرمايه اجتماعي پشت سر آنها نباشد اين خطر وجود دارد كه دولت
ضعيفي تشكيل شود.
كردزنگنه :اين يك زنجيره و پيكره است .همه بايد دست به دست هم بدهند تا
كارها پيش برود .ابتدا باید قوانين و سياستها اصالح شود .در سالهاي گذشته در
تدوین دستورالعملها و آئيننامهها بی نظمیهای زیادی داشتهايم و از همه مهمتر
دلبخواهي اجرا كردن آنها بوده و اينكه هر كدام را كه نخواستهاند اجرا نكردهاند.
االن ميبينم قوه مقننه به جاي نظارت بر قوانين ،قصور مديران و سوءمديريتها
را با قوانين جديد اصالح ميكند .اعتقاد خود من اين است كه اجراي سياستها
و قوانين را بايد اصالح كنيم .واقعیت این است که در حال حاضر سياستگذاري
در كشور بسيار ناهماهنگ است؛ سياستهاي پولي و ارزی و سياستهاي مالي در
بودجه مشخص نيست .مشخص نيست سياست مالی ما انبساطي است يا انقباظي.
كاري كه بانك مركزي انجام ميدهد با كاري كه در بودجه انجام میشود متضاد
همديگر است و يكديگر را خنثي ميكنند .ابتدا به سازمان مديريتی كه دارای برنامه
باشد احتياج داريم كه زنجيره برنامه چشمانداز و برنامه پنج ساله را به نحوي به هم
متصل كنيم تا مواردي كه در بودجه و چشمانداز و پنج ساله است خالف يكديگر
نباش��ند .قوانين هم بدون گذشت بايد اجرا ش��ود .بعد به ساختارها برميگرديم.
ي سرکار
ساختار فعلي ساختار مناسبی نیست .دولتي بزرگ با شرح وظايف مواز 
است و موازيكاريهايي در كشور وجود دارد .به طوركلي ساختار فعلي دولت به
شکل يك دولت بزرگ است که بيشترين بودجه را خودش ميبلعد .ما ماليات را
از بخش توليد به بخش اداري ميدهيم و بخش اداري هزينه ميكند؛ در حقيقت
پولهاي مولد در بخشهاي غيرمولد هزينه ميشود .آسيب دولت بزرگ اين است
كه پولي كه بايد به مصرف توزيع و توليد درآید در سيستم اداري عريض و طويلي
كه وجود دارد هزينه ميشود .جدا از اين مسئله هماهنگي بين دستگاهها است.
اگر سياستها و قوانين و ساختارها اصالح شوند و هماهنگي بين دستگاهها وجود
داشته باشد مثال وزارت اقتصاد و دارايي ،بانك مركزي و سازمان مديريت بتوانند
هماهنگی الزم را با یکدیگر داشته باشند میتوان به اصالح امور امیدوار بود .در تمام
مدت بعد از انقالب اين سه ارگان كه مركز سياستهاي پولي و مالي و ارزي كشور

هستند ،هميشه ناهماهنگ بوده و به خاطر اختالف سليقه و عقيده كار همديگر
را خنث��ي ميكردند .بنابراین معتقدم تيمي كه آقاي روحاني تعيين میكند بايد
تيمي باش��د كه جدا از هماهنگي سياستها ،هماهنگي افراد را هم داشته باشد.
يعني تيمي نباشد كه تحتتاثير فشارهاي سياسي و اقتصادي ناهماهنگ باشد.
پیش از این میان روس��اي كل بانك مركزي و روس��اي سازمان مديريت هميشه
جنگ و دعوا و ناهماهنگي بود و حتي گاهي به مكاتباتي توهينآميز بين ارگانها
منجر ميشد .فردا نبايد اين فشارها باعث شود كه تيمي ناهماهنگ تشكيل شود
كه ضعيف باشد.
دغدغه شما به نوعی مکمل نگرانی آقای حسینی است .ایشان گفتند با توجه
به فشارهایی که دست کم در فضای رسانهای وجود دارد نگران روی کار آمدن
یک تیم ضعیف هستند و االن شما نگرانیتان این است که دولت بخواهد برای
ممانعت از مانع تراشیهای گروههای مختلف ریسک تشکیل دولتی ناهماهنگ
را بپذیرد؟
كردزنگنه :به نظر من حتي يك تيم ضعيف هماهنگ از يك تيم قوي ناهماهنگ

بهتر است چون تيم ضعيفي كه هماهنگ باشد ميتواند حداقل  30درصد كارايي
داش��ته باش��د .اما يك تيم ناهماهنگ گاهي آنقدر همديگر را خنثي ميكند كه
كارايياش صفر درصد میش��ود .مورد ديگر نقش و س��هم دولت در اقتصاد است.
مسئله این اس��ت که آقاي روحاني واقعا ميخواهد اين دولت بزرگ را حفظ كند
يا هدف كوچكس��ازي دولت و كاس��تن از بار مالي و مديريتي آن را اجرا خواهد
كرد؟ اگر بخواهيم به بخش خصوصي ميدان دهيم ابتدا بايد نقش و سهم دولت را
در اقتصاد كاهش دهيم .منابعي كه دولت اختصاص ميدهد باید بيشتر به سمت
بخش خصوصي باشد كه اين بخش توانمند شود .در حال حاضر يكي از مشكالت
اصلي كش��ور بزرگ بودن دولت است كه بودجه و مالياتها را ميبلعد و به بخش
يدهد .يعني هم بايد نقش و هم سهم دولت
توليد و بخش خصوصي اجازه رشد نم 
در اقتصاد كاهش پيدا كند و هم تيمي كه در كابينه تش��كيل ميش��ود ملتزم بر
سياستها باشند چون ايدهها و ديدگاهها خيلي مهم است.اگر بهترين قانون دنيا را
به دست كسي بدهيد كه به آن اعتقاد نداشته باشد به خوبي اجرا نميشود.

مثل اينكه گفتند بايد قانون برنامه چهارم خمير شود؟

كردزنگنه :بله ،قانون هيچگاه مشكل را حل نميكند .يكي دو سال قبل در يكي از
مصاحبههايم هم گفتم اينطور نيست كه شما قوانين كشور سوئيس را شش ماهه
در افغانستان اجرا كنيد و افغانستان بعد از يكي دو سال به سوئيسی دیگر تبدیل
شود .كسي كه ميخواهد قانوني را اجرا كند خودش باید به آن قانون ملتزم باشد.
موردی هم كه آقاي حسینی اشاره كردند یک واقعیت اقتصادی است .همه مسائل
ما و حل آنها به همگرايي بينالمللي و توسعه سياست خارجي ما برميگردد .تجربه
نشان داده كه توسعه سياست خارجي مبناي توسعه اقتصادي است .كشورهايی كه
نتوانستهاند سياست خارجيشان را اصالح كنند در توسعه اقتصادي هم خيلي موفق
نبودهاند .تنشهاي بينالمللي و مشكالتي كه در حال حاضر وجود دارد خود به خود
جو رواني را به اقتصاد ما تحميل كرده و همه اقدامات را خنثي ميكند .ميبينيد كه
با آمدن یک فرد جدید ،درحالی که تحولي در اقتصاد از نظر پارامترهاي اقتصاد كالن
رخ نداده اما يكباره قیمت دالر و سكه كاهش يا قيمت مسكن افزیش پيدا ميكند .تا
مدتي اين اميد وجود دارد اما اين اميد دائمي نيست و اگر در فاز عملي نتوانيم كاري
كنيم به مسائل اوليه برميگرديم و بايد در اين مورد تدبیری اساسی اندیشه شود.

بخش�ي از صحبتهاي آقاي زنگنه در مورد سياس�تگذاريهاي چند س�ال
گذش�ته بود .به نظر ميرس�د اين مس�ئله در مباحث اقتصادي داخلي براي
دولت آينده يكي از مهمترين مس�ائل اس�ت .در ش�رايط فعلي اقتصاد ایران
اولين اولويت چيست؟ البته میدانیم که کارهای ضروری زیادی است که توجه
دولت جدید به انجام آنها الزامی است و هرکدام از آنها در جای خود میتواند
اولویت اقتصادی دولت جدید باشد .يكي از این موارد اولويت سياستگذاري
در چگونگي تخصيص منابع موجود و اتخاذ سياست بازار آزاد و رفع بيكاري
و افزاي�ش توليد اس�ت .اولویت دوم باز كردن برخ�ي از قفلها و فعاليتهاي
اقتصادي است مثل نظام بانكي و مقرراتزدايي از اقتصاد و مباحثي كه تحت
عنوان سياستهاي انقباظي بانكها از آن نام ميبرند .هرچند الزاما هر کدام از
این موارد در تعارض با یکدیگر نیستند اما به نظر شما كدام يك از آنها اولويت
دارد و داليلتان چيست؟
اطهاري :مورد دوم را به عنوان اولويت قبول ندارم .من معتقدم اگر از بخش پولي

و مالي آغاز نکنیم و به بخش واقعي اقتصاد اولويت ندهيم نتيجه الزم را نخواهیم

گرفت .چون اين اتفاق قبال هم افتاده است .بخش واقعي اقتصاد هم سازمان صنايع
و خدمات مولد هستند كه بايد به آنها رسيدگي شود .چگونگي رسيدگي بحثي
است كه يك مقدار بايد در اولويت اولي كه گفتيد گشودهتر شود .همانطور كه آقاي
حسيني هم اشاره كردند دولت مستقر در این هشت سال پوپوليستي بوده است.
حركت دولت پوپوليس��تي به طرف دولتي كردن جامعه است .يعني ذوب كردن
جامعه در خودش .جهتگيري به يك تعالي نيس��ت بلکه يك دولت خودفرمان
ميخواهد جامعه را دولتي كند .اگر واكنش ما اين باش��د كه بخواهيم جامعه را
بازاري كنيم دوباره به پوپوليسم خواهد انجامید .پس به آن سمت نبايد برويم يعني
در مقابل دولتي كردن جامعه نبايد جامعه را بازاري كنيم .ما نياز داريم جامعه را آرام
كنيم .توزيع كردن كاال به جاي يارانههاي نقدي درست است چون يارانههاي نقدي
تورمزاست .بايد زمينهاي براي نهادسازي به وجود بيايد نه اينكه به صورت مسكن
چيزي به جامعه تزريق ش��ود .اخيرا هم گفتهام ما چارچوب خوبي به نام برنامه
چهارم توس��عه داريم كه متاسفانه اجرا نشد و همراه آن انحالل سازمان مديريت
و برنامهري��زي و دولتي كردن جامعه صورت گرفت .همين اميد كه االن به وجود
آمده توانس��ته خودش را در بورس يعني بخش مولد نشان دهد .ما نهادهاي الزم
براي اقتصاد دانش پايه را نداريم .ارزشگذاري دارايي فكري در ايران وجود ندارد.
اجازه بدهيد با آمار صحبت��م را ادامه دهم .در دهه  70ميالدي ارزش داراييهاي
نامحس��وس به محس��وس (يعني داراييهاي فكري كه ماشينآالت و ساختمان
باشد) در كشورهاي پيشرفته  40درصد بوده است و االن به حدود دو برابر رسيده
است .يعني بورس كشورهاي پيشرفته روي داراييهاي فكري ميچرخد درحالی
که ما اصال سيس��تم ارزشگ��ذاري داراييهاي معنوي نداري��م .االن ميبينم كه
پتروشيميهاي ايران به دنبال ارزشگذاري ب َِرند خودشان هستند اما سيستم ما
اصال روي اين موارد كار نكرده است .بنا بود در برنامه چهارم اين كار انجام شود كه
االن هشت سال است که كنار گذاشته شده و گسيختگيهاي بزرگي پيدا كرده
است كه صرفا با بازگشت به گذشته نميتوانيم اين گسيختگيها را درمان كنيم.
فرصتي هم براي جامعه الزم است كه بتواند هم نفس بكشد و هم جمعي كه قرار
است روي كار بيايد نیازمند شخصيتهاي شجاع است .تيم ستارهها ممكن است
نتوانند با هم بازي كنند اما بايد مجموعه سرمايه فكري ،عقلي و اجتماعي ايران را
پشت خودشان سازماندهي كنند .متاسفانه موسسات پژوهشي که دستاورد بزرگ
دوره اصالحات بود همهشان منحل شدهاند ،که همه باید احیا شوند .شايد دولت
كارگزاران بيش��تر به شخصيتها وابسته بود اما دولت اصالحات بيشتر به طرف
اجتماعي شدن حركت كرد كه دستاورد بزرگي هم بود .ولي همه اينها در دولت
پوپوليس��تي هشت ساله اخیر گسسته شد چون ميخواست همه چيز را دولتي
كند و با انجمنهاي مدني كاري نداش��ت .حتي سازمان مديريت و برنامهريزي را
منحل كرد كه «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل» .عرض من اين است
كه انجمنهاي مدني بايد به سبك دولت اصالحات و حتي بيشتر از آن در پشتوانه
اين سياستگذاري ها سازماندهي شوند .خلقالساعه هم نميتوان سياستگذاري
كرد چون تحزبي نداريم كه بگوييم دولت آقاي روحاني قبال اين تجميع را با جمعي
انجام داده و چون موسسات پژوهشي ما هم منحل بوده آنقدر فكري به آنها نرسيده
است و كسي در صحنه نبوده كه بتواند يك فكر پخته ارائه كند .آقاي روحاني مهلت
صدروزهاي را تعيين كردهاند كه بتوانند مباني نهادسازيهاي الزم را پايهگذاري و
بعضيها را هم اجرا كنند .يك نكته اساس��ي هم مس��ئله تنشزدايي است .ما در
منطقه پارس (عسلويه) حداقل روزي  100ميليون دالر متضرر ميشويم درحالیکه
از  8سال گذشته درآمد ارزي قطر دو برابر شده و از  30ميليارد دالر به  70ميليارد
دالر رسيده است.
چه عاملي باعث اين اتفاق شده است؟

نگراني كردهايم .آنچه باعث خوش��حالي است اين است كه در اتاق تهران از هشت
ماه گذشته كار مطالعاتي به نام «چشمانداز پنج سال آينده اقتصاد كشور» را انجام
دادهايم و چند سناريو را برای وضعیت جدید در نظر گرفتیم که عبارتند از :وضعيت
موجود و تش��ديد تحريمها ،وضعيت موجود و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها،
تشديد تحريمها و اجراي هدفمندي يارانهها .قبل از آن مطالعهاي در بحث اشتغال و
تورم داشتيم .االن مدلي كه طراحي و ارائه شده و آقاي روحاني هم پذيرفته كه مدل
اقتصادي دولت آينده باشد (باالخره آقاي نيلي برنامه سوم را كار كردند و ما 700
هزار شغل ايجاد كرديم) نقاط ضعف برنامههاي قبلي را در بحث تامين اجتماعي،
اقتصاد آزاد و ش��كافهاي اقتصادي ديده و به این نتیجه رسیده که مشكل اصلي
كشور اشتغال است .با وضعيت جامعه ايران كه جامعه جواني هم است  -از سال 55
تا  65حدود  16ميليون تولد داشتيم  -تردیدی نیست که بحران آينده ما بحران
اشتغال خواهد بود لذا هدف بايد به سمت اشتغالزايي باشد و میدانیم که اشتغال
بدون ثبات اقتصادي نیز امكانپذير نيست .بنابراین حرکت به طرف ثبات اقتصادي و
همچنین کنترل تورم یک امر ضروری است .همچنین اصالح مجموع سياستهاي
پولي ،مالي ،ارزي ،نیز از ضروریترین اقدامات اقتصادی دولت جدید است که باید
به آن توجه شود .براي اينكه دلنگرانيها نباشد ما چارهای جز اتخاذ سیاستهای
اقتصادی مبتنی بر بازار نداریم .اگر به طرفي حركت كنيم كه اقتصاد رقابتي شود،
بخ��ش خصوصي هم به آن تن دهد ،دولت هم بس��تري را فراهم كند كه اقتصاد
رقابتي داشته باشيم ،قطعا نبايد دل نگران باشيم كه منافع مردم تامين نشود .رقابت
تامينكننده منافع ملي و مردم است .پس اگر با تصويب اقتصادي و رقابتي كردن
اقتصاد بتوانيم به طرف مدلي كه طراحي ش��ده حركت كنيم ،قطعا كمككننده
است .در اين مدل هم كه ارائه شده و مورد تاييد واقع شده پيشبيني شده كه مثال
در سالهاي اول سود بانكي را واقعي كنيم .دوم به سمت فضاي كسبوكار برويم و
اين دو ،هدف سالهاي اول باشد .دولت بايد بسترها را فراهم كند يعني داور باشد
و از صحن��ه بازيگر كنار برود و مردم در اين فضا بازي كنند .درواقع اصالح فضاي
كسبوكار و جلوگیری از شتاب تورم و همچنین بازگشت پولها به شبكه بانكي از
بایدهای دولت جدید است.

کرد زنگنه:
حتي يك تيم
ضعيفهماهنگ
از يك تيم قوي
ناهماهنگبهتر
است چون تيم
ضعيفيكه
هماهنگباشد
ميتواندحداقل
 30درصد
كارايي داشته
پس اولويت اول براي شما نیز مانند آقای اطهاري سياستگذاري در چگونگي
تخصيص منابع موجود و اتخاذ سياست بازار آزاد است؟
باشد .اما يك تيم
حسيني:بله.
ناهماهنگگاهي
نقطه شروع اين اولويتها كجاست؟
آنقدر همديگر را
حسيني :اول فضاي كسبوكار و بعد نرخ سود بانكي و ارز.
خنثي ميكند كه
در مورد هر كدام از اين موارد توضيح میدهيد؟
حسيني :رفتن به طرف ارز آزاد ،يعني تكنرخي كردن ارز .شروع کار باید از تک كارايياش صفر
نرخی شدن ارز باشد .مثل سالهاي اول به طرف تك نرخي كردن ارز و در مرحله درصد میشود.
دوم به طرف اصالح سياستهاي هدفمندي و تامين اجتماعي حركت كنيم .اين
مدل اجزای زیادی دارد و اصل مطلب اين است كه اين تجربه در برنامه سوم جواب
داده است .برنامه سوم نشان ميدهد كه هم سياستها درست جواب داده و هم رشد
خوب و هم اشتغال ايجاد شده است .بايد صاحبنظران روي اين مدل نظر بدهند و
هر جا ايراد دارند آن را بگويند .مثال از نظر من اين مدل براي يك سال اول خوب
اس��ت اما ميانمدت اس��ت .از ديدگاه من يك سال اول هدف بايد حفظ اشتغال و
حفظ نظام و كل مملكت باش��د .با وضعيت بودجه و درآمد فعلي امكان اداره امور
نيست .هدف اول بايد حفظ وضعيت نظام باشد و اشتغال فعلي هم حفظ شود بعد
ظرف پنج شش ماه بعد با البيهايي كه با دنيا داريم اهدافمان را به ترتیب اولویت
پیگیریکنیم.

پس شما ميفرماييد ممكن است نتوانيم اشتغال را بيشتر كنيم اما بايد همين

نگر
آینده

يعني ثروتي وجود دارد که از كيسه ايران به جيب قطر سرازير ميشود؟

آقای حس�ینی به نظر ش�ما اصليتري�ن اولويت و رويك�رد دولت جديد چه
بايد باش�د؟ اولويت سياس�تگذاري در چگونگي تخصي�ص منابع موجود و
اتخاذ سياس�ت بازار آزاد با هدف رفع بيكاري و افزايش توليد بايد باش�د كه
آق�اي اطهاري اين مورد را اولويت اصلي ميدانند يا باز كردن برخي قفلهاي
فعاليتهاي اقتصادي مثل نظام بانكي و مقرراتزدايي از اقتصاد و ضرورت نفي
ت انقباضي كه به ویژه در يكي دو سال گذشته شاهد آن بودهايم اولویت
سياس 
است؟
حسيني :قبل از پاسخ به این پرسش الزم می دانم بگویم ما تا به اينجا بيشتر ابراز
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اطهاري :تنشهاي خارجي و تحريمها .ما با قطر در پارس جنوبي ميادين مشترك
گاز داريم كه آنها به شدت استخراج ميكنند و ما نميتوانيم سرمايهگذاري انجام
دهيم .قطر بايد گاز را سرد كند و به  100درجه زير صفر برساند تا بتواند از طريق
كشتي به قطر ببرد يعني تبديل به  LNGشود .ما ميتوانيم گاز را وارد لوله كرده
و به هند صادر كنيم .اين كار را انجام نميدهيم و مس��تقيما روزي  100ميليون
دالر ضرر ميكنيم .دومين دارنده گاز در جهان هستيم و بعضيها معتقدند در حال
رسيدن به رتبه اول هم هستيم اما دهمين صادركننده گاز در جهان هم نيستيم.
خيلي روشن است كه درآمد قطر از  35ميليارد به  72ميليارد دالر رسيده است و با
اين پولها يا ميخواهد حكومت سوريه را سرنگون كند يا به مرسي كمك ميكند.

اطهاري :دقیقا .در ژئوپلتيك منطقه به صورت منفي هم تاثير ميگذارد و يكي از
پيامدهاي آن بيكاري است.
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بررسي برنامههاي اقتصادي دولت جديد

پرونده ویژه

حسینی:
دولت باید بتواند
درست حركت كند
چه مبلغ یارانهها
را توزيع كند يا
از طريق تامين
اجتماعي وارد
شود .اين نقدينگي
بخشی از مردم را
تنبل كرده است.
و دولت بايد فضا
را براي كار كردن
مردم ايجاد كند و
بعد از آنها ماليات
بگيرد نه اينكه به
آنها پول پرداخت
كند.

وضعيت را حفظ كنيم؟

حس�يني :بله با اين وضعيت درآمد که صادرات نفت  500هزار بش��که شده قطعا
نميشود كش��ور را اداره كرد .يكي از اولويتهاي دولت آينده فروختن نفت است.
كسي بايد بيايد كه بتواند نفت را بفروشد و ال سی بخرد و پول داشته باشد .توجه
داشته باشید که اگر دولت بخواهد كاالي اساسي كوپني به دست مردم بدهد ابتدا
باید بتواند منابع آن را تامین کند .لذا يك س��ال اول بايد اشتغال حفظ شود و در
جهت درآمدهاي ارزي كشور تالش شود تا از اين بحران عبور كنيم.
کردزنگنه :ما قرار نيست چرخ را از اول اختراع كنيم .اقتصاد خودش فرمول دارد.
نظام اول بايد مش��خص كند كه چه سياس��تي پيشرو دارد .ميخواهد سياست
سوسياليستي ،آزاد يا اقتصاد مرتبط داشته باشد؟ چيزي كه معموال در وظايف مالي
عمومي براي دولتها ترسيم ميكنند همين سه اصل است .اول تخصيص بهينه
منابع اس��ت .بعد دولت بر اساس تفكرش و سبک اقتصادی که میخواهد داشته
باشد باید سیاستهای اقتصادی خود را تنظیم کند و طبق اولويتهایش منابع را
تخصيص بدهد .اگر تفكر اقتصاد آزاد دارد بايد بيشترين منابع را به بخش خصوصي
اختصاص دهد .چنين تفكري را بايد دنبال كنيم كه با توجه به اينكه بخش دولتي ما
مشكالت زیادی دارد باید منابع كشور به سمت بخش خصوصی حرکت کند.
حسيني :هدف دولت بايد روي طبقه متوسط جامعه كه بيشترين ضرر را در چند
سال گذشته داشته متمرکز و نگاهش بايد به سمت طبقه متوسط باشد.
کرد زنگنه :مورد بعدي توزيع عادالنه درآمد و ثروت است كه آن هم بين نظامهاي
سوسياليستي و نظام اقتصاد آزاد متفاوت است .نظام سوسياليستي بعد از 80 ،70
سال كه شوروي ازهمپاشيد مشخص شد كه اين نظام به عدالت اجتماعي نرسيده.
درنهایت هم باید گفت سيستمي كه دنياي اقتصاد آزاد پيگيري ميكند از طريق
سيستم مالياتهاست .اگر بخواهيم توزيع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه داشته
باشيم بايد سيستم مالياتيمان را اصالح کنیم .مسئله بعدی ثبات اقتصادي ،اشتغال
و رشد اقتصادي است .يعني نهايتا بايد بتوانیم به ثبات اقتصادي برسیم و اشتغال
را باال ببريم .البته رش��دي كه داريم همراه با عدالت اجتماعي است .مسئله ثبات
اقتصادي ،سياستهاي پولي ،مالي و طرحها باید اصالح شوند .طرحهاي اشتغالزا
در كشور بايد اجرا شود و اگر مشكل ارز داريم بايد طرحهايي را در اين زمينه اجرا
كنيم.
به نظرتان كدام يك از اين موارد بايد زودتر اجرا شود؟

کردزنگنه :همه اين موارد بايد اجرا شود .بايد طرحهايي را اجرا كنيم كه كمتر به
ارز نياز داشه باشيم .بايد طرحهايي اجرا شود كه بيشترين اشتغال را به همراه داشته
باشد .مثال در بخش كشاورزي اشتغال سه برابر صنعت است .يعني توجه ما بايد به
سمت بخش كشاورزي و صنايع تبديلي باشد كه قطعا روي اشتغال بيشتر جواب
ميدهد و نهايتا میتوانیم به رشد اقتصادي دلخواهمان برسیم .البته يك پايه رشد
اقتصادي سرمايهگذاري (داخلي و خارجي) و مسئله دوم بهرهوري اقتصاد است كه
بايد به نحوي اصالح شود .همه اين موارد به صورت يك زنجيره است و يك اصل
اقتصادي است .اين يك فرمول است .مثل كسي كه ناراحتيهاي خاص كبدي دارد
و داروي خاصي نياز دارد.
از نگاه شما اولين قدم و اولين اولويت چيست؟

كردزنگنه :اولين قدم تخصيص بهينه منابع دولت است .بخش خصوصي بايد در
اولويت تخصیص منابع كشور باشد.

يعني خصوصيسازي را مهمترین اولویت می دانید؟

كردزنگنه :منظورم از خصوصيس��ازي فقط فروش كارخانههاي دولتي نيس��ت.
آزادسازي مقدم بر خصوصيسازي است.

با شرايط تحريم چقدر اين كار عملي است؟

كردزنگنه :همه اين موارد به سياست خارجي ما برميگردد و هيچكدام از اين كارها،
اگر سياست خارجي اصالح نشود جواب نميدهد.

نگر
آینده
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به نظر میرسد که دولت آقاي روحاني پتانسيل سروسامان دادن به سياست
خارجي را دارد اما همه تصمیمات هم در دولت گرفته نمی شود .ضمن اينكه
حتي اگر قرار باشد مشكل حل شود و دولت آقاي روحاني بتواند اين مسائل را
حل كند اما قرار نيست يك شبه تحريمها برداشته شود و قطعا برای مدتی بايد
آثار بيشتر تحريمها را متحمل شويم .براي اين مسئله چه راهكاري پيشنهاد
ميكنيد؟ اينكه به س�مت تنشزدايي رويم يك بحث اس�ت و اينكه در عمل
اقتصاد را چطور بايد از تحريمها نجات دهيم يك بحث ديگر اس�ت .يك راه
شايد اين باش�د كه راههايي که براي دور زدن تحريمها در دولت احمدينژاد

وجود داشت فعال ادامه پیدا کند .نظر شما چیست؟

اطهاري :كارآمدسازي دولت بر كوچكسازي يا بزرگسازي آن تقدم دارد .همانطور
ك��ه عرض كردم و آق��اي كردزنگنه هم اش��اره كردند دولتي ك��ردن جامعه چه
سوسياليستي و چه پوپوليستي زيانبار است .همانطور كه بازاري كردن جامعه هم
زيانبار است .بايد بتوانيم يك بازار اجتماعي داشته باشيم که ثبات و تحرك و رشد
پايدار را به وجود ميآورد .بايد اين مقوله را توامان دنبال كنيم .بايد بتوانيم در مقطع
كنوني اعتماد جامعه را به دست بياوريم و سرمايه اجتماعي را نبازيم .ضمنا معتقدم
ما در سياس��ت خارجي با يك نقشهراه سنجيده میتوانیم به اين مهم دست پيدا
كنيم .این طبیعی است که ما در سالهای گذشته مشکالتی داشتهایم اما غربیها
هم از وجود خیلی از مش��کالت مبرا نبودهاند؛ آنه��ا هم افرادي مانند جورج بوش
داشتهاند كه تاثير منفي گذاشت ه است و با آن اظهاراتی که داشت مبنی بر محور
شرارت خواندن ايران کار را سختتر کرد .به نظرم كشورهاي غربي االن اين درايت
را دارند و میدانند که خودشان هم دچار بحران اقتصادي هستند و چه راهي بهتر
از ايران براي بيرون آمدن از بحران اقتصادي است؟
يعني شما به حل شدن مشكالت خوشبين هستيد؟

اطهاري :بله به نظرم خاورميانه بيشتر از اين تاب تنش را ندارد.

در اين حدفاصل كه تحريمها بتواند ملغي شود چه پيشنهادي داريد؟

اطهاري :بخش��ي از آن را آقاي حسيني فرمودند و خوشحالم كه اتاق بازرگانی به
اين درجه از ورود به سياستگذاريها رسيده است .بايد قانون به مثابه يك قرارداد
اجتماعي از حوزه مدني که فعالیتی است كه اتاق دارد به بخش دولتي ابالغ شود.
االن بايد به نيازهاي پايه و اساسي پرداخت و نهادسازي كرد .در اين نقشهراه منابع
اصلي نميتواند يكباره براي اهداف بزرگي صرف شود بلکه باید براي نيازهاي پايهای
صرف شود .در سالهاي اول بلندپروازي نه عقالنيت دارد و نه منابع اين كار را داريم.
ب��ه مردم هم بايد اعالم كنيم كه بلندپروازي نبايد كرد و از اين گرتهبرداريها هم
نبايد انجام دهيم كه مثال اگر كاالهاي اساسي را توزيع كنيم بازگشت به سيستم
كوپني اس��ت .هر جامعه در هر ش��رايطي بايد سياستهايي اتخاذ كند كه به نفع
آن زمان جامعه است و درعينحال بايد تاكتيك در خدمت استراتژي باشد يعني
تاكتيكهاي گسيخته از هم نبايد اتخاذ شود.

بحثي كه االن وجود دارد خصوصيسازي و نقش آن در اقتصاد ايران است .تا
جايي كه از دولت جديد شناخت داريم اين پتانسيل را دارد كه بخش خصوصي
را به صورت جدي وارد عرصه عمل كند و آن را به كار بگيرد .بخش خصوصي
چقدر اين پتانسيل را دارد كه خودش را در عرصه جديد نشان دهد و بخشي
از بار اقتصاد كش�ور را بردارد؟نكته دوم كه ش�ايد مهمتر باش�د چيزي است
كه در س�الهاي گذشته به نام خصوصيس�ازي اتفاق افتاده و از دست دولت
گرفته شده و به جاهايي سپرده شده كه ماهيتا اقتصادي نيستند .نه به بخش
خصوصي واگذار ش�ده و نه نظارت گذش�ته دولت روي آنها وجود دارد .اداره
كردن اين وضعيت براي دولت جديد ممكن است كار چندان راحتي نباشد.
حسینی :بخش خصوصي در همه حوزهها از قبيل صنعت ،مسكن ،انرژي ،خدمات

و ...حضور دارد و نش��ان داده هر جا كه به آن ميدان بازي داده ش��ده موفق عمل
كرده اس��ت .مثال صحنه پزشكي كش��ور صحنه حضور بخش خصوصي بوده و به
موفقيتهاي بزرگي در سطح جهاني هم دست پيدا كردهايم چون دخالت دولت در
امر پزشكي وجود نداشته و اگر هم بوده از طريق سازمان نظام پزشكي بوده است.

رشدي كه در اين حوزه داريم به خاطر وجود بخش خصوصي است؟

حسيني :بله .تا االن بخش خصوصي در زمين گل كوچك بازي ميكرده و حاال اگر
بخواهد در حد استاديوم بازي كند حتما وقت ،كمك ،حمايت و آموزش الزم دارد
كه از بازي در گل كوچك به بازي در زمين اس��تاندارد برسد .در سالهای گذشته
متاسفانه اقدامي در این راستا انجام نشد و حتی شاید بتوان گفت اصراري هم وجود
داشت كه اين كار انجام نشود .يعني اقدامات در اين جهت بود كه خصوصيسازي
محقق نشود چون عدهاي معتقد بودند اگر بخش خصوصي بيايد ،وابستگي و استثمار
ايجاد ميشود و منافع ملي تامين نميشود .ما چون قواعد بازي را نميشناسيم فكر
ميكنيم اگر اقتصاد خصوصي شود يك عده منافع يك عده را تامين میکنند .از
س��ال  1980تا  2000همه از خصوصيسازي صحبت ميكردند و بعد از آن همه
به سمت محيط كسبوكار و آزادسازي اقتصادي رفتند .تجربه چينيها نشان داده
آزادسازي و فضاي كسبوكار را درست كردن خيلي بهتر از خصوصيسازي است.
من معتقدم دولت سهام عدالت را به هر كسي ميخواهد پرداخت كند اما باز کردن
فضای اقتصادی الزامی اس��ت تا من به عنوان یک تولیدکننده بتوانم كار خودم را

انجام دهم.اعتقاد دارم بخش خصوصي ما در چند سال گذشته تضعيف شده و طبقه
متوسط ش��ركتها تقريبا نابود شدهاند .در همه دنيا بنگاههاي كوچك و متوسط
هستند كه برنامهريزي ميكنند .ما عمال بنگاههاي كوچك را از صحنه بيرون كرديم.
كارگاههاي كوچك را كه در هدفمندي درنظر نگرفتيم و بنگاههاي متوسط را هم با
اين نحوه خصوصيسازي از میدان به درکردیم.

درحال حاضر براي سرمايهگذاري خارجي هم بايد شرايط فراهم شود؟

حس�يني :بله اگر فضا فراهم ش��ود بخش خصوصي قدر آن را بهتر ميداند .االن
بخش خصوصي متوجه شده كه منابع و فاينانس داشتن چه ارزشي دارد .سال 84
بانك تجارت  84ميليارد دالر خط اعتباري داشت .بخش خصوصي خيلي قدر آن
موقعيت را نميدانست ولي االن ميداند كه با اين موقعيت ميتواند به راحتي بتواند
مبادله كند ،ويزا و اقامت بگيرد .اگر دولت بتواند موانع ايجاد شده را بردارد بخش
خصوصي به سرعت خود را میرساند و كمك میكند.
كردزنگنه :همه دوستان ميدانند كه سرمايه مثل پرنده يا مثل آهو است كه زود
رميده ميش��ود .كشور ثبات سياسي و اقتصادي و ثبات اقتصاد كالن الزم دارد.
كش��ورهايي كه اين ثباتها را نداش��ته باشند سرمايه هم به سمت آنها نخواهد
آمد .عكس اين قضيه هم باعث ميشود كه سرمايهها از كشور خارج شوند يعني
هم ورود س��رمايه نداريم و هم دفع آن را داريم .مغزها از كش��ور خارج ميشوند
ت در كش��ور به وجود ميآيد .همين تحريمها باعث شد
و به خاطر تحريمها ران 
كه ميلياردرهاي جديدي ظهور کنند .هزينههاي نظامي كشور در يك جو ناآرام
خيلي افزايش پيدا ميكند .اينكه بخواهيم كارهاي عمراني و توسعه داشته باشيم
بايد هزينههاي نظامي كشور را تقويت كنيم .درآمد دولت كاهش پيدا ميكند،
طرحهاي عمراني روي زمين ميمانند ،طرحهاي نيمه تمام افزايش خواهند داشت.
اينها عوارض مشكالت سیاست خارجي ماست .اگر تنشهايمان را اصالح كنيم
قطعا اين موارد معكوس خواهد شد،يعني سرمايههاي خارجي و مغزها وارد كشور
خواهند شد ،رانتها و هزينههاي نظامي كمتر خواهد شد و طرحها به راه ميافتد.
زماني كه آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه بودند در جلسهاي من پيشنهاد دادم
كه در شرايط كنوني كشور كه خارجيها خيلي تمايلي به سرمايهگذاري در كشور
ندارند يك عفو عمومي صادر كنيد 1600 ،1500 .ميليارد دالر سرمايه ايرانيان
خارج از كشور اس��ت .خيليها ميخواهند اواخر عمرشان را در كشور خودشان
باش��ند و حتي در اينجا دفن شوند ،خيليها هم مايل هستند مدتي را در ايران
بگذرانند .از آقاي شاهرودي خواستم اجازه عفو عمومي بدهند تا حداقل ايرانيهاي
خارج از كشور سرمايهشان را به داخل كشور بياورند .خيليها هستند كه مشكلي
هم ندارند اما ميترس��ند به ايران بيايند .با آقايي در آلمان برخورد داش��تم كه
ميگفت  28سال بود كه ميترسيدم به ايران بيايم .ايشان كارخانهداري بوده كه
با پادش��اه عربستان و شيخ كويت و هياتهاي آلماني جلسه داشته و به توصيه
دوس��تي به ايران برگش��ته بود و ديده بود واقعا كسي با او كار ندارد .ايشان مايل
بود به جاي س��رمايهگذاري در كشورهاي عربي در كشور خودش سرمايهگذاري
كند .بايد اين زمينه را ايجاد كنيم كه حداقل اين افراد در كشور خودشان امكان
سرمايهگذاري داشته باشند.
آقاي تركان گفتهاند قرار است در بحث يارانهها كاالي اساسي به جاي پول نقد
به خانوارها داده شود كه آقای اطهاري موافق اجرای اين طرح هستند اما بعضي
از كارشناس�ان معتقدند اين كار باعث از بين رفتن نقدينگي نميشود چراکه
نقدينگي با يك حلقه واسطهگري وجود دارد؟ درباره فرجام هدفمندی و شکل
اجرای آن دولت جدید چه باید بکند؟
حسینی :بحث كوپن دادن به مردم و تامين حداقل نياز مردم به تصويب مجلس

در باب لزوم توجه به
ارتباط اقتصاد و سیاست خارجی

نگر
آینده

س��ال گذشته از جمله پرچالشترین س��الها برای فعالین اقتصادی کشور بود.
شوکهای پیدر پی ناشی از نوسان و صعود نرخ ارز و همچنین کاهش درآمدهای
ارزی بواس��طه تحریمهای نامش��روع ،دولت را به سمت سیاستگذاری درخصوص
اولویتبندی دهگانه واردات کاال با هدف مدیریت تقاضای ارز پیش برد و از س��وی
دیگر به دنبال موج افسار گسیخته نقدینگی ،التهاب غیرقابل کنترلی بر بازار کاال و
خدمات تحمیل ش��د که در نوع خود شاید در دنیا هم کمنظیر باشد .بهدنبال این
سردرگمیها ،شمار زیادی از فعاالن اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس ،خواستار محمد حسین
مش��ورت تصمیمسازان اقتصادی کش��ور با فعاالن اقتصادی ،پیش از نهایی کردن برخوردار
تصمیمات شدند .در شرایط کنونی طبیعی است که یکی از توقعات منطقی فعاالن عضوهیاتنمایندگان
اقتصادی کشور فراهم شدن فضای الزم جهت حضور موثر در فرایند تصمیمسازیها اتاقتهران
است و این دستاورد در فضای اقتصاد و تجارت کشور ،نشان از عزم بدنه اقتصاد در
ایجاد همافزایی دوسویه میان تصمیمسازان و مجریان سیاستهای بخش تولید و
تجارت برای ایفای نقش موثر در حماسه اقتصادی دارد.
عالوهبرای��ن طرح موضوع دیپلماس��ی اقتصادی و نقد رابطه دوس��ویه «اقتصاد
داخلی» و «سیاس��ت خارجی» از سوی دولت آینده گواه مستدلی است بر صحت
گفتم��ان فعاالن اقتصادی حاضر در بخش خصوصی کش��ور که باره��ا و بارها به
مناسبتهای مختلف اعالم داشته بودند که برای رونق تولید و تجارت در کشور باید
عیار رویکردهای سیاست خارجی در شئون مختلف منطبق بر اصل همافزایی باشد.
در فضای اقتصادی کشور صحبت از مهار تورم و کنترل نقدینگی سرگردان در
جامعه ،مقابله با گرانی و حفظ تنظیم بازار ،کاهش فعالیتهای داللی و واسطهگری،
ایجاد امنیت س��رمایهگذاری و هدایت س��رمایهها به بخشه��ای مولد اقتصادی،
خارج نمودن اقتصاد از رکود تورمی ،احیاء مجدد ارزش پول ملی ،شایستهساالری
و جایگزی��ن نمودن مدیریت گروهی به جای خودمحوری ،تثبی��ت نرخ ارز و ارائه
تسهیالت به کارآفرینان واقعی ،مقابله با حمایتهای رانتی و اعطای مجوزهای رابطه
محور و دهها شاخص اقتصادی دیگر که در کالم اغلب تحلیلگران و پژوهشگران
با ادبیاتهای مختلف شنیده میشود ،درگرو عزم جدی سیاستگزاران برای لحاظ
نمودن اصل «همافزایی پنهان و آش��کار» میان اقتصاد ،تولید و تجارت با سیاست
خارجی کشور است .البته بیشک اذعان به این رابطه دوسویه به هیچوجه به معنای
چشمپوشی از ارزشها ،عزت ملی ،استقالل همه جانبه و آرمانها نیست .همافزایی
در اینجا به معنای اس��تفاده همزمان از ظرفیتهای سیاست خارجی برای تقویت
تولید و تسهیل تجارت کشور و متقابال بهرهبرداری حداکثری از توان اقتصادی کشور
در حوزه چانهزنیهای سیاس��ی در عرصه بینالمللی اس��ت .این دو را نمیتوان به
صورت جزیرهای و مجزا از یکدیگر دید و مدیریت کرد و نمیتوان برای آنها مستقال
نسخه پیچید .ارتقاء یکی به رشد دیگری وابسته است و بلعکس ضعف یکی سبب
تضعیف دیگری خواهد شد.
سیاس��تگزاری در حوزه اقتصاد و زیرمجموعههای آن در فضای فرارقابتی امروز
بخ��ش خصوص��ی و به ویژه در حوزه تجارت بینالمللی (البته اگر ریش��ه در رانت و
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

رسيده و ربطي به هدفمندي يارانهها ندارد .از همين ماه هم قرار است اجرا شود چون
باري است كه به دوش دولت است .دولت اگر بتواند در هدفمندي درست عمل كند
مشكلي در نقدينگي ندارد .دولت اگر به اندازه درآمدش توزيع كند مشكلي ايجاد
نميش��ود .مشكل دولت اين است كه كمتر از درآمدش توزيع ميكند و از طريق
بانك مركزي پول چاپ ميكند و در جامعه ايجاد نقدينگي ميكند .محاسباتي كه
انجام شده نشان میدهد که دولت حدود  9هزار ميليارد تومان در قضيه هدفمندي
كمبود دارد كه اين مبلغ از بانك مركزي گرفته ميشود و كارگر بخش خصوصي
متضرر ميشود .اگر دولت بتواند درست حركت كند چه اين مبلغ را توزيع كند يا از
طريق تامين اجتماعي وارد شود درستتر و جذابتر است .اين نقدينگي يك عده
مردم را تنبل كرده است .دولت بايد فضا را براي كار كردن مردم ايجاد كند و بعد از
آنها ماليات بگيرد نه اينكه به آنها پول پرداخت كند.

همافزایی پنهان و آشکار
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بررسي برنامههاي اقتصادي دولت جديد

پرونده ویژه

هر بنگاه اقتصادی
که بتواند
«مختصاتاقتصاد
ملی کشور» را
بهتر درک کند
و «استراتژی
پویاتری در ابعاد
بینالمللی»اتخاذ
کند ،میتواند به
ماندگاری خود
در عرصه رقابت
امیدوارترباشد.

نگر
آینده
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انحصار نداشته باش��د) به صورت خودکار ،ذاتا مبتنی
بر شایستهس��االری است ،یعنی هر بنگاه اقتصادی که
بتواند «مختصات اقتصاد ملی کشور» را بهتر درک کند
و «استراتژی پویاتری در ابعاد بینالمللی» اتخاذ کند،
میتواند به مان��دگاری خود در عرصه رقابت امیدوارتر
باشد و مسلما برآیند رقابت بنگاههای تولید و تجاری،
استفاده حداکثری از ظرفیتهای بینالمللی و در نتیجه
کاهش هزینه تمام ش��ده کاال و درنهایت تامین منافع
مصرفکننده خواهد بود .برپایه این باور دولت آینده باید
با میدان دادن به فعاالن بخش خصوصی ،فضا را برای
مانور بیشتر در عرصه تجارت بینالمللی ،گشودهتر سازد
و ش��رایط را هموارتر کن��د و در این میان پیام کلیدی
برای گشایش اقتصاد ،تولید و تجارت بینالمللی تعامل
با دیگر کشورها مبتنی بر منافع ملی است.
میتوان صراحتا به عنوان یک قاعده کلی گفت که
هر قدر «انسجام ملی مبتنی بر دستاوردهای سیاست
خارج��ی» پررنگتر ب��وده ،ش��اخصههای اقتصادی
همچون رونق بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه
اقتصاد ملی که میتواند به بهبود نسبی وضع معیشتی
مردم کمک شایانی کند ،ارتقا پیدا کرده است .از سوی
دیگر تجربه جهانی بیانگر آن است که تدوین و رعایت
رژیم تجاری فرابخشی برای جلوگیری از شکلگیری
تجارت غیررسمی ،رعایت حقوق دولت ،حفظ حقوق
مصرفکننده و تولیدکننده و بهرهبرداری حداکثری از
ظرفیتهای داخلی و خارجی از جمله مواردی است
که به طور مسلم باید در راس برنامههای آیندهنگرانه
دولتها قرار گیرد و این موضوع در بازه زمانی انتقال
قدرت در کشورها از یک دولت به دولت بعدی از اهمیت
بیشتری برخوردار خواهد بود .البته آنچه در اینجا باید
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد آن است که در
تدوین ،بازنگ��ری و اجرای چنین پروتکلهایی حتما
باید از مشارکت بخشهای خصوصی نیز بهرهبرداری
شایسته به عمل آید و خصوصا نقطهنظرات تشکلها
بیش از گذشته در آن لحاظ شود.
نکت��ه قابل توج��ه آنکه وج��ه ب��ارز اقتصادهای
رقابتی،حرکت بر مدار بهرهوری است.برای گذر از اقتصاد
وابس��ته به نفت،باید افزایش بهرهوری را در راس امور
اقتصادی بنگاهها قرار دهیم و سیاستگزاران برنامههای
حمایت ویژه برای ارتقاء سطح بهرهوری تنظیم کنند.
امروز پیچیدهتر ش��دن رواب��ط کار ،تولید و تجارت و
همچنین افزایش جمعی��ت و در کنار آن محدودیت
مناب��ع طبیعی ،بیانگر آن اس��ت که قطببندیهای
جدیدی در عرصه بازارهای بینالمللی در حال تحقق
است که محدوده وسیعی از حیات اقتصادی کشورها
را در برمیگیرد و اگر ما میخواهیم در اقتصاد جهانی
و در تج��ارت بینالمللی حرفی برای گفتن داش��ته
باش��یم باید برای افزایش بهرهوری برنامهریزی کنیم.
اگر بهرهوری چ��ه در محیط تجارت و چه در محیط
تولید افزایش پیدا نکند،نمیتوانیم به بهبود تراز تجاری
کشور چشم امید داشته باشیم.افزایش بهرهوری ارتباط
مستقیمی با کنترل نقدینگی سرگردان در جامعه دارد.
مردم وقتی از بازده بنگاههای اقتصادی اطمینان خاطر
داشته باشند ،طبیعتا نقدینگی افسار گسیختهای که
امروز به جان اقتصاد افتاده است،به صورت اتوماتیک
و براس��اس ادراک منفعت ش��خصی افراد به س��وی
فعالیتهای مولد هدایت خواهد شد.

به تدبیر امید بستهایم

دولتي که درآمدهايش متكي بر ماليات باشد
و به ماليات دهندگان پاسخگو باشد
دوره هشت س��اله دولتهای
نهم و دهم به عن��وان یکی از
پرفراز و نش��یبترین دورهها
در حوزه اقتصاد کشور به پایان
خود رس��ید و دول��ت جدید
آماده میشود تا اداره دستگاه
عوض محمد پارسا اجرایی کشور را به دست بگیرد
عضوشورايگفتگوي و هدایت کند .عملکرد خاص
دولت با بخش اقتصادی دول��ت در این دوره
خصوصي و رئيس هشت ساله از جمله عدم توجه
كميسيونانرژياتاق به برنامهه��ای کالن در حوزه
تهران اقتصاد ،اعمال سیاس��تهای
ارزی در خدم��ت واردات،
نرخگزاریهای دستوری و عدم توجه به تعدیل منطقی
آنها ،عدم اجرای صحیح سیاستهای ابالغی اصل ،44
تعطیلی س��ازمان برنامه و بودجه ،افزایش تصدیگری
دول��ت در امور اقتصادی ،عدم توجه به اس��تقالل بانک
مرک��زی در اتخاذ سیاس��تهای پولی ،اج��رای فاز اول
هدفمندی یارانهها قب��ل از واقعي کردن نرخ ارز و عدم
توجه به س��هم صنعت و افزایش بدهی دولت به همراه
تشدید تحریمهای بینالمللی سختترین شرایط را برای
اقتصاد کشور رقم زد.
بیتردی��د دولت آق��ای روحانی قب��ل از تولد ،وارث
مش��کالت پیچیدهای در عرصه اقتصاد خواه��د بود .از
وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی و کاهش شدید
این درآمدها گرفته تا آثار اقتصادی تخریب جایگاه ایران
در جامعه جهانی و تخریب فضای امن س��رمایهگزاری و
عدم اقبال سرمایهگزاران به سرمایهگزاری در طرحهای
بلندمدت و نیز وضعیت آش��فته ارز و حداقل دو نرخی
بودن آن و همچنین رکود تورمی و فقدان برنامه ریزی و
عدم ایجاد زیر ساخت های الزم برای اشتغال زایی برای

لشکر جویای کار متولدین دهه  ،60شمایی از وضعیت
اقتص��ادیای اس��ت که به دولت آق��ای روحانی تحویل
خواهد شد .اگر آنگونه که عالمان علم اقتصاد میگویند
این اصل را بپذیریم که آثار سیاستها و عملکرد اقتصادی
هر دورهای در دورههای بعد خود را نشان میدهد ،دولت
جدی��د باید خود را آماده مواجهه با این مش��کالت کند
و با س��از و برگی قوی و براساس برنامههای کوتاهمدت،
میانم��دت و درازمدت این مش��کالت را مدیریت کند
تا اقتصاد کش��ور را از وضعیت موجود به شرایط قبل از
وضعی��ت فعلی بازگرداند .به ی��اد داریم که پس از پایان
جنگ تحمیلی و به دنبال آن تغییر مسیر اقتصاد کشور با
نگاه توسعه محور در دولتهای آقاي هاشمي رفسنجاني،
و ادامه این مسیر در دولتهاي هفتم و هشتم در انتهاي
این دوره ش��اهد رشد اقتصادي حدود  6/5درصد بودیم
و در انتهاي برنامه حدود هفتصد هزار اش��تغال ساليانه
را تجرب��ه کردیم .انتظار میرود دولت تدبیر و امید نیز با
توجه به برنامه ها و شعارهای رئیس جمهور منتخب با
همان نگاه حرکت اقتصادی کشور را مدیریت کند.درواقع
قرار است برنامهها و عملکرد دولت جدید توسعهگرا باشد
و برنامههاي در خدمت توسعه در دستوركار قرار گيرد .
همانطور که اشاره شد به طور طبيعي بخش خصوصي
هم كه در دولتهاي نهم و دهم لطمه ش��ديدي از عدم
توازن بودجهاي در اين هش��ت ساله متحمل شده است
تحت تاثیر بدهی دائم��ی دولت به اکثر توليدكنندگان
و پيمانكاران و رش��د بیرویه واردات،توليد و خدماتشان
با وقفه مواجه ش��ده و اكثر آنها تنها با  20تا  40درصد
ظرفيت خود مشغول كار هستند.
انتخاب تفکر توسعهگرا در انتخابات ریاست جمهوری
و حافظه تاریخی بخش خصوصی از شرایط اقتصادی16
ساله دولت های آقاي رفسنجاني و آقاي خاتمي بار دیگر
امید را به دلهای فعاالن این بخش بازگردانده است که
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مجددا ً در  4سال آتيه و احتماالً  8سال آينده ،اگر آقاي
دكتر روحاني موفق ش��ود و همان برنامهها را براس��اس
شرایط امروز کشور اجرا كند ،مجددا ً رشد اقتصادي منفي
در اين دو س��اله تبديل به رشد اقتصادي مثبت خواهد
شد و با اتکاء به تدبیر  ،در انتهاي  4سال اول رشد حدود
 4ت��ا  5درصد را تجربه كنيم و مج��ددا ً دولت بتواند در
انتهاي چهار سال اول اش��تغال  400تا  500هزار نفر و
در انتهاي چهار س��ال دوم اشتغال  600تا  700هزار نفر
راامكانپذيرکند.
دولت نهم و دهم شعار عدالت و رفاه را در دستور كار
خود قرار داد اما توسعه در تعارض با عدالت تعبیر شد و
در نتیجه برنامهها و سیاستهای در خدمت توسعه کشور
مغفول ماند و در همین راستا به برنامههاي چهارم و پنجم
توجه نشد و برنامههای دیگری جای آن را گرفت .دولت
نرخ ارز را معادل تورم داخلي منهاي تورم خارجي که در
برنامه چهارم پیش بینی شده بود تعديل نکرد و تصور کرد
با پايين نگه داشتن نرخ ارز و عدم اصالح نر خ حاملهاي
انرژي ،ميتواند تورم را كنترل كند که البته این عملکرد
از سالهای پایانی دولت قبلی شروع شده بود.
این عملکرد که با اتکاء بر دالرهای سرش��ار نفتی در
این دوره عملی ش��د ،عالوه بر اینکه باعث ایجاد جهش
تورم در س��الهای انتهایی دولت ش��د ،طبق محاسبات
انجام ش��ده عم ً
ال دولت را از درآمدي ساليانه معادل 80
هزار ميلي��ارد تومان محروم نمود كه اگر تعديل نرخ ارز
و اصالح س��اليانه حاملهاي انرژي در اين  8سال انجام
ميشد حدود  640هزار ميليارد تومان درآمد دولت نهم
و دهم اضافه ميش��د .در این صورت دولت به بانكها و
بيمهها و بخش خصوصي بدهكار نميشد و ميتوانست
برنامهه��اي رفاه و عدالت مورد نظرش را در قالب كمك
به دهكهاي پايي��ن از طريق تقویت بيمههاي بيكاري
و پرداخت كامل بيمهه��اي اجتماعي به بيماران پیش
ببرد و همچنين چون نرخ ارز به تدريج تعديل ميش��د
پرداختيهاي به كارمندان و كارگران هم س��اليانه  10تا
 15درصد بيشتر تعديل ميگشت .و نهايتاً جهش نرخ ارز
به دو تا س��ه برابر و به دنبال آن رشد تورم ،درآمد اقشار
حقوق بگير را معادل  1/2و  1/3نمیکرد  .اکنون دولت
یازدهم تجربههای دولتهای توسعهگرا و دولتهاي نهم
و ده��م را با تمامی نقاط قوت و ضعف و آثار اقتصادی و
اجتماعی آن در اختیار دارد و باید با تجزیه و تحلیل دقیق
نقاط قوت را افزايش دهد و نقاط ضعف را كاهش دهد .
به نظر ميرس��د دول��ت يازدهم باید ضم��ن ایجاد
فضای تعامل مثبت با كشورهاي خارجي و كاهش تنش
در راس��تای ایجاد فضای مناسب کسبوکار در خدمت
رش��د توليد داخلي و خصوصاً رشد توليد صادرات محور
اجراي برنامهه��ا را بر مبناي برنامه پنجم و با نگرش به
برنامه بيست ساله کش��ور در دستور کار خود قرار دهد.
از جمله کاره��ای ضروری کنترل نقدينگي و جذب آن
در س��رمایهگزاری در بخشهای تولید و بهرهوری است
به نحوی که رش��د نقدينگي و رش��د پايه پولی كمتر از
نرخ تورم باشد ،که در این صورت زمینه كاهش تورم به
وجود خواهد آمد.
دولت جدید باید در مرحله اول س��عي کند به خاطر
توسعه ،توليد و ايجاد اشتغال نرخ ارز را واقعي نگه دارد كه
برخالف گذشته يارانه به توليدكننده خارجي داده نشود و
توليدكننده داخلي در شرايط برابر با توليدكننده خارجي
رقابت كند .و با توجه ویژه به فضای کسبوکار و تقویت

بنگاههای داخلی زمینه شكوفايي توليد و سودآور كردن
بنگاههاي داخلي را باعث ش��ود که به دنبال آن كس��ب
درآمد از محل دريافت مالي��ات و جلوگیری از فرارهاي
مالياتي محقق خواهد ش��د .از طرف ديگر بايد با تعامل
مثبت با مجلس شوراي اسالمي اصالح قيمت حاملهاي
انرژي را با ش��يب ماليمتر و با يك برنامه  7تا ده س��اله
محقق سازد و درآمد حاصل از آنرا صرف اصالح ساختار
انرژي و افزايش به��رهوري و كاهش مصرف حاملهاي
انرژي کند و بخشي از آ ن را هم صرف تعديل حقوق اقشار
حقوق بگير و بيمههاي بيكاري و بيمه س�لامت نمايد.
همچنين از محل درآمدهاي مالياتي و ماليات بر ارزش
افزوده حاصل از قيمت حاملهاي انرژي وابستگي بودجه
به نفت را كاهش دهد كه بتواند به تدريج به اهداف برنامه
بيست ساله نزديكتر شود .برنامهمحور بودن ،قانونمحور
ب��ودن ،اعتدال و ميانهروي ،توجه به صادرات غیرنفتی و
ي
خصوصيسازي واقعی و اصالح روشهای خصوصيساز 
غيرواقعي كه در ش��عارهاي رياستجمهور محترم و در
مناظرههاي تلويزيوني مطرح شده بود از جمله انتظارات
بخش خصوصی از دولت جدید اس��ت .خصوصيسازي
واقعي ،رشد بهرهوري و رشد درآمدهاي مالياتي را همراه
خواهد داشت و دولت را از وابستگي به نفت و درآمد نفتي
به تدريج رها ميس��ازد .اصالح برخي از برنامههاي غلط
اجرا ش��ده در وزارتخانههاي نفت ،نيرو و راه و مسكن
و بقيه وزارتخانهها بايد مدنظر دولت يازدهم باش��د که
برخي از آنها مس��تقیم به امنيت ملي مربوط میشود و
اصالح آنها الزم و ضروري است .در این رابطه میتوان به
هشدارهای قابل توجه فعالین صنعت برق مبنی بر بروز
خاموشیهای گسترده در تابستان سال آینده اشاره نمود
ک��ه اصالح برنامههاي توليدي در بخش برق ،و توجه به
بهرهوری در این رابطه بايد مد نظر رئيس جمهور منتخب
باشد .و توصيه ميشود با تشكيل كميته بحران مشكل
خاموش��يهاي احتمالي برطرف شود .دولت جديد بايد
توجه کند كه خصوصيسازي در صنعت انرژي خصوصاً
در بخ��ش برق ميبايس��ت بعد از واقعي ش��دن قيمت
حاملهاي انرژي صورت ميپذيرفت.
اصالح برنامههاي فازهاي مختل��ف پارس جنوبي و
رفع مشكالت آن در جهت رسيدن به بهرهبرداري هرچه
سريعتر پروژههاي نفتي بايد مدنظر دولت باشد كه تمام
منابع پارس جنوبي توسط همسايه جنوبيمان برداشت
نش��ود  .تأمين منابع مالي این پروژهها بدون مش��ارکت
سرمایهگزاران بینالمللی كار بسيار مشكلی است و بايد
با سرعت هر چه بيش��تر و با ایجاد بسترهای مناسب و
امن برای سرمایهگزاری حجم سرمايهگذاريها در ميادين
مشترك با كشورهاي همسايه را افزايش دهيم كه منافع
مليمان از دست نرود .نهايتاً با حفظ منافع ملي و اقتدار
كشور  ،رفع مشكالت تحريم از ضرورتهاي رشد و توسعه
است كه مردم به اميد اين تعامل مثبت به رئيسجمهور
منتخب رأي دادهاند ،و بايد به طور مسلم از اولويتهاي
دولت يازدهم باش��د .براي حفظ سرمايه هاي اجتماعي
بايد جلو رشد منفي گرفته شود و رشد اقتصادي به تدريج
ظرف  8س��ال آينده به حدود  7تا  8درصد برس��د كه
اهداف سند چشمانداز محقق شود .اقتدار نظام به حفظ
سرمايه اجتماعي اخذ شده در اين انتخابات وابسته است
و س��رمايه اجتماعي با رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال و
داشتن اقتصاد رقابتي و توسعه سياسي امكانپذير خواهد
ش��د كه البته همواره در كنار توس��عه توجه به عدالت و

پوشش اقشار آسيبپذير هم بايد مدنظر باشد.
توقع از دولت جديد عدم تكرار اشتباهات دولتهاي
نهم و دهم است .كاهش تورم بايد هدف باشد و براي اين
منظور رشد توليدات صادراتمحور و همچنين توليداتي
كه جايگزين واردات ش��ود بايد مدنظر باشد .همچنين
دول��ت دهم قبل از تعديل و واقعي كردن نرخ ارز اقدام
ب��ه باال بردن قيمتها نم��ود و دوره اصالح قيمت را 5
س��اله پيشبيني کرده که باعث وارد نمودن شوک به
اقتصاد کش��ور شد .برای جلوگیری از تکرار این امر و با
توجه به فاصله بسيار زياد قيمتهاي فعلي با قيمتهاي
بينالمللي در بخش بنزي��ن و گازوئيل كه زمینه بروز
قاچاق این فرآوردهها را به وجود آورده اس��ت ،پیشنهاد
میشود تعديل قيمتها برای بنزین و گازوئیل به صورت
تدريجي  2تا  5س��اله صورت پذي��رد ولي در مورد گاز
كه امكان قاچاق وجود ندارد اين رش��د ميتواند  10تا
 15س��اله باش��د .و از طرف ديگر قيمتهاي گاز براي
خوراك پااليشگاهها و پتروشيميها بايد به نحوی باشد
که س��هم گاز در قیمت تمام شده فراوردههای تولیدی
قابل رقابت با قيمتهاي گاز قطر و عربستان باشد که
در این صورت توجه سرمایهگزاران را جلب خواهد کرد
 .همچنين قيمت گاز براي نيروگاهها بايد به نحوي باشد
ك��ه ايران محور و هاب انرژي منطقه ش��ود و بتواند به
تمامي كشورهاي همسايه برق صادر کند .بديهي است
كه اين امر يك ضرورت اس��تراتژيك است كه به حفظ
امنيت اي��ران در مرحله اول و در مرحله دوم به امنيت
كشورهاي همسايه ميتواند كمك كند .به نظر ميرسد
كه ما فق��ط بايد گاز ميادين مش��ترك را صرف تهيه
خ��وراك نيروگاهها كنيم و به عنوان يك مزيت رقابتي
براي هاب برق در منطقه شدن با يك سياست بيست
س��اله حداقل  300هزار م��گا وات برق توليد كنيم كه
بتوانيم نصف آنرا صادر نمائيم .
نهايتاً با يك شيب مالیم  7تا  10ساله ميتوان قيمت
ب��رق و آب و ديگر حامله��ا را با حدود  10تا  20درصد
باالي نرخ تورم رش��د داد كه شوك ناگهاني به جامعه و
صنايع ايجاد نشود و صنايع فرصت داشته باشند با نوآوري
و ايجاد بهرهوري مصرف انرژي را بهينه س��ازند و رقابت
پذیریش��ان از دس��ت نرود .الزم به ذكر است كه دولت
ميتواند قيمت برق صنايع انرژيبر را كه محصوالتشان
را با قيمت ارز آزاد ميفروش��ند به يكباره معادل قيمت
برق صادراتي نمايد .در این صورت درآمد قابل توجهي در
واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي براي دولت محقق
ميش��ود ،همچنین درآمد قابل توجهي از محل ماليات
عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده نصيب دولت ميش��ود
كه ميتواند دولت را از وابستگي به درآمدهاي نفتي نجات
دهد .از رییس دولت جدید كه ش��عار تدبير و اعتدال را
داده است انتظار ميرود كه در تمامي زمينههاي اقتصادي
اع��م از واقعي نمودن نرخ ارز ،كنترل و كاهش نرخ تورم
و كنت��رل و كاهش حجم نقدينگي و رش��د اقتصادي و
ايجاد اشتغال و ايجاد رفاه همواره علم و تدبير و اعتدال و
برنامهمحور بودن و قانونمحور بودن را مدنظر داشته باشد
و با بازنگري در خصوصيسازيهاي انجام شده و واقعي
كردن آنها زمينه رشد اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي
از محل بهرهوري را در حد  2/5درصد س��ند چشمانداز
بيس��ت ساله محقق س��ازد  .چنين دولتي درآمدهايش
متكي به ماليات خواهد شد و مطمئناً به ماليات دهندگان
و كل اقشار جامعه پاسخگو خواهد بود
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بررسي برنامههاي اقتصادي دولت جديد

پرونده ویژه

سید غالمحسین
حسنتاش
کارشناسانرژی
و توسعه و رئيس
اسبقمركزمطالعات
بينالملليانرژي

تحریم ،پوشش ناکارآمدی نشود
نقد و بررسی برنامه رئیسجمهور منتخب در حوزه نفت و انرژی
آنچه تاکنون در برنامه دکتر حسن روحانی در زمینه
انرژی ،نفت و سیاس��تهای مربوط به آن ذکر شده و یا
توسط نزدیکان ایشان عنوان شده بسیار محدود است.
عرصه رقابت انتخابات��ي در ایران در تمام دورهها از يك
جهت از مش��ابهت ويژهاي برخ��وردار بوده و آن اين كه
مس��ئله نفت در عرصه رقاب��ت انتخاباتي حضور جدی
نداش��ته اس��ت .در تمام��ي دورهها تقريب��اً هيچيك از
كانديداهاي رياس��تجمهوري و یا احزاب و گروههائی
که ایش��ان را کانديدا نمودهاند ،مواضع خود را درزمينه
بخش نفت كشور واستراتژيها و اهداف اين بخش تبيين
ننمودهاند و اين مس��ئلهاي است كه باید درحال حاضر
دقيقاً علتيابي شود .چندی پیش در جریان رقابتهای
انتخاباتی ایاالتمتحده امریکا ،یکی از س��ه مناظره دو
کاندیدای دموکرات و جمهوریخواه به مسائل انرژی و
نفت اختصاص داش��ت ،اما در کشوری که تمام مسائل
اقتصادی آن به نوعی با نفت گرهخورده اس��ت کمترین
توجه کاندیداها و مناظرههای انتخاباتی به این مس��ئله
مه��م معطوف بوده و ای��ن خود جای تامل و بررس��ی
دارد .در برنامههای اعالم شده توسط دکتر روحانی و یا
نزدیکان ایشان ،تبینی از سهم و جایگاه نفت در اقتصاد
کالن کشور ،موضع ایش��ان در مورد توسعه بخشهای
باالدس��تی و پائیندستی صنعتنفت ،موضع ایشان در
مورد میادین مشترک ،نظر ایشان در مورد سبد مطلوب
سوخت و انرژی برای کشور و مناطق مختلف آن ،نقش
دولت در صنعت پتروشیمی (پس از خصوصیسازی و
واگذاری این صنعت) و بسیاری از مسائل کلیدی دیگر

این بخش ،مالحظ ه نمیشود .در برنامههای عنوان شده
تنها در موارد محدودی به مسائل نفت و انرژی پرداخته
شده است که به نقد و بررسی آن میپردازم:

1

در رابطه میان نفت و اقتصا د کالن اشاره شده است
که« :پول نفت بجای اینکه خرج روزانه دولت را تامین
کند باید سرمایهگذاری ش��ود»  ،بدون شک این حرف
درستی اس��ت .نفت یک سرمایه ملی زیرزمینیاست و
عقل ایجاب میکند که یک س��رمایه را تنها میتوان به
نوع دیگری از سرمایه تبدیل نمود .یک سرمایه غیرمولد
زیرزمینی باید اس��تخراج ش��ود و به یک سرمایه مولد
روزمینی برای توس��عه کشور تبدیل شود .اما این اتفاق
چگونه باید بیفتد؟ این ش��عار تقریبا در همه دولتهای
بعد از انقالب مطرح بوده است ،اما چرا نه تنها در عمل
اتفاق نیفتاده بلکه روزبهروز وابستگی بودجه جاری دولت
به نفت بیشتر شده است؟ آیا نجات دادن بودجه جاری
و هزینههای دولت از نفت ،یک شبه امکان پذیر است یا
نیاز به یک برنامه روشن و منسجم دارد؟

2

نکته مهم دیگر این اس��ت که نفت استخراجی به
عنوان یک سرمایه ملی ،تنها از طریق وارد شدن درآمد
آن در هزینههای مصرفی دولت ضایع و تباه نمیشود،
بلکه حجم عظیمی از این سرمایه مستقیما در سیستم
ناکارای اقتصاد داخلی مصرف میشود .در حال حاضر

در کشور روزانه حدود  5میلیون بشکه معادل نفتخام،
س��وخت و انرژی مصرف میشود که ارزش ساالنه آن
بیش از  150میلیارد دالر است .شاخص شدت انرژی
در ایران به عنوان مهمترین ش��اخص کارائی و بازدهی
مص��رف انرژی ،یک��ی از بدترینها در جهان اس��ت و
بیشترین مصرف انرژی کشور نیز مربوط به بخشهای
غیر مولد است .اجرای شتابزده ،ناقص و نادرست برنامه
حذف یارانهها نیز نتوانست مشکل این مصرف بیرویه
را حل کند .اما تبیین نش��ده است که سیاست ِ
دولت
اعتدال و امی��د برای جلوگیری از ای��ن هرزروی ملی
چیست؟

3

در موضوع یارانهها اش��اره ش��ده است که یارانههای
بخش صنع��ت و تولید (که در دولته��ای نهم و دهم
پرداخت نش��د) باید پرداخت ش��ود .این حرف درستی
است ،اما باید توجه داشت که پرداخت نقدی یارانه به این
بخش خطایی بزرگتر از پرداخت نقدی یارانه به خانوارها
خواهد بود .یارانه انرژی بخش تولید و صنعت صرفا باید
مصروف ارتقاء کارائی انرژی ایشان بشود .در دولت نهم،
س��امانهای در وزارت صنایع برای این منظور ایجاد شده
بود که جهتگیری مثبتی را دنبال میکرد اما بدلیل عدم
اقدام دولت به پرداخت س��هم یارانه صنعت ،ناکام ماند
برای نتیجهبخش کردن یارانههای بخش صنعت و جهت
دادن آن به ارتقاء کارائی انرژی در این بخش ،میتوان این
سامانه را با جدیت بیشتر فعال نمود.

مشکل اساسی :کاهش قدرت خرید مردم
در دولت جدید باید پاسخگوی انتظارات و مطالبات طبقه متوسط بود

نگر
آینده

در چند سال گذشته عوارض بیماری کهن اقتصادی
ای��ران خود را در تورم لجام گس��یخته ،بیکاری فزاینده،
رکود اقتصادی و تعطیلی بخش تولید نمایان شده است.
س��ادهانگاری اس��ت اگر هر آنچه در این س��الیان بر سر
اقتصاد ملی آمده است را تنها به عملکرد دولت و اعمال
تحریم های اقتصادی علیه ایران نسبت دهیم چراکه این
جمشید عدالتیان
دو عامل خود برآمده از ساختار حاکمیت واقتصاد کشور
عضوهیاتنمایندگان هستند .سالیان درازی است که اقتصاد ما فاقد یک الگوی
اتاقتهران منسجم توسعه بوده است؛ الگویی که حدود وظایف دولت
و ملت را مش��خص کرده باشد .به همین دلیل نیز بعد
از انقالب ش��کوهمند اسالمی،ذهنیت مسئوالن به ویژه
مس��ئوالن قوه مجریه تعیین کنن��ده جهت و چگونگی
توسعه کشور بوده است و در این میان ،دولت با دراختیار
داشتن درآمدهای هنگفت نفتی و گازی ،توانسته است
دکترین و رویکرد خود را به اقتصاد کشور تحمیل کند .در
دولتهای نهم و دهم شاهد بودیم که رئیسجمهور قادر
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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اس��ت افکار خود را به همه دستگاههای اجرایی تحمیل
کن��د و هرکس هم مخالف رویک��رد رئیسجمهور بود،
برکنار شد و رئیسجمهور با تعطیل کردن سازمان برنامه
و بودجه و شوراهای مشورتی ،به تنهایی و به دور از نظارت
موثرمجلس محترم هر آنچه میاندیشید را اجرا کرد.
دراینجا این سوال مطرح میشود که چگونه ساختاری
در اقتصاد کشور داریم که رئیسجمهور میتواند یک تنه
برآن حکم راند و هر آنچه را که صالح میداند اجرا کند؟
در هرح��ال اکنون به مقطع مهمی از تاریخ کش��ورمان
رس��یدیم که نقطه عطف اقتصاد ،سیاس��ت ،فرهنگ و
جامعه اس��ت و تعیین کننده راه آینده کشور .به همین
دلیل نیز واکاوی اینکه چگونه به این وضعیت دچار شدیم
بس��یار اهمیت دارد تا بتوانیم با نگاهی نو و مهندس��ی
مجدد ،اقتصاد را اجرا کنیم .نگاه بس��یاری از مسئوالن و
حتی روشنفکران ما نشات گرفته از واقعیت های فعلی و
آینده کشور است.

در جه��ان فعلی دیگر خیل��ی از مفاهیم و مدلهای
اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک و حتی چپ نمیتوانند
پاسخگوی تغییرات فزاینده و س��ریع در جوامع باشند.
به دیگر س��خن ما در زمان��ی زندگی میکنیم که عصر
پایان نرمالیته اس��ت .این موضوع در کشور ما نیز صدق
میکند .ما در این سالیان اخیر ،سعی و خطاهای زیادی
را انجام دادیم و به واقعیتهای در حال تغییر س��ریع در
جامعه توجه نکردیم و جامعه و جهان را آنگونه که دلمان
میخواست در ذهنمان پروراندیم نه آنگونه که هست و
میشود.
در این س��الیان ،طبقه متوسط کش��ور از نظر تفکر،
ساختار ،تحصیالت ،فرهنگ ،سهمخواهی در سیاست،
بسیار تغییر کرده است .اکنون بیش از 75درصد جمعیت
کشور شهرنشین شدهاند و اکثر این جمعیت شهرنشین
طبقه متوسط را تشکیل میدهند .این سادهانگاری است
که جامعه را فقط به دهکها تقس��یم کنیم و براین مبنا

مس��ئله یارانهه��ای خان��وار نیز یک��ی از مهمترین
چالشهای پیشروی دولت آینده است که تبیین دقیقی
از نحوه مواجهه با آن ارائه نشده است .اگر تعریف یارانه
مانند قبل ،فاصله بین قیمتهای داخلی و قیمتهای
منطق��های فرآوردهه��ای نفتی (فوب خلی��ج فارس) و
گازطبیعی (قیمت صادراتی به ترکیه) باش��د ،با تغییر
نرخ ارز مجددا یارانه بس��یار عظیمی شکل گرفته است
درحالیکه تعهد عظیمی برای پرداختهای نقدی هم بر
دوش دولت است .از سوی دیگر فاز اول هدفمندی تقریبا
به هیچ یک از اهدف مطروحه دس��ت نیافته که بررسی
آن مجال دیگری را میطلبد ،بنابراین دولت جدید باید
موضع خود را در این زمینه روشن نماید.

4

5

یکی از نزدیکان رئیسجمه��ور منتخب نیز (البته
ب��ه عنوان موض��ع خود) ،موضوع تاس��یس بانک نفت
را مط��رح کردهاند .در این مورد باید توجه داش��ت که
تاسیس یک بانک و اصوال هرگونه تاسیس ،بدون اینکه
دالیل و ضرورتهای آن بررسی و مطالعه و تبیین شده
باشد ،از نظر نگارنده اقدامی سختافزاری است .تجربه
نش��ان داده است که اقدامات سختافزاری بدون توجه
ب��ه نرمافزارهای مربوطه که از همان چرائی و چگونگی
و مطالعه آغاز میش��وند ،نه تنها مش��کلی از مشکالت
کش��ور را حل نکرده ،بلکه اغلب مسائل و مشکالت را
پیچیدهتر نموده اس��ت .قبل از هر اقدامی سئواالتی از
قبیل :بانک نفت برای حل چه مشکلی یا پر کردن چه
خالئی باید تاسیس شود؟ چرا بانکهای موجود که بعضا
خیلی هم عالقمند بودهاند ،نتوانستند مشکالت را حل
کرده و خالءها را پرکنند؟ آیا کار صنعت نفت بانکداری
اس��ت؟ و بسیاری از س��ئواالت دیگر در این رابطه باید
پاسخ داده شوند.

در بخشی از برنامه اقتصادی رئیسجمهور منتخب
(به نقل از خبرآنالین) اش��اره شده است که «:اگرنفت
را اس��تخراج و تبدیل به انواع فرآورده کنیم وبفروشیم
ارزش آن چن��د برابرخواهد بود ام��ا اگر به صورت خام
صادر شودحتی گاهی یک دهم قیمت آن نیز دراختیار
م��ا قرارنمیگیرد» .در این مورد باید توجه داش��ت که
اگر منظور تبدیل نفتخام به فرآوردههای نفتی باش��د
مطلب عنوان شده به هیچ وجه صحیح نیست چراکه در
حال حاضر در دنیا ارزشافزوده قابلتوجهی در صنعت
پاالیش و تبدیل نفتخ��ام به فرآوردههای نفتی وجود
ندارد و فرآوده فروش��ی هم نوع دیگری از خام فروشی
است و احداث پاالیشگاه به سختی توجیه اقتصادی پیدا
میکند .اما اگر منظور فرآوردههای پتروشیمیائی باشد
لزوما غلط نیس��ت اما باید بطور جدی توجه داشت که
صنعت پتروشیمی موجود کشور به محصوالت پایه با
ارزش افزوده بعضا منفی و یا بسیار ناچیز ،محدود شده
است و با چالشهای بزرگی نیز مواجه است و برنامههای
آن نیازمند بازنگری اساسی است.

در برنام��ه آق��ای روحانی مهمتری��ن اولویت نفتی
دولت تدبیر و امید تکمی��ل پروژه پارسجنوبی عنوان
ش��ده است ،این اولویت دقیق و درستی است اما توجه
ب��ه پارسجنوبی نباید به الیه گازی آن محدود ش��ود،
وضعی��ت ما در الیه نفتی پارسجنوبی بس��یار بدتر از
الیه گازی آن اس��ت .در گذش��ته ،این اولویت آنچنان
که باید مورد توجه قرارنگرفته و امکانات صنعتنفت و
کشور به اندازه کافی در جهت تحقق آن بسیج و تجمیع
نگردیده اس��ت .نهایتا در برنامه آقای روحانی ذکر شده
است که:راه مهم برای حل مشکالت تحریم نفتی،مذاکره
باغرب اس��ت .این حرف درستی است و نه تنها مشکل

جهتگیری اقتصادی کنی��م و چتر تامین اجتماعی را
برقرار کنیم.
واقعا یک جوان  27ساله که کارشناسی ارشد دارد و
بیکار اس��ت و در خانه پدری زندگی میکند به کدامین
دهک تعلق دارد؟ لذا طبقه متوسط ما را نمیتوان فقط
بر مبنای درآمد تقس��یم کرد بلک��ه ویژگیهای دیگری
باید تعریف کرد ،بطور مثال میزان تحصیالت ،اس��تفاده
از فنآوری جدید ارتباطی ،دسترس��ی به رایانه ،کتاب،
هن��ر ،قدرت تجرب��ه و تحلیل و اطالع��ات و نظایر آن.
طبقه متوس��ط ما دیرتر ازدواج میکنند،فرزند کمتری
دارند،شناخت بیشتری از جامعه و جهان دارد و نواندیش
است ،مایل است هرچه بیشتر درسرنوشت خود و جامعه
شریک شود .در تمامی سالیان گذشته به ویژه در دولت
دهم ،بیش��ترین فشار و آس��یب به طبقه متوسط وارد
شده است .اکنون بیکاری در این قشر بخصوص جوانان
تحصیل کرده بسیار باالست،از آنجا که بیشتر افراد این
طبقه دارای حقوق و درآمد ثابت هس��تند ،بیش��ترین
فشار تورم به آنها تحمیل شده است و جایگاه و خواسته
های آنان در جامعه نیز محدود ش��ده است .از این طبقه
هنرمند،نویسنده،روشنفکر برمیخیزد و از این طبقه نیز
کارآفرین جوان خواهیم داشت.
لذا باید پاسخگوی انتظارات و مطالبات طبقه متوسط

بود ،باید امکان رشد و رفاه آنان را فراهم کرد تا این طبقه
به زیربخشهای جامعه یعنی اقتصادی ،هنری ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی یاری رساند .با کاهش قدرت خرید
طبقه متوس��ط بسیاری از بنگاههای اقتصادی با مشکل
فروش کاال روبرو شد و از طرف دیگر از آنجا که بیشترین
کارکنان متخصص نیز از این طبقه میباش��ند ،به علت
عدم تناس��ب درآمد و هزین��ه ،کارکنان ناراضی بنگاهها
راتشکیلمیدهند.
رشد فکری ،تحصیلی و ساختاری طبقه متوسط در
کشور لزوم بازنگری در الگوی توسعه اقتصادی کشور را
طلب میکند .تغییر دیگری که کش��ور ما با آن روبهرو
است ،نقش دولت است .دولت دیگر نمیتواند در جامعه و
زیربخشهای مختلف آن یعنی اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ
و محیطزیس��ت یکهتازی کند .دولت دیگر نباید فقط
عامل دریافت پول بیش��تر از فروش منابع طبیعی باشد
و آنرا عادالنه بین مردم توزیع کند .این نقش دیگر تمام
ش��ده است و دولت باید از ش��کوفایی اقتصادی و تولید
محور کسب درآمد کند و آن را با انظباط مالی و پولی در
جهت توسعه کشور و عدالت اجتماعی صرف نماید .بخش
خصوصی کشور نیز باید توسعه یابد و در تصمیمگیریها
و مسئولیت بیشتر اقتصادی دخیل باشد و این گونه است
که بخش خصوصی واقعی فعالترمی شود .در این مقطع

تحریم نفتی بلکه عمده مشکالت صنعتنفت در پیشبرد
برنامهها و پروژههای خود نیز بدون تعدیل روابط با غرب،
قابل حل نیس��ت ،اما باید توجه داشت که متاسفانه در
گذشته برخی از مدیران بسیاری از ناکارائیهای خود را
پشت تحریمها پنهان کردهاند و شاید بعضی هم با همین
انگیزه نسبت به ادامه تحریمها بیرغبت نبودهاند .نباید
اجازه داد که تحری م پوشش ناکارائی شود.
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زمانی بخش خصوصی کشور مطالبات خود را ابراز کرده
اس��ت .این مطالبات باید جدی گرفته ش��ود تا گامهای
بعدی برداشته ش��ود .مهمترین وظیفه دولت تازه رشد
بخ��ش خصوصی به ویژه بنگاههای کوچک و متوس��ط
،ایجاد فضای رقابتی و شفافس��ازی در عملکردها است.
در غیر اینصورت انحصار دولتی تبدیل به انحصار بخش
خصوصی خواهد شد که خطرناکتر از وضعیت فعلی است.
نتیجهگیری اینکه به دلیل تغییرات بزرگی که در کشور به
وجود آمده ،الزم است نگاهی نو به جامعه و اقتصاد کشور
داش��ت .طبقه متوس��ط در جامعه ما از نظر کیفی رشد
کرده است و مطالبات برحقی دارد که باید به آنها پرداخت
تا نقش بارزتری در همه بخشهای جامعه داشته باشند.
نقش دولت و س��اختار آن نیز باید با ش��رایط جدید
مهندسی مجدد ش��ود و بخش خصوصی نیز باید آماده
پذیرش مس��ئولیتها ی جدید در اقتص��اد گردد .الگوی
توس��عه کش��ور نیز باید با نگاهی جدید به جامعه و زیر
بخش های آن یعنی اقتصاد  ،سیاست ،فرهنگ  ،و امور
اجتماع��ی مورد بازبینی ق��رار گیرد.به طور خالصه باید
با نگاه و اندیش��ه نو به جه��ان پیرامون خود بنگریم و از
الگوهای ذهنی گذشته خود دست برداریم تا بتوانیم به
آینده امیدوارتر باشیم و به جایگاه شایسته خود در جهان
دست یابیم.
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ابوالقاسم عربیون
عضوهیئتعلمی
دانشکدهکارآفرینی
دانشگاهتهران
محمود منوچهری آملی

چندی پیش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با افزودن کمیسیون و بخش کشاورزی به خود چتر خویش
را بر اقتصاد ایران گس�تردهتر ساخت .در مقال ه حاضر ابتدا تعریف مختصری از کارآفرینی و نقش آن در توسع ه
اقتصادی-اجتماعی کش�ورها آورده ش�ده و سپس مفهوم کارآفرینی کشاورزی و توس�ع ه آن به عنوان یکی از
ارکان توسع ه کارآفرینی توضیح داده شده است .در ادامه شواهدی در خصوص مداخلهگریهای دولت در بخش
کشاورزی و تاثیری که سیاستهای دولتی بر گسترش کارآفرینی کشاورزی دارد مورد بحث قرار گرفته است و
درنهایت بر اساس چهارچوب پیشنهادی کنفرانس تجارت و توسع ه سازمان ملل متحد برای توسع ه کارآفرینی،
مهمترین سیاستهای توسع ه کارآفرینی کشاورزی در ایران ارائه شده است.

امروزه کارآفريني به عنوان يک اس��تراتژي و راهبرد
توسعه ،شکوفايي و رش��د جوامع انساني به جايگزينی
بيبديل تبديل ش��ده اس��ت .کارآفرینی با کارکردها و
پیامده��ای مثبتی که دارد ،به عنوان راهحلی اساس��ی
برای رفع بسیاری از مشکالت و بحرانهای داخلی و باقی
ماندن در عرصه رقابتهای جهانی ،از س��وی بسیاری از
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار
گرفته است .تغييرات سريع جوامع و روند رو به رشد توسعه
جهاني و ضرورت هماهنگي با اين رشد ،ارزش كارآفريني
را بيش از پيش افزوده است؛ چراكه براساس پژوهشهاي
انجام شده بين رشد در ابعاد مختلف و تعداد كارآفرينان
در يك كش��ور همبس��تگي وجود دارد .دس��تیابی به
آرمانهای توسعه پایدار كه جایگاه شایستهای در اقتصاد
جهانی برای كشور فراهم میكند ،تنها از طریق اجرای
استراتژی توسعه كارآفرینی امكانپذیر است .مهمترين
آثار توسعه كارآفريني عبارتند از :افزايش نوآوري ،ارتقاي
سطح ف ّناوری ،افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات،
توليد دانش فني ،ايجاد اشتغال ،توليد و توزيع درآمد در
سطح جامعه كه در نتيجه ميتواند افزايش ثروت و رفاه
ملي را به همراه داشته باشد
در دنیای امروز ،كارآفرینی یكی از جنبههای كشاورزی
است كه روزبهروز بر اهمیت آن افزوده میشود .تغییرات
صورت گرفته در بازار (جهانی ش��دن ،رش��د جمعیت،
دگرگون��ی در بازار كش��اورزی ،امنی��ت غذایی ،رقابتی
ش��دن) سیاستهای كش��اورزی (فائو ،سازمان تجارت
جهانی ،اتحادیه اروپا و حركت به سوی كشاورزی تجاری
مبتنی بر بازار) و خود جامعه (افزایش بیكاری و كمكاری،
مباحث زیست محیطی ،تنوع زیستی ،منابع طبیعی) از
عواملی هس��تند كه ضرورت كارآفرینی در كشاورزی را
بیش از پیش نمایان میس��ازد .كشاورزي نقش مهمي
در اشتغال و رشد  GDPايفا ميكند و رشد آن بيشتر
از رش��د سريع جمعيت در سه دهه گذشته بوده است،
توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی برای کشاورزی ایران،
این بخ��ش را موظف میکند تا غذای جمعیتی معادل
 100میلیون نفر را در س��ال  2020تهیه کند ،و ضمن
ایفای نقش خود به عنوان یک موتور رشد اقتصادی ،به
کاه��ش فقر در ایران کمک نماید .از طرف دیگر امروزه
به خاطر شرایط جدید توس��عه كشاورزی و لزوم توجه
به كش��اورزی رقابتی و تحوالت درونی و برونی صورت
گرفته در جامعه كش��اورزی ایران ،بازار كار كش��اورزی
دچار تحوالت گستردهای شده است ،به طوری كه افراد
بایستی خود به فكر اشتغالزایی برای خود باشند .چرا كه
همانند گذشته احتمال پیدا كردن كار در بخش دولتی
باال نیست و از سوی دیگر امنیت شغلی همانند گذشته
معنا و مفهوم ندارد .در چنین شرایطی اهمیت كارآفرینی
در كشاورزی بیشتر مشخص میشود .توسعه کشاورزی
به عنوان زيربناي رش��د اقتصادي جامعه ميتواند واجد
نقش و تاثير محوري باش��د .با توجه به اینکه تعاریف و

مفاهیم کارآفرینی در بخشهای مختلف( کش��اورزی،
صنعت و خدمات) ،از نظر اصول و بنیاد یکی هستند ،در
اینجا میخواهیم به تعریف کارآفرینی کشاورزی بپردازیم.
شومپیتر به عنوان پدر کارآفرینی ،فعالیتهای پنجگان ه
زیر را که با شهد نوآوری آمیخته باشند ،کارآفرینی تعریف
ک��رد :ارائ ه کاالیی جدید ،ارائ ه روش��ی جدید در فرآیند
تولید ،گش��ایش بازاری تازه ،یافتن منابع جدید و ایجاد
هرگونه تشکیالت جدید در صنعت به کمک ترکیبات
جدید .با در نظر داشتن تعریف فوق کارآفرینی کشاورزی
را میتوان فعالیتی دانست که یکی از پنج فعالیت فوق
را در حوزه کش��اورزی به عرص�� ه عمل درمیآورد .لذا با
عنای��ت به اهمیت مفهوم فرصت و بهرهبرداری از آن در
بوکار ،کارآفرینی کشاورزی را اینگونه تعریف
محیط کس 
میکنیم« :کارآفرینی کش��اورزی یعنی فرآیند کشف،
شناس��ایی و بهرهبرداری از فرصتهای موجود در حوزه
کشاورزی و تجاریس��ازی آنها .کارآفرینی کشاورزی
شیوهای جدید در بخش کشاورزی برای افزایش و خلق
درآمد و ثروت و نیز ایجاد اشتغال است».
در این نوع کش��اورزی ،کشاورز باید به نحوی تولید
کن��د که بتوان��د تولیدات خ��ود را در ب��ازار رقابتی که
مبتنی بر خواستههای مشتری است به فروش برساند.
بدین منظور کشاورز باید فرصتشناس باشد و نیازهای
مشتری را به درستی شناسایی کند و سپس استراتژی
الزم جهت ب��رآوردن این نیازها را طراحی و اجرا نماید.
به عبارتی دیگر کش��اورز امروز بایس��تی یک کارآفرین
باشد .لذا با توجه به دگرگونيهاي صورت گرفته در بازار
كار كش��اورزي كه موجب تغيير جهت به سوي بخش
غيردولتي شده است ،يكي از نيازهاي بخش كشاورزي
توسعه كارآفريني است .توسعه کارآفرینی تنها استراتژی
مناسب برای توسعه كشاورزی نیست ،اما نسبت به سایر
اس��تراتژیها هزینه کمتری دارد .امروزه ،توسعه کسب
و کارهای کش��اورزی یک راهبرد عمده برای پیشبرد
کارآفرینی کشاورزی بهشمار میرود .در توسع ه کارآفرینی
کشاورزی ،سه عامل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی نقش
دارند،اما مهمترین بعد تاثیرگذار در توس��ع ه کارآفرینی
کشاورزی ،بعد اقتصادی است .به دفعات مالحضه شده
است که فقر ش��دید روس��تایی و فراهم نبودن فضای
اجتماع��ی و اقتصادی از عوامل اصلی تاثیرگذار در عدم
توسع ه کارآفرینی کشاورزی بوده است.
نقش دولت در توسع ه کارآفرینی کشاورزی

براس��اس پژوهشه��اي موسس��ات تحقيقاتي دنيا،
س��طح کارآفريني با سطح توس��عهيافتگي برابر بوده و
رابطه مستقيمي بين رشد ناخالص داخلي و بسترسازي
ها و حمايتهاي دولتها از کارآفرينان وجود دارد .بخش
دولتي لزوماً به داليل ظاهري به خالقيت ،مدرنيزاسيون
و مش��تريمداري روي نم��يآورد ،بلک��ه دلي��ل اصلي
پاسخگويي به تغييرات محيطي است .بررسیهای انجام
ش��ده در رابطه با مسائل بخشکشاورزی در کشورهای

1
استراتژی ملی کارآفرینی کشاورزی

3
افزایش آموزشها و مهارتهای کارآفرینی

به عل��ت افزاي��ش گرايش اف��راد ب��ه فعاليتهاي
كارآفرينانه ،آموزش كارآفريني به موضوع مهمي تبديل
شده اس��ت .هدف از آموزش كارآفريني ،تربيت افرادي
است كه بتوانند پس از تكميل تحصيالت خود افرادي
موسس باش��ند و كس��ب و كاري ايجاد نمايند .تجرب ه
جهانی نیز به دسترسی بیشتر به اطالعات و بر استفاده از
ابزارهایی جدید آموزشی نظیر رایانه و ارتیاطات راه دور
صحه میگذارد .لذا در جهت ارتقای سطح خصوصیات،
مهارتها و توانمندیهای کارآفرینی کشاورزان اقدامات
ذیل میتواند راهگشا باشد:
آ .طراحي آموزشهای کارآفرینی براي طرح برنامههاي
كش��اورزي بر اس��اس پذيرندگي(راحتي ،تجربهگرايي،
عالقه ،امكانات و منابع)
ب .اجرايي کردن كارآفريني كشاورزي از طريق آموزش
و پژوهش
پ .آموزشفنی -حرفهای کشاورزی
ت .آموزش مهارتهای کسبوکار و استفاده از ظرفیت
انکباتورها و پارکهای علم و فناوری
ث .برنامهه��ای کوتاهم��دت آم��وزش کارآفرینی برای
گروههای مختلف کشاورزان
ج .آموزش چهار ویژگی درستکاری ،کار تیمی ،حرفهای
بودن و تفکر بلند مدت
4
تسهیل جابهجایی تکنولوژی و نوآوری

توسعهكارآفرينيکشاورزی ،براستفادهازفناوريهاي
مناسبتأكيدميكند.توسعهفناورياطالعاتوارتباطات
در دهه اخير تأثير زيادي در موفقيت كارآفرينان داشته
اس��ت .دسترس��ي به اطالعات ب��ازار از طريق فنآوري
اطالع��ات ،ش��ركتهاي كوچك تولي��دي و صنعتي و
کارآفرینان کشاورزی را در انتخاب نوع محصول و قيمت
ياري ميدهد .داش��تن اين اطالعات ب��راي كارآفرينان
کشاورزی كه دور از مراكز عمده خريد و فروش هستند،
بسيار مهم و سرنوشتساز است .دسترسي به اطالعات
روزآمد از طريق ش��بكه ،زمينه را براي موفقيت طرحها
و برنامههاي توس��عه کارآفرینی کشاورزی فراهم آورده
است .دسترسي مستقيم به پايگاههاي اطالعاتي ،ارتباط
نزديكی ميان مشتريان و توليدكنندگان ايجاد كرده و از
نقش واسطهها و دالالن كاسته است .به عالوه استفاده

كارآفريني
کشاورزی را در
بافتروستایی
تصور نمود،
بلكه بايد بدان
به صورت ملي
نگريست،به
دلیل اینکه نیاز
به یک دگرگونی
ساختاری در
شیوههایکنونی
تولیدکشاورزی
احساس میشود،
کشاورزی
مبتنی بر بازار
در چارچوب
توسعهپایدار،
میتواند به عنوان
استراتژیاساسی
توسعهکارآفرینی
کشاورزی مطرح
شود
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اساسانبايستيصرفاتوسعهكارآفرينيکشاورزیرادر
بافت روستایی تصور نمود ،بلكه بايد بدان به صورت ملي
نگريست .به دلیل اینکه نیاز به یک دگرگونی ساختاری
در شیوههای کنونی تولید کشاورزی احساس میشود،
کش��اورزی مبتنی بر بازار در چارچوب توس��عه پایدار،
میتواند به عنوان استراتژی اساسی توسعه کارآفرینی
کشاورزی مطرح شود .در راستای این استراتژی ،ضمن
شناخت جایگاه کارآفرینی کشاورزی و رویکرد مطلوب
توسع ه آن ،باید وضعیت نیروی انسانی و توانمندیهای و
نارساییهای فعلی بخش کشاورزی را از بعد کارآفرینی
شناسایی نمود .در این رابطه ،داشتن رویکرد نظاممند
به تعادل و پایداری سیستم کش��اورزی و تعامل آن با
سایر سیستمهای اجتماعی و اقتصادی جامعه ضرورت
دارد.باید بدانیم توسعه کارآفرینی کش��اورزی صرفاً از
طريق توسعه زيرس��اختهاي عمراني و ارايه خدمات
اجتماع��ي رخ نداده و بدون یك برنامه جامع توس��عه
كارآفرینی در حوزه كشاورزی تحقق هدفها امكانپذیر
نیس��ت .بنابراین الزم است تا طراحي برنامه تخصيص
منابع ،هدفگذاري ،س��ازماندهي ،رهب��ري ،نظارت و
تأمين نيروي انساني در تقويت خوداتكايي مالي ،خود
مسئوليتي طرحهاي كشاورزي و طراحي نظام انگيزشي
كارآفريني سازمانيافته در فرايند برنامهريزي كشاورزي
با رویکرد کلنگر و همچنین توجه به نظام زراعی ایران
و الگوی کشت برای تولید مواد غذایی و امنیت غذایی
ب��ا اس��تفاده از نظر متخصصان و با مش��ارکت تجربی
کشاورزان صورت پذیرد.

آی��ا محیط قانونی کش��ور برای توس��ع ه کارآفرینی
کش��اورزی مناسب است؟ آیا بسترهای مناسب قانونی،
برای راهاندازی کس��ب وکارهای کش��اورزی در کش��ور
وجود دارند؟ پاس��خ به س��واالتی از این دس��ت برعهده
دولتمردان محترم اس��ت که با برق��راری ارتباط میان
سطوح مختلف توسعه کشاورزی ،به کاهش تشریفات
اداری ،محدودیته��ای قان��ون کار مب��ادرت ورزیده و
حمایتهای قانونی ،نهادی و س��ازمانی را از کارآفرینی
کشاورزی افزایش دهند .به طور همزمان ،کیفیت قوانین
نیز میبایس��ت مورد توجه سیاس��تگذاران قرار گیرد،
ب��ه عنوان مثال کاهش ،ح��ذف و یا بازنگری در قوانین
صادرات و واردات محصوالت و نهادههای کش��اورزی از
پراهمیتترین این موارد است که میتواند موجب آسیب
نبايستيتوسعه
جدی و کمرشکن به کارآفرینی کشاورزی گردد.
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در حال توسعه نشان میدهد که اثر سیاستهای اقتصاد
کالن بر کشاورزی ،بیش از 2برابر سیاستهایی است که
مستقیما در بخش کشاورزی اعمال میشوند .سیاست
پولی اث��ر مثبت و معناداری در کوتاهم��دت بر صادرات
صنعتی و کشاورزی دارد ،درحالی که تغییرات نرخ بهره
و هزینهه��ای دولت به ترتیب اثر معکوس و مس��تقیم
معناداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند .سیاست
تجاری نیز تاثیر هم جهت در بلندمدت با صادرات صنعتی
و کشاورزی دارد .همچنین سیاستهای پولی انبساطی
عموما منجر به کاهش سودآوری و سیاست مالی انبساطی
منجر به افزایش س��ودآوری در بخش کش��اورزی شده
است.کش��اورزی ایران بهطور مشخص ،در دهة گذشته
ش��اهد تغییرات مداومی بوده اس��ت .در سالهای اخیر
کشاورزی ایران با چالشهایی نظیر :آزادسازی تجاری و
در نتیجه دگرگونی در بازار ،کاهش حمایتهای دولت از
تولیدکننده ،افزایش رقابت در بازارهای کشاورزی جهانی،
جهانی شدن ،پیش��رفت در زمینه فناوریهای مرتبط،
بیوتکنولوژی کش��اورزی ،سیاستهای خصوصیسازی
و کوچکس��ازی ساختار دولت و در نتیجه دگرگونی در
بازار کار کشاورزی و مشکالت اکولوژیکی و اقلیمی نظیر
سیل و خشکسالی که باعث افزایش ریسک کار کشاورزی
شده ،مواجه بوده است .همچنین تغییر در ذائقه مشتریان
تولیدات کشاورزی و تقاضای مشتریان کشاورزی از دیگر
مواردی بوده که بخش کش��اورزی ایران شاهد آن بوده
است .علیرغم دستاوردهای کمی قابلمالحظه در زمینة
کشاورزی ،کشاورزان ایرانی در محیطی فعالیت میکنند
که قویاً تحت تأثیر مداخلهگریهای ناکارآمد دولت قرار
دارد .عالوهبر آن ،اراضی کوچک و قطعه قطعه ،استفاده از
شیوههای سنتی تولید توسط کشاورزان خردهپا و مسائل
جامعهشناسی مربوط به نسق زراعی در کنار فقدان یک
ساختار مناسب از بازار (که منجر به خسارتهای فراوان
پس از برداش��ت شده اس��ت) باعث شده تا این بخش با
وجود پتانس��یلهای باالیی ک��ه دارد نتواند کمک قابل
توجهی به رشد اقتصادی کشور و اشتغالزایی نماید.
يكي از راههاي تجربه ش��ده در جهان ،در بازنگري
سياستهای اقتصادی ،توجه به كارآفريني است كه از
آن در متون توسعه به عنوان بازسازماندهي و باز آرايش
ساختار اقتصاد روستايي و کشاورزی نام ميبرند .آستان ه
نوآوری و خالقیت در بخش کشاورزی مناطق روستایی
نیازمند بازنگری و ارائ ه سیاستهای مناسب برای رفع
محدودیته��ا و اس��تفاده از توان موجود روس��تایی و
کش��اورزی است .لذا براي تحقق اين هدف مشاركت و
همياري دوجانبه دولت در درجه اول به عنوان مجري و
حامي طرح ،و ساكنان روستا و كشاورزان بسيار حياتي
و مهم اس��ت .اما آنچه مسلم است نحوه فرهنگسازي
و سياس��تگذاري دولت در اين رابطه اس��ت كه نقش
تعيي��ن كنندهاي در توفيق و يا عدم موفقيت توس��عه
اقتصادي و كارآفريني کشاورزی دارد .تعيين سياستها،
اهداف ،روشها و الگوهاي مناسب و اجراي برنامههاي
حمايتي و تشويقي ميتواند مهمترين وظايف محوري
دولت در زمينه توسعه كارآفريني کشاورزی باشد ،زیرا
در ایران همواره تغییرات اساس��ی ب��ه مدد دولت روی
داده است.سیاستهای توس��ع ه کارآفرینی کشاورزی
در ایران در س��ال  ،2012از س��وی کنفرانس تجارت و
توسع ه سازمان ملل ،UNCTADTچهارچوبی برای
توسع ه کارآفرینی در کش��ورهای در حال توسعه ارائه

شده اس��ت .چهارچوب فوقالذکر که از  6بخش اصلی
تش��کیل ش��ده را میتوان کاملترین بست ه سیاستی
برای توس��ع ه کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه
به ش��مار آورد .بخشهای اساس��ی این چهارچوب ،به
ترتیب ش��امل فرمولبندی استراتژی ملی کارآفرینی،
بهینهس��ازی و بهبود محیط قانونی ،افزایش آموزشها
و مهارتهای کارآفرینی ،تسهیل جابهجایی تکنولوژی
و نوآوری ،بهبود کمکها و حمایتهای مالی و ارتقای
آگاهی و شبکهس��ازی میشوند .اگرچه کارآفرینی در
کش��اورزی در اصل و ماهیت خود تفاوتی با کارآفرینی
در نواحی شهری و یا سایر بخشهای اقتصادی ندارد ،اما
درواقع دروندادههای مورد نیاز برای توسع ه کارآفرینی
نظیر سرمایه ،مدیریت ،آموزش ،تکنولوژی ،موسسات
و نهادها ،زیرساختهای حملونقل ،دسترسی به بازار،
ش��بک ه توزیع و نیروی کار ماهر در ش��هرها و مناطق
صنعتی و سایر بخشهای اقتصادی ،راحتتر از مناطق
روس��تایی و کشاورزی یافت میشود .حمایت از بخش
كش��اورزی در كش��ورهای مختلف دنیا با اس��تفاده از
ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رس��یدن به اهدافی از
قبیل افزایش درآمد كشاورزان ،حمایت از تولیدكنندگان
داخلی و رفع وابس��تگی ،حفظ اش��تغال و كاهش فقر
انجام میش��ود .مقایس��ه س��طوح حمای��ت در بخش
كشاورزی كشورهای مختلف دنیا نشان میدهد که با
وجود تفاوتهایی از نظر نوع و گستردگی سیاستهای
اعمال شده ،اغلب كش��ورها سطح باالیی از حمایت را
اعمال میکنند .بنابراین مهمترین سیاستهای توسع ه
کارآفرینی کش��اورزی در ایران در  6قسمت و به شرح
زیر ارائه خواهد شد:

2
بهینهسازی و بهبود محیط قانونی
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گزارش تحليلي

از تکنولوژیها نوظهور ،یکی از  5تک ه پازل شومپیتری
کارآفرینی را که استفاده از تکنولوژیهای جدید میباشد
تکمی��ل میکند .لذا کمک به اس��تفاده از فناوریهای
نوین زیستی ،علوم و فناوریهای دوست محیط زیست،
تس��هیل اس��تفاده از ابزار نوین مکانیزه در کشاورزی و
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند از عوامل
محرک کارآفرینی کشاورزی در کشور باشد.
5
بهبود شرایط دسترسی به حمایتهای مالی

به دلیل اینکه
کشاورزان ایرانی
در مقیاس
گسترده به صورت
غیرحقوقی
و غیررسمی
فعالیتمیکنند،
آسیبهای
فعالیتاقتصادی
غیررسمی
گریبانگیرآنها
میشود و از
مهمترینایرادات
وارده ،دسترسی
محدود به تامین
مالی است.

نگر
آینده
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به دلیل اینکه کشاورزان ایرانی در مقیاس گسترده
به صورت غیرحقوقی و غیررس��می فعالیت میکنند،
آس��یبهای فعالیت اقتصادی غیررسمی گریبانگیر
آنها میش��ود .از مهمترین ایرادات وارده ،دسترس��ی
محدود به تامین مالی است .کشاورزان ایرانی به دلیل
فعالیت حقیقی(غیرحقوقی) نمیتوانند صورت دارایی یا
ترازنام ه قابل اتکا به منابع اصلی تامین مالی در کشور(
بانکهای تخصصی و غیر تخصصی) ارائه دهند ،بنابراین
در دریافت این کمکهای مالی برای تغییر تکنولوژیک
و گس��ترش فعالیت خود با مش��کالت ج��دی روبرو
هستند .لذا از مهمترین راهکارهای کمک به کارآفرینی
کشاورزی ،طراحی یک مدالیته برای تسهیل دریافت
کمکهای مالی به کشاورزان به عنوان اشخاص حقیقی
اس��ت .بهعالوه افزایش درجه بازب��ودن بخش بانكي،
افزایش زمینههای دسترسي متعادل كشاورزان کشور به
وام و خدمات بانكي ،استفاده از مشوقهای اقتصادی و
وامهای مناسب و کمبهره ،مشوقهای مالیاتی ،تخصیص
یاران��ه هدفمند به بخش کش��اورزی در جهت تحقق
خودکفایی ،پرداختهای درآمدی غیرمس��تقیم (نرخ
بهره ،نهادههای تولی��د ،كاهش مالیات) ،پرداختهای
مستقیم درآمدی (جبران خس��ارات طبیعی) و سایر
مخارج دولتی برای تحقیق ،تبلیغات و بازاریابی از دیگر
سیاستهای کمک به شکلگیری کارآفرینی کشاورزی
در کشور هستند.
6
ارتقای آگاهی و شبکهسازی

نقش ایجاد و توسعة شبکههای کارآفرینی در گسترش
فعالیتهای کارآفرینانه به اثبات رسیده است .شبکههای
کارآفرینی ضمن افزایش آگاهی کش��اورزان کارآفرین،
میتوانن��د به آنه��ا در کاهش هزینهه��ای بازاریابی و
فروش محصوالت خود یاری رس��انده و موجب ارتقای
فعالیتهای کارآفرینانهی آنان ش��ود .لذا سیاستهای
ذیل در جهت توس��ع ه شبکههای کارآفرینی کشاورزی
پیشنهادمیشود:
آ .ايج��اد بازارچهه��اي هفتگي ،بازاره��اي كوچك،
بازارهاي مرزي براي فروش توليدات كشاورزان
ب .س��ازماندهي فعاليتهاي كش��اورزي بر اساس
رفتارهاي مش��اركتي ،گروهي و تجمعپذيري (احساس
تعلق كش��اورز به جمع ،امكان جمعشدن كشاورزان و
تبادل انديشه و تجربه)
ت .هم��كاري بخ��ش كش��اورزي با س��ازمانهاي
محلي(تعاونيها و بنگاهها و )...
بوکار .اين شهركها با
ث .ایجاد شهرکهای کس�� 
ايجاد فضاي مناسب براي رشد كسب وكارها و كارآفريني
همچون انكوباتوري باعث رش��د شركتها و بنگاههاي
کشاورزی ميگردند.
ج .توسع ه نظام و شبکة اطالعاتی کارآفرینی

الزامات عصر جدید
منطق جامعه شبکهای در تجارت و اقتصاد

محمد رضا ملکیان
عضو اتاق بازرگانی استان مازندران

1

همه کس��انی که کلید کامپیوت��ر در اختیار دارند،
قدرت تأثیرگذاری بر شبک ه حاصل از اینترنت را دارند.
این شبکهها ساختاری اجتماعی افقی را در جهان پدید
آورد که در تاریخ بشریت بیسابقه است .امکانات ساختار
اجتماعی افقی سبب ایجاد بنگاههای اقتصادی شبکهای
شدند ،که همانند شاهراه تبادل اطالعات اقتصادی عمل
مینمایند .فضای بنگاه ش��بکهای معم��وال،ژ مدیریت
را از رعای��ت مصالح غیر اقتصادی میرهاند .نتیجه آن
آزادی فکری انسانها در همه امور خواهد بود .ارتباطات
الکترونیکی فرصتی برای بروز خالقیت فکری شخصی
در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی را ،بدون نیاز
به دخالت هیچ نیروی متمرکزی و تنها بر اساس ذوق و
پذیرش عرف جامعه به نمایش عموم میگذارد .بعنوان
مثال تمايل به خريد از وبس��ایتها به تولیدکنندگان
اجازه میدهد پیشنهادات خود را براساس رفتار مشتری
تنظیم کنند و بر مصائب معامالت گذشته فائق آیند .در
عصر حاضر ،هیچ شیوه ارتباطی در روند تاثیر تبلیغات
به واکنش بیدرنگ مشتری ،با اینترنت برابری نمیکند.
چرا که در این شیوه مشتری بالفاصله بعد از تبلیغات،

شروع به خرید میکند .میل به بودن در فضای جامعه
شبکهای چنان با روح و روان فرد فرد انسانهای آشنا به
تکنولوژی ارتباطاتی عجین شده که بودن در این فضا را
جزئی از ضروریات زندگی خویش میدانند .این ذوق و
کشش از محدویت زمان و مکان رهیده است ،بهطوریکه
از طری��ق تکنول��وژی اطالعات هر ک��س را که ممکن
اس��ت در شبکه های جهانی انباشت سرمایه ،اطالعات
و قدرت پدید آورنده ارزش باش��د ،با آن سوی مرزهای
سیاسی و جغرافیایی مرتبط کند .تعامل و مباحثه افقی
و خودمختار در فضای الکترونیک ،منطق شبکهای نام
گرفته ،که سبب تغییرات ش��دید در فرهنگ ،قدرت،
تولید ،بازار ،توزیع در جامعه میگردد.
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کاهش محدودیتهای زمانی و مکانی در شبکههای
اینترنتی ،بهشتی برای ظهور خالقیت و نوآوری ایجاد
کرد .مشتریان مختار به انتخاب ،وقتی احساس میکنند
ش��رکت طرف معامله آنها با انعطافپذیری و نوآوری،
کاالی مورد نظر ایش��ان را دقیقا تولید و توزیع خواهد
کرد ،در درازمدت به مش��تریان وفادار ش��رکت تبدیل
خواهند ش��د .در بیشتر کشورها تقریبا تمام کودکان و
نوجوانان با آگاهی از نحوه استفاده از اینترنت ،پرورش
مییابند .با تسلط این نسل بر معامالت خانگی و تجاری،
بدیهی اس��ت که آنها خواهان پررنگت��ر بودن حضور
شرکتها در شبکههای اینترنتی خواهند بود .اطالعات
ورود ب��ه س��ايت ،بازاریاب را ق��ادر خواهد کرد فعالیت
مش��تری را در جریان بازدیدهای مکرر پیگیری کند.
شناخت رفتار و اولویتهای مشتری فرصتهای زیادی
را با نوآوری برای پاسخگویی به نیازهای او ایجاد میکند.

اینترنت به س��ادگی توزیعکنندگان و خرده فروشان را
به منابع بزرگ و همهجانبه تبدیل میکند .سایتهای
تجارت الکترونیکی این تصور را ایجاد میکنند که حجم
زيادي کاال در انبار موجود و خدمات گسترده و متنوعی
قابل عرضه اس��ت .بهعنوان مثال تنوع کاال در س��ایت
آمازون در سال  2012به رقم میلیونی رسید.
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امروزه فناوری اینترنت جایگزین روشهای پرهزینه
توزیع محص��والت و ارایه خدمات میش��ود .در توزیع
تولی��دات و ارایه خدم��ات به ش��یوه دیجیتالی مانند
موسیقی ،نشر ،گرافیک و غيره ،مقادیر زیادی از هزینهها
صرفهجویی میشود .زیرا در این روش ،هزینههای حمل
و نقل ناچیز میش��وند .نوآوری در اقتصاد الکترونیکی
وابسته به فرآیند تولید اطالعات و پژوهش از مشتریان
میباش��د ،در نتیجه انتظار آن اس��ت که ارزش افزوده
عمدتا از طریق ن��وآوری در فرآیندها و محصول ایجاد
شود .نوآوری در تولید محصوالت زمانی حاصل میشود
ک��ه مدیریت توانایی واکنش س��ریع به تغییرات کالن
اقتصادی بر اساس پژوهش های دائمی داشته باشد .این
تغییرات سریع در بازار جهانی امری حیاتی است.
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در فضای بنگاهی شبکهای ،کاربران تکنولوژی عصر
اطالعات ،واسطهها را حذف کردند ارتباط مستقیم بین
خریداران و فروش��ندگان برقرار شد که خود  15تا 50
درص��د کاهش قیمت تمام ش��ده کاال و خدمات برای
مشتریان را به همراه آورده و موجب افزایش سطح رفاه
زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال و کاهش ترددها شده
است .ساختار تجارت الکترونیک برای تولیدکنندگان با
بهرهوری ب��اال ،مزایا و امتیازات فراوان��ی دارد ،ازجمله
میتوان به امکان عرض��ه و فروش محصوالت به تمام
مردم جهان اش��ارهکرد .در واقع تجارت الکترونیکی به
تولیدکنندگان امکان جهانی شدن محصوالتشان را با
صرف هزینه کم میدهد .شبکهها به دلیل اتکایشان
به قدرت اطالعرس��انی ،قادر به تشکیل و گسترش در
سراس��ر خیابانهای اصلی و پسکوچ��ه های اقتصاد
جهانی میباش��ند .شاید جالب باش��د بدانید به عنوان
مثال ،جلد پنجم کتاب داستانی هریپاتر توانسته است با
استفاده از شیوه فروش آنالین در شب اول انتشار خود،
فروشی معادل یک میلیون جلد را در جهان داشته باشد.
امکان وقوع چنین حادثه شیرینی برای ناشر این کتاب
ن هم در مدت زمانی کوتاه ،یا اص ً
ال
در دنیای حقیقی ،آ 
محال بود یا به امکانات گسترده مالی و تبلیغاتی و توزیع
نیاز داشت که هر سازمانی توانایی انجام آن را ندارد.
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عملکرد اقتصاد الکترونیک در یک دهه گذشته در
جهان نشان میدهد ،دسترسی به بازار بزرگ ،ثروتمند
و منس��جم مانند اتحادیه اروپا و منطقه تجاری امریکا
بهترین موقیعت رقابتی و به طبع آن رشد و پیشرفت را
فراهم میکند .اقتصاد اینترنتی بهعنوان درصدی از تولید
ناخالص ملی کشورهای گروه  ،20نشان میدهد؛ هرچه
یکپارچگی یک حوزه اقتصادی بیشتر و عمیقتر باشد،
امکان تقویت بهروری و سودآوری برای شرکت مستقر
در آن بیشتر خواهد بود .لذا سیاستهای اقتصادی در
درون مرزهای اقتصاد ملی ،روز به روز بی اثرتر میشوند.
اقتصاد اطالعاتی جهانی بسیار وابسته به سیاستی همگرا
با دیگر جماعتهای بشری است .در این بین کشورهای
که متأثر از یک نوع ذهنیت گذش��تهگرا هدایت شوند،
بعلت انزوا از سیاس��ت اقتصادی جهانی ،در مقایسه با
دیگران به لحاظ تکنولوژیک و اقتصادی به سرعت سیر
قهقرایی طی خواهند کرد.
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بیش��تر مدیریت از حیث روابطش با نیروی کار است.
ش��بکههای س��رمایه ،نیروی کار ،اطالعات و بازارها از
طرق تکنولوژی ارتباطات ،مناطق ارزشمند را درگوشه
و کن��ار جهان به یکدیگر پیون��د میزنند .نتیجه آنکه
سیاس��تهای اقتصادی که در درون مرزهای اقتصادی
ملی کنترل می شوند ،روزبهروز بیاثرتر میشوند .نمونه
آن سیاستهای منفرد بانکی اعضای اتحادیه اروپا است.
در اقتصاد نوین جهانی چنانچه دولتها بخواهند ثروت
و قدرت ملتهایشان را افزایش دهند ،محکوم به ورود
در عرص��ه رقابت بینالمللیان��د و همچنین مجبورند
سیاستهایشان را در جهت ارتقای توان رقابت جمعی
ش��رکتهای تحت حاکمیت خود و نیز کیفیت عوامل
تولید در سرزمینهایشان سوق دهند .بنابراین شناخت
منطق نهفته در اقتصاد الکترونیکی و رعایت الزامات آن
برای بازیگران اقتصادی هر کش��وری از ضروریات زنده
ماندن در فضای تجارت جهانی است.

نگر
آینده

دگرگون��ی کس��بوکار و مدیریت :هفت��اد درصد
نی��روی کار در اقتص��اد جوامع م��درن (اروپای غربی،
ژاپن و امریکای شمالی) در بخش خدماتی مشغول به
فعالیتاند .افزایش چشمگیر اشتغال در بخش خدمات و
کوچک شدن اشتغالزایی در بخش توليد در آن جوامع
را می توان از ويژگي های اقتصاد الکترونیک دانس��ت.
البته در آن کشورها ،تقریبا نیمی از مشاغل بخش توزیع
به بخش تجارت خرد اختصاص دارد و هرچه در جامعه
اطالعاتی پیشتر رویم ،شاهد افرایش اهمیت پستهای
مدیریتی ،تخصصی و فنی ،کاهش نسبت کارگر پیشهور
و اپرات��ور و افزای��ش تعداد کارکنان بخ��ش دفتری و
فروش خواهیم بود .اگرچه در سیستم نوین اقتصادی،
تكنول��وژي به خودي خود به ايجاد يا نابودي مش��اغل
نميانجامد ،ولی سبب تغييرات شگرفي در ماهيت كار و
سازمان توليد ايجاد ميشود .شكل سنتي كار كه مبتني
بر استخدام تمام وقت ،وظايف شغلي مشخص ،و الگوي
كاري در طول چرخه زندگي است به آرامي اما به طور
قطع در حال ناپديد شدن است .الگوی غالب نیروی کار
در اقتصاد نوین که بر پایه اطالعات بنا شده است از یک
نیروی کار اصلی متشکل از مدیران متکی به اطالعات

تجارتالکترونیکی
بهتولیدکنندگان
امکان جهانی شدن
محصوالتشانرا
با صرف هزینه
کم میدهد.
شبکهها به دلیل
اتکایشان به
قدرتاطالعرسانی،
قادر به تشکیل
و گسترش
در سراسر
خیابانهایاصلی
و پسکوچه های
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ویژگی اساس��ی تجارت الکترونیک ،جهانی شدن اقتصادجهانی
فعالیتهای اقتصادی ،انعطاف پذیری سازمان و قدرت میباشند.

شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

جهانی شدن عوامل تولید و بازار آن و تغییربنیادین
تکنولوژی ،میتواند تجهیزات کهنه را پیوس��ته از رده
خارج س��اخته و ش��رکتها را وادارد ت��ا بیوقفه خود
را ب��ا اطالعات مربوط ب��ه فرایندهای تولید و محصول
روزآمد کنند .شرکتهای بزرگ در اقتصاد الکترونیک،
مستقل و خود کفا نیستند و نخواهد بود .غرور و نخوت
شرکتهای بزرگ جهانی ،به تاریخ پیوسته است .امروز
عملیات واقعی شرکتهای بزرگ توسط دیگر شرکتها

هدایت میشود .نه تنها با صد هزاران شرکت پیمانکار
فرعی و وابسته ،بلکه توسط دهها شرکت نسبتا همتراز
که در جهان اقتصادی جدید و ش��گفت که دوستان و
دشمنان یکی هستند همزمان با آنها همکاری و رقابت
میکنند .دگرگونی اصل��ی را میتوان به عنوان گذار از
دیوانساالریهای عمودی به شرکتهای افقی نامگذاری
نمود .امروزه ش��رکتهای بزرگ میتوانند ش��کل برتر
مدیریت در اقتصاد جدید باش��ند ،مش��روط به این که
بتوانند با تبدیل س��ازمان خود به شبکه پیوستهای از
مراکز تصمیمگیری چندپیشه ،خود را اصالح کنند .به
عبارتی ش��رکتها و سازمانهای موفق آنهایی هستند
که میتوانند به نحوی کارآمد به تولید دانش و پردازش
اطالعات بپردازند ،تا بتوانند خود را با هندسه چندوجهی
دائمالتغییر اقتصاد جهانی ،سازگار کنند .لذا هیچ هویت
موفقی در این هندس��ه دائم درحال تغییر ،ثابت نمی
ماند.

و نیروی کار جایگزین شونده تشکیل شده است که می
ت��وان آنها را با توجه به نیاز بازار ،اس��تخدام و یا اخراج
کرد و یا به سایر کشورها فرستاد .پیشی گرفتن مشاغل
خدمات کش��اورزی ش��هری از مشاغل کش��اورزی در
کشورهای صنعتی ،نشان میدهد که جوامع اطالعاتی
در جایگاه مابعد کش��اورزی خود تا کجا پیش رفتهاند.
پرفس��ور کاستلز بر اساس مش��اهده تحول اشتغال در
كشورهاي گروه صنعتی هفت ،ويژگيهاي مشترك ذیل
را از نتایج اقتصاد الکترونیک دانسته است:
 حذف مشاغل كشاورزي كاهش دائمي مشاغل توليدي سنتي افزايش خدمات توليدي و خدمات اجتماعيتنوع روزاف��زون فعاليتهاي خدماتي به عنوان منابعاشتغال
 افزايش سريع مشاغل مديريتي ،تخصصي و فني تشكيل گروهي ازكارگران «يقه سفيد» ثبات نسبي س��هم قابل توجهي از اشتغال در بخشخرده فروشي
 افزايش همزمان سطوح باال و پايين ساختار شغلي ارتقاي نسبي ساختار شغلي در طول زمانآنچه از مشاهده اقتصاد الکترونیک میتوان استنتاج
کرد شکلگیری طبقه جدیدی از تولیدکنندگان دانش
و پردازشکنندگان اطالعات اس��ت که نقششان برای
ش��رکت ،منطقه و اقتصاد ملی ارزشمند است .نیروی
کار انس��انی در اقتص��اد الکترونیک ،نس��بت به قبل با
کوشش��ی بسیار کمتر ،تولید بیش��تر و بهتری خواهد
داش��ت .جایگزینی کار فکری با تالش بدنی و تثبیت
اطالعاتگرای��ی در زوایای مختل��ف زندگی به افزایش
نابرابری خواهد انجامید .چراکه منطق بازار شبکهای به
پایان عصر کارگر مصرفکننده میانجامد .از دست دادن
موقت شغل ،بحرانهای شخصی ،بیماری ،از دست دادن
توانایی کار ،از دست دادن دارایی ،از دست دادن اعتبار
همه از نتایج این روند است .بسیاری از این بحرانها با
یکدیگر می پیوندند و مارپیچ نزولی حذف اجتماعی را
ایجاد میکنند و به سمتی حرکت می کنند که کاستلز
آن را «سیاهچال سرمایهداری اطالعاتی» نامیده است.
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بررسي يك صنف

صنعت نساجي و مصائب آن

1

صنعتنساجی
و نقشه راه
اقتصادی کشور
بررسي مصائب و مواهب
صنعتي كه با باال رفتن قيمت ارز
توانست خود را احيا كند

درست از سال  1281که نخستین کارخانه ریسندگی و بافندگی در تهران ایجاد شد ،روند «صنعتیسازی» در ایران
هم کلید خورد .در ایران نیز مانند چین و ترکیه صنعتسازی و صنعتی شدن با نساجی شروع شد .چه آنکه مانند صنایع
غذایی از نیازهای اولیه بشر به شمار میآید و بازار فروش این صنعت به دلیل نیاز بشر به آن هیچگاه دچار توقف و رکود
نمیشود .در ایران پیش از انقالب براساس برنامههای عمرانی ،برخی سرمایهگزاریها در حوزه نساجی در سالهای  50تا
 57شکل گرفت و حدود  30کارخانه نساجی احداث شد .کارخانههایی که ضمن تامین نیاز داخل کشور تا حدودی در
حوزه صادرات نیز موفق بودند اگرچه به طور کلی هنوز تامین نیاز داخل با برخی دشواریها مواجه بود .پس از چهار دهه
امروز نزدیک شش هزار واحد نساجی و پوشاک در ایران فعالیت میکنند و 300هزار نفر به صورت مستقیم در ارتباط
با این صنعت هستند.
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بازار نساجی در حال حاضر بازاری ده میلیارد دالری است که تا همین اواخر بخش عمدهای از این بازار از کاالی قاچاقی
که از چین و ترکیه میآمد ،تامین میش��د .افزایش نرخ ارز به نفع نس��اجی ایران شد که در  15سال گذشته همواره از
قاچاق پوشاک آسیب دیده بود .چراکه باید با کاالهایی رقابت میکرد که با ارز ارزان قیمت و بدون پرداختن حق گمرک
از مبادی غیر رسمی وارد کشور میشد .اینچنین بود که واردات بیرویه و قاچاق به بخش بافندگی و پتو ضربههای زیادی
وارد آورد و فعالیت این بخش به نوعی در داخل کشور متوقف شد.اما اتفاقهایی که از شهریور  90در بازار نرخ ارز رخ داد،
توجیهپذیری اقتصادی قاچاق را تاحدی از بین برد و ما توانستیم سهممان را تاحدودی از بازار پس بگیریم.
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اما این تمام مساله درصنعت نساجی نبود .همچنان برای این صنعت ،کمبود مواد اولیه بسیار تعیین کننده است و
درست جایی که ما میخواهیم سهم از دست رفتهمان را از بازارهای ترکیه و چین باز پس گیریم ،با کمبود شدید مواد
اولیه روبهرو هستیم .آنچنانکه امروز به ویژه در تامین  160هزار تن نیاز صنعت نساجی به پنبه دچار مشکلیم و به زحمت
تولید داخل به  50هزار تن میرسد .به این ترتیب ما همچنان فرصت حذف رقبا را در مواجهه با کمبود مواد اولیه میتوانیم
از دست بدهیم .اگرچه پذیرش وزارت صنعت برای برداشتن تعرفه واردات نخ پنبهای ،تعرفهای که حدود 40درصد بود،
تا حدودی گشایش به وجود آورد.
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مهدی یکتا
دبیرانجمن
صنایعنساجی

وزارت صنعت سه سال پیش ،از اجراییشدن طرح هدفمندی یارانهها سخن گفت و اینکه قرار است بخشهایی از این
درآمد سهم صنایع باشد .دیدیم که تمام شعارها صرفا به افزایش قیمت انرژی در ایران چه برای شهروندان و چه برای
صنعتگران منجر شد و ماجرای سوبسید و کمک به صنعت به طورکلی فراموش شد .قیمت تمام شده محصوالت ما باال
رفت چنانچه اگر موهبت ارز گران قیمت نبود ،هدفمندی یارانهها کمر این صنعت را شکسته بود .بدینترتیب بیشترین
ضربه در دو سال اخیر از وزارت صنعت ،معدن و تجارت به صنعت نساجی وارد آمده است .دولت و این وزارتخانه هدفمندی
را اجرایی کرد و از ارایه ارز مبادلهای به صنعتگران سخن گفت اما در عمل هیچ کدام از قولها عملیاتی نشد و این صنعت
در مشکالت خود بیش از گذشته غرق شد.

5

صنعت نس��اجی با تمام مش��کالت پیشرو ،صنعتی در حال احتضار و ورشکستگی نیست .در چند سال اخیر ما با
کشورهایی مراوده تجاری داریم که برای ما بازارهای صادراتی خوبی فراهم آوردهاند اما نباید فراموش کرد که آنها در حال
حاضر به ناچار به بازارهای ایران روی آوردهاند و به راحتی میتوانند در آینده تغییر بازار دهند  .بیشتر کشورهایی که ما با
آنها کار میکنیم کشورهای همسایه هستند ،از عراق و افغانستان گرفته تا کشورهای حاشیه خلیجفارس و آسیای میانه.
ما در سال  ،1380نزدیک به  65میلیون دالر صادرات نساجی داشتیم ،در سال گذشته هم رقمی در حدود  750میلیون
دالر صادرات پوشاک داشتیم و هر سال رشد  20درصدی را پشت سرگذاشتهایم و بهترین سال صادراتی صنعت نیز سال
 89بوده است.اما افغانستان و عراق به عنوان دو مقصد اصلی صادرات نساجی و پوشاک ما ،رقبای تجاری خوبی برای ما
نیستند و با وجود فرهنگ مشترک چندان نمیتوان به آینده صادرات ایران به این دو کشور خوشبین بود .ما در صنعت
نس��اجی مانند بسیاری از صنایع ،صادرات برنامهریزی شده و توام با مطالعه و سنجش بازارهای هدف صادراتی نداریم.
همچنان الزم است که مقصد صادرات به خوبی شناسایی شود و اطالعات پایه آن در اختیار تولیدکننده قرار گیرد .دفتر
مطالعات آماری و اقتصادی اتحادیه پوشاک مطالعهای انجام داده که نشان میدهد در صنعت نساجی به راحتی میتوان
عدد  750میلیون دالر صادرات را به سه میلیارد دالر رساند به شرطی که مشکالت حلوفصل شود.
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باید اعتبار صنعت را به صنعت بازگرداند .درخواست اصلی ما از دولت آینده ترسیم یک «نقشهراه» شفاف و کارآمد
است ،فقدان استراتژی در صنعت نساجی و بسیاری از صنایع ،وضعیت اقتصاد ما را آسیبپذیرتر از پیش کرده است ،این
در حالی است که با وجود تحریمهای نفتی گسترده ،فرصت تاریخی پیشروی ایران قرار گرفته تا بتواند با برنامهریزی
دقیق ،سطح وابستگی به صنعت نفت را تا حد امکان کاهش دهد و بر توسعه صنایع درآمدزا و ارزآور متمرکز شود .صنعت
نساجی به یمن انجمنهای صنفی قدیمی و کارآمد خود کارهای پژوهشی و مطالعاتی زیادی در حوزه صنعت دارد و
میتواند بازوی مشورتی دولت برای ترسیم استراتژی صنعت نساجی کشور باشد.

واقعی شدن نرخ ارز به داد صنعت نساجی رسید
بررسی وضعیت حاکم بر صنعت نساجی ایران در میزگرد آیندهنگر با حضور
علی شیبانی ،هوشنگ نصرتی و علیرضا حائری

آمنه شیرافکن« :آیندهنگر» این بار سراغ صنعت نساجی رفته تا در گپ وگفت
با دس�تاندرکاران این صنعت از چالشها و فرصتهای آن مطلع شود .صنعت
نس�اجی که س�الها از قاچاق بی رویه و واردات بیحساب و کتاب از چین رنج
میبرد ،با افزایش نرخ ارز اندکی التیام یافته است .قاچاق پوشاک و منسوجات
دیگر مقرون به صرفه نیس�ت و نتیجه اینکه واردات با کاهش معناداری همراه
ش�د .حال و روز صنعت حاال بهتر از ماههای پیش اس�ت .در میزگرد آیندهنگر
علیرضا حائری ،رییس انجمن صنایع نساجی ایران ،علی شیبانی ،نایب رئیس
نوسانات اخیر نرخ ارز گویا تاثیر مثبتی بر خارج شدن
از رکود در صنعت نس�اجی کشور داشته است .لطفا
برای ش�روع بحث درباره تاثیر این نوسان بر صنعت
نس�اجی بگویید؟ و اینکه چرا انجمن صنایع نساجی
در چند سال گذشته اصلی ترین خواستهاش از دولت
واقعی کردن نرخ ارز بوده است؟
حائری :نوسان نرخ ارز متفاوت از واقعی شدن نرخ ارز است.

کمک کرد .باالترین سطح قاچاق در میان صنایع به صنعت
نس��اجی اختص��اص دارد و همواره قاچ��اق کاال و واردات
بی روی��ه آن به تولید کننده داخلی این صنعت– به ویژه
تولیدکننده پوشاک ،پتو و نس��اجی  -آسیب زیادی وارد
کرده است .افزایش نرخ ارز موجب شد تا بسیاری از کاالها
توجیه واردات و قاچاق خود را از دس��ت بدهند و همزمان
کاالی همراه مسافر نیز کاهش یافت و در مجموع به خاطر
واقعی ش��دن نرخ ارز مجموع کااله��ای وارداتی در حوزه
پوشاک به داخل کشور به صورت طبیعی کاهش پیدا کرد
و نه به صورت دس��توری.همین مساله فرصت خوبی برای
صنایع داخلی بود تا با افزایش س��رانه تولید خالء داخلی
موجود را برطرف کرده و چرخه تولید محصوالت نساجی و
پوشاک در کشور جان تازهای بگیرد .پس افزایش نرخ ارز به
نفع صنعت نساجی تمام شد .شاهد رونق اشتغال و افزایش
تولید و کاهش قیمت تمام شده بودیم و در بعد بینالمللی
نیز به صادرکنندگان منافع بیشتری تعلق گرفت و با وجود
اینکه همه صنایع ما با مشکل مواجهاند ،اما صادرات صنایع
نساجی در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال
گذشته از رشد  14درصدی برخوردار بوده است.
شیبانی :به جز واقعی کردن نرخ ارز ،دولتمردان باید برای

نگر
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واقعی شدن نرخ ارز – حتی به اجبار و به دنبال اعمال

تحریمها– تا چه میزان به کمک صنعت نساجی آمده
است؟
حائری :این مسئله در زمینه واردات کاال به صنعت نساجی

ساماندهی صنعت هم فکر عاجل کنند 24 .درصد افزایش
صادرات در سال گذشته رقم قابل توجهی است و باید روی
آن کار شود .اما این عدد واقعی نبوده و صادرات بسیار بیش
از اینها است اما به دلیل وضع قوانین ناکارآمد ،صنعتگر را
به سمتی سوق دادیم که نتواند صادراتش را مدیریت کند،
یک روز باید درگیر گمرک باشد و روز دیگر مشغول تعهد و
ضمانت نامه بانکی .تولیدکننده نیز سرانجام به جای اینکه
کاال را به طور مستقیم صادر کند ناچار است دست به دامن
واسطه شود .چنین صادرات واسطهای هم در آمار صادراتی
مانمیگنجد.
حائ�ری :اجازه بدهید نکته دیگ��ری درباره نرخ ارز بگویم،
ارز کش��ور باید تک نرخی باش��د .دو س��ه هفته پیش ارز
مرجع خذف ش��د که به نظر ما ح��ذف ارز مرجع حرکت
به جلو در سیاس��تهای ارزی و مالی کش��ور است .گاهی
به اس��م کاالهای اساسی ،خودرو «پورشه» هم وارد کشور
میشد ،دس��تکم حاال که ارز مرجع حذف شده و به ارز
مبادالتی پیوس��ته ،توزیع آن بدون تردید شفافتر خواهد
بود و بخش��ی از دغدغه صنعتگران را کاهش خواهد داد.
پیش از آنکه ارز مرجع حذف شود ،فاصله ارز  1200تومانی
تا  3400تومانی 2200،تومان بود .یعنی گپ  2200تومانی
داشتیم که میتوانست منشا تولید رانت و فساد باشد .حاال
این فاصله به هش��تصد تومان رسیده است .امیدواریم که
دو نرخ موجود ارز نیز با تدبیر دولت منتخب به نرخ واحد

علیرضاحائری:
کشورهایی در
جهان هستند که
از منابع صنعت
نساجی اداره
میشوند.سهم
نساجی و پوشاک
در جهان 1400
میلیارد دالر در
سال است و سهم
ما تنها یک میلیارد
میشود
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انجمن صنایع نساجی همیشه با واقعی کردن نرخ ارز موافق
بوده است .حتی در ده سال گذشته که دولت سیاست پایین
نگه داش��تن و اجرای دستوری نرخ ارز را در برنامه داشت،
این اعتراض از سوی انجمن مطرح میشد که نرخ ارز باید
مطابق با تورم داخلی س��الیانه افزایش پیدا کند .متاسفانه
طی ده سال بین  20تا  25درصد تورم داخلی داشتیم اما
نرخ ارز حداکثر سه تا چهار درصد افزایش یافت .درنهایت
به دنبال اعمال تحریمها علیه ایران نرخ ارز با یک جهش
یکباره باال رفت و یک شوک ناگهانی به صنایع و بازار کشور
وارد شود .در شرایط نوسان نرخ ارز ،قدرت تصمیمگیری از
مدیریت صنایع گرفته میشود چراکه در فقدان ثبات ارز،
کارآمدترین ابزار یک مدیر از دس��ت او خارج خواهد شد.
انجمن صنایع نساجی و البته به گمانم تمامی اهل صنعت با
واقعی شدن نرخ ارز موافقاند ،و از آنچه به اجبار در اقتصاد
کشور به وجود آمد راضیاند.

انجمن صنایع نساجی ایران و هوشنگ نصرتی ،رییس دانشکده نساجی دانشگاه
امیرکبیر حاضر شدند و درباره محورهای مختلف سخن گفتند .نوسان نرخ ارز و
تحریمها در این صنعت نیز مانند دیگر صنایع ایرانی تاثیرگذار بوده است .آنها
در این میزگرد از بی توجهی مسووالن درتدوین نقشهراه صنعت نساجی بدون
رایزنی با انجمن صنایع نساجی گله میکنند .با این حال هر سه شرکت کننده
در میزگرد آیندهنگر ،آینده صنعت نساجی را مثبت میبینند و به سیاستهای
معتدل و میانه «حسن روحانی» امیدوارند.
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صنعت نساجي و مصائب آن

بررسي يك صنف

برسدو بازار ارز ما سامان مناسبی پیدا کند.

آقای دکتر نصرتی شما هم درباره همکاری و همراهی
بخش صنعت و دانش�گاه دیدگاه خ�ود را بگویید .به
نظر ش�ما ارتباط میان دو حوزه دانشگاه و صنعت تا
چه میزان میتواند به پیشبرد اهداف صنعت و ارتقای
دانشگاه کمک کند؟
نصرت�ی :ارتباط صنعت و دانش��گاه در صنعت نس��اجی

وضعیت خوبی دارد .دانشجویان به خوبی آموزش میبینند
و خواس��تار ورود به بازار کار در صنعت نس��اجی هستند،
به همین خاطر فارغالتحصیالن این رش��ته در شاخههای
کارب��ردی و تخصص��ی درس میخوانند و ورودش��ان به
عرصههای صنعت نساجی هم تا به امروز مثبت بوده است.
فارغالتحصیل صنعت نساجی به طور جزیی روی این بخش
از صنعت متمرکز شده و حوزه کارش هم به طبع محدودتر
و البته تخصصیتر است .مثال برای دانشجوی فارغالتحصیل
مکانیک در همه حوزهها کار هست اما شاید تخصص فردی
که در نس��اجی فارغالتحصیل شده را نداشته باشد ،شاید
مهندس مکانیک بداند که با ماشین آالت صنعت نساجی
چطور میش��ود کار کرد اما بس��یاری نکتههای ریز آن را
نمیداند و در خط تولید موفق نخواهد شد.
شیبانی :اطالعات ما درباره صنعت هر دو سه هفته یکبار
با برگزاری نشس��تها و جلس��ههای مشترک در دانشگاه
امیرکبیر و یا دفتر انجمن به روز میشود .در این نشستها
هم تقاضای صنعت از دانشگاه مطرح می شود و هم رئوس
دروس مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین دوستان ما در
دانش��کده نساجی دانشگاه امیرکبیر لطف کردند و «دفتر
صنایع نس��اجی» را در در این دانشگاه راهاندازی کردند و
دراختیار ما قرار دادند.

هوشنگنصرتی:
باید برای تولید
مواد اولیه مورد
نیازصنعت
نساجیبیشتر
کار کنیم .اگر در
سالهای گذشته با
استفاده از توان و
دانش بومی ،نسبت
به تولید مواد اولیه
در کشور اقدام
میکردیم ،وضع
امروزمانبسیار
بهتر بود.
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آقای ش�یبانی و حائری نکاتی را گفتند که از رش�د
صنعت نس�اجی در این س�الها خب�ر میدهد .این
رش�د چه تاثیری بر فضای دانش�گاه در این رش�ته
داشته؟ همکاری میان دانش�گاه و صنعت اصوال چه
دستاوردهایی به همراه داشتهاست؟
نصرتی :هر نکته مثبت و منفی که بر صنعت نساجی بگذرد

بر وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن دانشکده نساجی هم
تاثیرگذار است.ما عالقهمندیم که پیشرفت صنعت نساجی
شیب صعودی داشته باشد .به هرحال دانشجوی ما وقتی
انگیزه خواهد داشت که بازار کار داشته باشد ،این روزها ما
با اخبار مسرت بخشی سراغ دانشجویان میرویم که عالوه
ب��ر بازار کار بر افزایش انگیزه آنها و اش��تیاق به تحقیق و
پژوهش تاثیرگذار است .وقتی صنعت و دانشگاه نیازهای
متقابل یکدیگر را بدانند ،این امکان برای دانشگاه به وجود
میآید که در س��رفصل دروس ،برخی تغییرات به وجود
بی��اورد .برخ��ی دروس ما از علوم پایه گرفته ش��ده اما در
دروس اختیاری میتوانیم رشتههای مورد نیاز صنعت را هم
ابداع کنیم .برای نمونه در چهار سال گذشته ما «مهندسی
پوشاک» را در دانشکده راهاندازی کردیم و در بحث ساختار
«نانولیفی» رشتهای اختصاصی راهاندازی شد که همه اینها
به خاطر ارتباط سازندهای است که میان دانشگاه با بخش
صنعت برقرار شده است .اگر صنعت شکوفا شود ،آن وقت
روی«آر.اند.دی» و مدیریت سرمایهگذاری میکند ،اما اگر
اوضاع صنعت خوب نباشد در ابتداییترین امور روزمره خود
میماند .بدون ش��ک اگر روند صعودی صنعت نساجی به
همین شکل در کشور دنبال شود ،فرصتهای شغلی تازهتر
و به روزتری در اختیار فارغالتحصیالن صنایع نساجی قرار
خواهد گرفت .صنعت پویا ب��ه انواع پژوهشها نیاز دارد و

پژوهش صنعتی ارتباطی سازنده میان عرصههای صنعت
و دپارتمانهای آموزش تخصصی به وجود میآورد .به هر
ش��کل صنعتگران ما به خوبی میدانند که تربیت نیروی
انسانی در حد اس��تانداردهای بینالمللی در دانشگاههای
ایران صورت گرفته و به دوستان صنعتگر قول میدهیم که
بتوانیم نسبت به تربیت نیروی انسانی توانمند و با سواد در
این بخش اقدام کنیم.
شیبانی :هم افزایی میان صنعت و دانشگاه از اهم واجبات
اس��ت و خوش��بختانه در چند س��ال اخیر به دالیلی که
اشاره ش��د در این رشته سیر صعودی داشته است .وقتی
ارزش افزوده یک کیلو پنبه میتواند به یک کت و ش��لوار
 400گرمی چند هزار دالری تبدیلش��ود ،طبیعی است
که جایگاه این صنعت به خوبی نزد دولتمردان مش��خص
میش��ود .نس��اجی صنعتی اس��ت که پلکان ترقی تمام
کش��ورهای صنعتی بوده وهس��ت .اگر تمام کش��ورهای
صنعتی دنی��ا را نگاه کنید ،خواهید دید که در مقطعی از
تاریخ پا روی صنعت نساجی نهادهاند و باال آمدهاند .بنابراین
در ایران نیز توصیه ما این اس��ت که سرمایهگذاری و ارایه
تسهیالت در این بخش گسترش یابد.
در س�الهای اخی�ر علاوه ب�ر ارز و نوس�ان آن در
کش�ور ،تحریمها هم ب�ر صنعتگران فش�ار آورده و
برخی محدودیتها را در صنایع مختلف کشور دامن
زدهاس�ت .اعم�ال تحریمها در صنایع نس�اجی چه
پیامدهای منفی و مثبتی به همراه داشته است؟
حائری :ببنید با وجود مس��ائلی که درباره ن��رخ ارز به آن

اشاره شد باید بگویم که شرایط برای ما ،شرایط خوبی است
اما این ش��رایط خوب میتواند با برخی تمهیدات از سوی
مدیران به ش��رایط طالیی تبدیل شود.برای اینکه صنعت
نساجی ما بتواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند نیازمند
نقدینگی ،س��رمایه در گردش و مواد اولیه است .اما همه
اینها به دنب��ال اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران،
وارد هفتخوان اداری شده و کار را برای صنعتگر ما دشوار
س��اخته اس��ت .پیش از آنکه سیستم بانکی ما قفل شود،
تمام خرید ما از طریق سیس��تم بانکی و «ال.سی» انجام
میش��د ،در آن شرایط صنعتگران باید ده درصد از ارزش
کاالی خریداری شدهشان را به بانک میسپردند ،کاال حمل
میشد و مابقی را در شش تا نه ماه بعد پرداخت میکردند.
یعنی کاال خریداری میشد ،در داخل به محصول تبدیل
میش��د و پس از فروش تازه س��ر رسید آن فرا میرسید.
اما پس از تحریمها و پایان یافتن امکان استفاده از ال.سی،
اهالی صنعت نساجی باید به مرکز مبادالت مراجعه کرده
و  135درص��د ارزش کاال را پیش پرداخت کنند تا اینکه
کاالی مورد نظرشان در صف واردات به کشور قرار گیرد .به
این ترتیب ده درصد گذشته به  135درصد افزایش یافته
و فرآیند زمانی آن هم به چند ماه افزایش یافته است .البته
یکی دو ماه هم فرآیند اختصاص ارز طول میکشد و یکی
دوماه هم واردات کاال به داخل کشور .یعنی باید چهار ماه
جلوت��ر  135درصد هزینه کاال را پرداخت کرده و چندماه
هم با تاخیر مواد اولیه مورد نیاز را دریافت کنیم .به همین
خاطر تحریمها ،فش��ار مضاعفی ب��ه نقدینگی کاالها وارد
کرده و خیلیها نمیتوانند از تمام ظرفیت نصبشدهشان
بهرهگی��ری کنن��د .پس ما از ش��رایط واقعی ش��دن نرخ
ارز زمانی بهرهمند خواهیم ش��د که تحریمهای سیستم
بانکی را برداشته یا کمرنگ کنیم تا دوباره بتوانیم از طریق
اعتبارهای بینالمللی بخشی از سرمایه در گردش بانکها را
تامین کنیم .اگر همه اینها اتفاق بیفتد ،صنعت نساجی با

یک جهش خوب در بخش تولید مواجه خواهد شد.

صنعت نساجی ذیل اعمال تحریمهای اقتصادی با چه
مشکالتی در تامین مواد اولیه خود مواجه است؟
ش�یبانی :وضعیت تزریق مواد اولیه ب��ه صنعت ما مانند

خودروی آخرین سیستمی است که بنزین نداشته باشد.
اگر واحدها مواد اولیه مناسب نداشته باشند ،به تبع صنعت
میخوابد .نخستین تقاضای ما از دولتمردان این است که
م��واد اولیه مورد نیاز ما را آس��ان تامین کنند ،بقیه کارها
دس��ت ما اس��ت ،ما میتوانیم قیمت تمام شده را پایین
بیاوریم و جنس با کیفیت تولید کنیم ،منوط به اینکه مواد
اولیه از طبیعی گرفته تا مصنوعی در اختیار ما قرار گیرد.
درباره الیاف طبیعی مثل پنبه باید بگویم که کل برداشت
ایران در سالهای گذشته حدود  60هزار تن بوده اما نیاز ما
کمتر از  160هزار تن نیست .روش تامین کنونی مواد اولیه
مورد نیاز این صنعت درست نیست ،ما مجبوریم از برخی
کشورهای خاص پنبه وارد کنیم و برای واردات تعرفه باال
بپردازیم ،این مساله برای کشوری که روزگاری صادرکننده
 250هزار تن پنبه بوده ،جای تاس��ف دارد .عالوه بر الیاف
طبیع��ی ،در زمینه تامین م��واد اولیه الیاف مصنوعی هم
عدالت رعایت نمیش��ود و به شرط باالبردن آمار صادرات
بس��یاری از مواد اولیه و خام صادر میشود؛ موادی که به
راحتی میتواند خوراک مورد نیاز صنعت نساجی ایران را
تامین کند.
نصرتی :باید برای تولید مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی
بیش��تر کار کنیم .اگر میتوانستیم در سالهای گذشته با
اس��تفاده از توان و دانش بومی ،نسبت به تولید مواد اولیه
مورد نیاز در کشور اقدام میکردیم ،آن وقت وضع امروزمان
بسیار بهتر بود .ولی واقعیت اینکه ما برای تامین این ماده
دچار مشکل هستیم ،در صورتی که میتوانستیم با تاکید
ب��ر تولید مواد اولیه پتروش��یمی از یک فرصت طالیی در
صنعت بهرهمند شویم .البته ما بارها در مالقات خصوصی
با مسووالن این مسائل را گوشزد کردیم اما سوال اصلی بی
پاسخ مانده پیش روی ما این است که اصوال آیا صنعت ما
استراتژی دارد و اینکه آیا نباید استراتژی صنعتی ما به طور
دقیقی بازنگری شود؟

آقای نصرتی ،حوزه کاری شما هم صنعت است و هم
دانشگاه ،سئوال این است که تحریمها چه تاثیری بر
بخش آکادمی صنعت نساجی گذاشته است؟آیا اصوال
در حوزه کاری شما هم تحریمها تاثیر خاصی گذاشته
است؟
نصرت�ی :ببینید روابط بینالملل ه��ر چند به ظاهر به ما

ارتباطی ندارد اما در وضعیت دانش��گاهها بس��یار تعیین
ی ما فراوان بوده،
کننده اس��ت .درباره تحریمها هم دشوار 
اگر اتحادیه اروپا دستوری مبتنی بر تحریم فالن محصول
داده باشد ،آن وقت فرقی نمیکند که آن را برای دانشگاه
بخواهند یا دیگر نهادها .در همین دانشگاه امیرکبیر برای
تامین مواد اولیه مورد نیاز برای کار پژوهش��ی دانشجویان
دکترا با مش��کل تحریم مواجه بودیم .این در حالی است
که زمانی کمپانیهای اروپایی محصوالتشان را در ایران
عرضه میکردند چ��را که ایران بازار خوب��ی برای فروش
ماش��ینهای صنعتی بود و خب به تبع برخی امکانهای
مناسب از جمله برخی ماشینآالت نصیب دانشگاه میشد،
فرصت��ی که پس از تحریمها به طور کلی از دس��ت رفته
است.همچنین بورسها و فرصتهای مطالعاتی هم وجود
داشت که  5سالی است خبری از آن نیست .حتی در بخش
پژوهشی نیز ما با تحریم در انتشار مقاله در برخی مجلههای

خارجی مواجه هستیم که برای جامعه بینالملل خجالتآور
است چرا که قرار نبود تحریمها وارد زندگی مردم عادی و به
ویژه دانشجویان جویای علم در کشور شود.

فقدان نقش�هراه از جانب مسئولین سیاستگزار در
صنعت نساجی چه آسیبهایی تاکنون به این صنعت
وارد کرده است؟
حائری :آقای رییسجمهور ،فرودین ماه از«س��ند راهبری

یکی از مش�کالتی که ام�روز صنایع نس�اجی ما در
مقایس�ه با بازارهای جهانی و به ویژه بازار وارداتی در
کشورمواجهاند،مسالهبرندسازیاست.انجمنصنایع
نساجی برای آیندهنگری درباره این موضوع مهم در
صنعت نساجی چه ایدهها و برنامههایی تاکنون داشته
و بعد از این خواهد داشت؟
حائری :باید ابتدا مفهوم برند و انتظارمان از برند تعریف شود

و در گام بعدی ببینیم آنچ��ه ما درباره برند میگوییم در
ایران قابل اجرا است یا خیر .برند هم مانند سایر مقولههای
اقتصادی ،دس��توری نیست که امروز دستور بدهید و فردا
برند تولید شود .شرکتی سالها کار با کیفیت ارایه میکند،
تبلیغات و هزینه میکن��د و تمام این عملیات به معروف
شدن منجر میشود .اما در کشور ما چند سازمان نظارتی
دنبال این هس��تند که کوچکترین اختالف قیمتی میان
دو تولید مش��ابه دیده شود تا آن وقت با وضع جریمههای
س��نگین ش��رکت و کارخانه مورد نظر را تنبیه کنند ،در
چنین شرایطی برند شکل نمیگیرد .اینها میخواهند که
همه با یک قیمت کاالیشان را بفروشند که خب در فضای
رقابتی ش��دنی نیست« .برند ملی» زیاد داریم ،اما هزار اما
و اگر پیش روی آنها است .اگر آنها تبدیل به «برند ملی»
شدهاند ،باید قیمتشان را خودشان تعیین کنند و قیمت
هر برند از دیگری متفاوت باش��د ،اما در عمل ماجرا شکل
دیگری است .ما نه تنها به سمت برندسازی نمیرویم که در
مسیر سرکوب برندهای موجود نیز اقدام میکنیم .سیاست
فعلی مس��ووالن در کشور ما سیاست سرکوب برند است.
مسئله این است که اگر کاالیی گران است ،مردم میتوانند
از دیگری محصول مورد نظرشان را تهیه کنند .این یعنی
بازار رقابت آزاد.

که دوستان تا به اینجا اش��اره کردند ،روشن و آماده برای
بهرهبرداری است اما دانش مبتنی بر آیندهنگری همیشه
نیازمن��د عقالنیت و اتکا به توان علمی و فنی متخصصان
است .نکته مهم در مورد صنعت نساجی این است که آینده
صنعت و سرمایهگذاری آن عالوه بر ایدهآل ها و آرمانهای

امید ،امیدهای فراوانی در دل صنعتگران شکل گرفته است.
به ویژه تاکید او بر تعامل سازنده با جهان نشان از آن دارد
که گفتمان دیپلماتیک ایش��ان میتواند در کاهش سطح
تنشهای بینالمللی و به تبع تحریمها تاثیرگذار باش��د.
اصالح مناس��بات تجاری و آش��تی با دنیا موجب میشود
که بتوانیم مناسبات تجاری خود را بهبود بخشیم .براساس
آنچه در این میزگرد از تاثیر تحریمها بر صنعت نس��اجی
روایت شد ،بدون شک برداشته شدن قدم به قدم تحریمها
و کاهش س��طح فش��ار بینالمللی بر صنعتگران میتواند
صنعت نساجی کشور را چند گام به جلو سوق دهد .به هر
حال اعتقاد ما این اس��ت که ارز باید یک نرخ داشته باشد
و به ش��کل عادالنه بین همه صنایع تقسیم شود و اخبار
متفاوت از «پارتیبازیها» به گوش اهالی صنعت نرسد.
نصرتی :اگر س��طح تعامل با کش��ورهای مختلف با حفظ
منافع ملی ،روال طبیعی داش��ته باشد ،ارتباطات سیاسی
مناسب میان کشورها به توسعه روابط اقتصادی و هماهنگی
و همکاریهای بینالمللی منجر میشود و درنهایت سطح
صنعت را در کشور موردنظر ارتقا میدهد .ارتقای صنعت
ارتقای دانش��گاه را به دنبال دارد و برطرف شدن تحریمها
میتواند س��طح دانش دانشگاهی ما در حوزه فنی صنایع
نساجی را افزایش دهد.

نگر
آینده

مبتنی بر صحبتهایی که شد اکنون سئوال این است
که ش�ما آینده صنعت نساجی ایران را به عنوان یک
صنعت پایه در کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
شیبانی :آینده صنعت نساجی به یمن همه آن چیزهایی

آق�ای حائری با همه آنچه که در ای�ن میزگرد درباره
صنعت نس�اجی گفته شد ،پیشبینی ش�ما از آینده
صنعت نساجی ایران چیست؟ آیا این صنعت میتواند
ارزآوری موردنظر برای کشور را داشته باشد؟
حائری :با انتخاب «حسن روحانی» برمبنای سیاست تدیبر و

علیشیبانی:
تدوین هر نقشه
راهی پشت میز
نمیشود،نوشتن
استراتژی برای
صنعت را باید از
کفکارخانهها
شروع کرد.
نمیشود که یکی
پشتمیزبنشیند
و رای به ارزآور
بودن و غیرارزآور
بودن صنعت
نساجیبدهد.

شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

صنعت ،معدن و تج��ارت برای اف��ق  »1404پردهبرداری
کردند و مس��ئولین مربوطه هم وضعیت و اهداف نقشهراه
و مسیر را تبیین کردند .براین اساس صنایع را از سه جهت
اولویتبندی کردند؛ اولویت نخس��ت ،صنایعی هستند که
قدرت ارزآوری دارند ،در این بخش به صنعت خودرو اشاره
شده است .متاسفانه در این سند راهبری صنعت نساجی در
اولویت دوم قرار گرفته است که چندان جالب توجه نیست.
خدمت مهندس «فاطمی امین» درباره ارزآور بودن صنعت
نساجی به تفصیل سخن گفتم و قرار بر این شد که مساله
را بازنگری کنند که اینطور نشد .متاسفانه نکته دردناک این
است که دستکم در بخش نساجی و پوشاک هیچ جلسهای
با ما (انجمن صنایع نساجی) نداشتهاند ،نه تنها با انجمن که
با صنعتگر و دانشگاهی هم هیچ جلسهای برگزار نشد.
نصرتی :هیج مش��ورتی هم با ش��خص من و نه تنها من
که هیچیک از اس��تادان دیگر این دانش��کده هم نش��ده
اس��ت .اگر قرار بود در بخش دانشگاهی بخواهند با فردی
مشورت کنند ،باید س��راغ دانشکدهای بروند که خیلی از
مدیران امروز ما از همین دانشکده فارغالتحصیل شدهاند و
دستکم توشهای  50ساله از فعالیت دانشگاهی در حوزه
صنایع نساجی را در کارنامه دارند اما خبرهای رسیده به ما
نشان میدهد که گروهی از دانشگاه شهید بهشتی ،مشغول
کار بودهاند ،آن هم دانش��گاهی که اصال دانشکده صنایع
نساجی ندارد .در جلسههایی که با مسووالن داشتیم ،تاکید
کردم که گاهی مسووالن ما از «آپارتاید صنعتی» استفاده
میکنند ،یعنی تبعیضی میان صنای��ع به وجود آمده که
این تبعیض بدون در نظ��ر گرفتن اهمیت آن صنعت در
اش��تغالزایی ،ارزش افزوده و ارزآوری بوده و برای صنعت
نساجی و تصمیمگیران آن اتفاق خوبی نیست.
ش�یبانی :میتوانم به جد بگویم که هیچ س��ند و برنامه و
طرحی بدون اخذ نظر «انجمن صنایع نساجی» ،به عنوان
نماینده به حق این صنعت انجام نمیش��ود .بیتوجهی به
این صنف قدیمی از سوی دوستانی لحاظ شده که نسبت
به تدوین س��ند راهبردی صنعت اق��دام کرده و ما و دیگر
دوستان را متعجب ساختهاند.
حائری :نکته جالب توجه این است که آنها صنعت نساجی
را جزو صنایع ارزآور قبول ندارند ،اما کشورهایی در جهان
هس��تند که از منابع همین صنعت اداره میش��وند .سهم
نساجی و پوش��اک در جهان  1400میلیارد دالر در سال
است و سهم ما تنها یک میلیارد میشود .کشور ترکیه برای
صادرات خود تا سال  ( 1404به تاریخ ما) برای رسیدن به
صادراتی  500میلیارد دالری هدفگذاری کرده که سهم
صنعت نساجی در این میان  100میلیارد دالر است .همین
کشور ویتنام که چند بار با خاک یکسان شده  19میلیارد
دالر صادرات نس��اجی و پوش��اک و کفش دارد و س��رانه
صادرات کش��ور کامبوج 402 ،میلیارد دالر اس��ت .چطور
صنعت نس��اجی در همه این کش��ورها میتواند ارزآوری
داش��ته باش��د ،آنوقت ما نمیتوانیم .متاس��فانه در «سند
راهبردی صنعت ،معدن و تجارت» ایران در صنعت نساجی
با آلمان و اتریش مقایس��ه شده ،این در حالی است که در

بهترین حالت صنعت نساجی ما با ترکیه قابل مقایسه است.
خب وقتی برای یک کار تحقیقی با اهل فن مشورت نشود،
طبیعی است که این همه ایراد در کار باشد.
ش�یبانی :تدوین هر نقش��ه راهی روی میز و پش��ت میز
نمیشود ،نوشتن هرگونه استراتژی برای صنعت را باید از
کف کارخانهها ش��روع کرد .باید با دستاندرکاران صنایع
صحبت کنید .نمیشود که یکی پشت میز بنشیند و رای به
ارزآور بودن و غیرارزآور بودن صنعت نساجی بدهد .چطور
سند راهبری برای صنعت و از جمله صنایع نساجی تدوین
میشود و آن وقت انجمن صنایع نساجی  -که نمایندگی
بیش از  400واحد تولیدی و کارخانه را بر عهده دارد  -از
این ماجرا بیخبر است .خب اگر فرآیند این باشد ،به تبع
نقش��ه سند راهبردی صنایع به شکلی تدوین میشود که
میبینید؛ صنعت نساجی در اولویت دو قرار میگیرد .البته
صنعت نس��اجی ابتدا در اولویت س��ه بود و با تالش ما به
اولویت دو ارتقا یافت .واقعیت این است که ارایه اطالعات و
آمار غلط ما را به تصمیمگیریهای اشتباه میرساند .تدوین
اس��تراتژی پشت میزی در ایران مد شده و باید ریشه این
آفت خشکانده شود.

توسعه ،نیازمند ایجاد بازار اشتغال برای جذب هرچه بیشتر
نیروی انسانی است .از این جهت نیز پتانسیلهای خوبی
در صنعت میبینیم اما امیدوارم که در آینده شاهد توجه
ویژه مسووالن کشور به صنایعی باشیم که امکان اشتغال
و ارزآوری دارند.
حائری« :ارزش افزوده اجتماعی» امر بسیار تعیین کنندهای
در صنعت و توس��عه کشور به ش��مار میرود ،یعنی اینکه
شما چه میزان سرمایهگذاری میکنید و چه میزان شغل به
بهره برداری میرسد 28 .درصد جوانان  22تا  30سال ما
امروز شغل مناسبی ندارند ،پس ما بیش از هر زمان دیگری
باید بر«ارزش افزوده اجتماعی» تاکید کنیم .یکی از صنایعی
که ارزش افزوده اجتماعی فراوانی دارد ،صنعت نس��اجی
است .دو دلیل برای این موضوع دارم؛ نخست اینکه بخش
خصوصی در صورت بهرهبرداری از تسهیالت مورد نیاز در
این صنعت به آسانی قابل رشد و توسعه است و نکته دیگر
اینکه میزان سرمایه مورد نیاز صنعت نساجی برای ایجاد
شغل در مقایسه با دیگر صنایع بسیار پایینتر است.
شیبانی :اجازه بدهید با مثالی ،تاکید شما را بر «ارزش افزوده
اجتماعی» توضیح دهم .میزان سرمایهگذاری برای اشتغال
زایی یک کارخانه صنای��ع فلزی – که نمیخواهم نامش
را بب��رم -حدود 150میلی��ون دالر بوده و دو هزار فرصت
شغلی به همراه آورده است .اما به دلیل هزینههای کم ایجاد
کارگاه و کارخانه در صنعت نساجی ،میشود همین میزان
س��رمایهگذاری را در ده کارخانه انجام داد و برای هر کدام
 15میلیون دالر سرمایهگذاری کرد و آن وقت هر کدام از
این کارخانهها میتوانند نزدیک به دو هزار نیروی انسانی
استخدام کنند .مقایسه ساده این دو شکل از سرمایهگذاری
نشان میدهد که سرمایهگذاری  150میلیون دالری در دو
صنعت اشتغالزایی متفاوتی دارد و صنعت نساجی ده برابر
بیش از آن صنعت تولید اشتغال میکند.
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صنعت نساجي و مصائب آن

بررسي يك صنف

اصالحات در صنعت نساجی جواب داد
گفتوگوی آیندهنگر با مشاور معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن
با وجود اینکه بسیاری از اهل صنعت در انجمن صنایع نساجی تاکید دارند که واقعی شدن نرخ ارز به کمرنگتر شدن قاچاق پوشاک و
نساجی به ایران منجر شده ،گلنار نصراللهی ،مشاور معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن تاکید دارد که آنچه امروز موجب
شکوفایی نسبی صنعت و رشد صادرات نساجی شده ،برنامههای هدفمندی است که از یک دهه بیش از سوی مسووالن برای ارتقای صنعت
نساجی وضع شده بود و امروز نتایج خود را نشان داده است.او در گفت و گو با آینده نگر نگاه متفاوتی به توسعه صنایع نساجی و تاثیر
افزایش نرخ ارز  -یا واقعی شدن ارز -دارد .او مديرکل سابق صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنايع و معادن است و این روزها به عنوان
مشاور معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن مشغول به کار است.
اهالی صنعت بر این باورند که واقعی شدن نرخ ارز
موجب کاهش قاچاق در تولیدات مربوط به صنایع
نس�اجی و اقبال جامعه به محصوالت ایرانی شده
است ،تحلیل شما چیست؟

ای��ن حرف درس��ت اس��ت ،اما این هم��ه مطلب
نیست .واقعی ش��دن نرخ ارز اگرچه در کاهش قاچاق
و رقابتپذیر ش��دن صنعت داخلی ب��ا رقبای تجاری
خارجی تاثیرگذار ب��وده اما به همان میزان به افزایش
هزینه تولیدکننده در تهیه مواد اولیه منجر شده است.
بنابراین این استدالل،استدالل کافی نیست و می توان
دالی��ل دیگری را برای موفقیت نس��بی امروز صنعت
نس��اجی درنظر گرفت .اصالح ساختار صنعت نساجی
شامل بازس��ازی و نوسازی صنعت ،در سالهای  79تا
 81از عوامل تعیین کننده در وضعیت کنونی صنعت
نساجی کشور است .اصالحات یک دهه گذشته ،امروز

نتایج مثبتاش را نش��ان داده است .بنابراین نباید به
آسانی وضعیت پیش آمده را صرفا به واقعی شدن نرخ
ارز ،به عنوان یک گزاره بیرونی و اجباری تقلیل داد ،بلکه
مسائل مهم و عمده از جمله عقبه سیاستهای پیشین
در عرصه صنعت نساجی امروز نتایج روشنی از خود به
جای گذاشته است.

در طرح اصالح س�اختار صنعت نساجی که به آن
تاکید میکنی�د چه برنامههایی ب�رای بهبود این
صنعت پایهای اجرایی شد؟

س��هم بخش خصوصی در صنعت نس��اجی از 45
درصد ب��ه  90افزایش یافت .البته نوس��ازی و تجهیز
کارخانههای صنعت نساجی نیز در ذیل همین برنامه
تعریف شده بود .تا به اینجای کار تغییرات سختافزاری
ح��وزه صنعت را پی��ش بردهایم و از اینج��ا به بعد به
تغییرات در حوزه نرمافزاری صنعت نیازمندیم.اصالح

ساختار فنی نیز شامل به روز شدن تجهیزات کارخانهها
بود .به این شکل که واحدهای موفق در صنعت نساجی
باید هر دو س��ال یک بار نس��بت به تجهیز صنعت با
ماشینآالت تکمیلی و مورد نیاز اقدام کنند.خوشبختانه
بر اس��اس طرح اصالح ساختار فنی صنعت ،واحدهای
موفق در حال توسعه واحدهای خود هستند .براساس
آمار تاکنون حدود  ۶۰واحد نساجی کشور که در مراکز
پرجمعیت شهری قرار داشتند نوسازی شدهاند .طبق
برآوردهای اولیه ،اصالح س��اختار در صنعت نساجی از
س��ال  ۱۳۷۸آغاز و در س��ال  ۱۳۸۰قانون و مصوبات
آن ،تدوین شد .به طور عمده این طرح سه محور اصالح
ساختار فنی ،اصالح س��اختار نیروی انسانی و اصالح
ساختار مالی داشت .با وجود این ،به دلیل برخی مسائل
مانند هزینه تولید باال ،واردات و نوسانات نرخ ارز اصالح
ساختار نتوانست طبق برنامهریزیهای صورت گرفته

بایدها و نبایدهای نساجی ایرانی
چکیدهای از گزارش دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران

نگر
آینده

با جهانی ش��دن صنعت نس��اجی ،تجارت جهانی
منس��وجات و الیاف از اهمیت خاصی برخوردار ش��ده
اس��ت ،با این حال امروز صنعت نس��اجی و پوشاک در
ایران به عن��وان صنعتی قدیمی ،کهن و اش��تغالزا با
مشکالت و معضالت فراوانی دستوپنجه نرم میکند.
پوش��اک موتور محرک صنعت نس��اجی کشور است و
حمیده تشکری شاد به تبع رونق یافتن تولیدات این رش��ته از صنعت عمال
کارشناسارشد باعث رونق رش��تههای باالدستی این بخش در صنایع
صنایعنساجی ریسندگی ،بافندگی ،رنگرزی و چاپ و دیگر حوزههای
مرتبط خواهد ش��د .دفتر مطالعات آماری و راهبردی
انجمن صنایع نساجی ایران برای «بررسی جامع صنعت
پوشاک در ایران و عارضهیابی دالیل عدم توسعه مناسب
آن در کشور» پژوهشی انجام داده* تا درآن به محورها و
چالشهای مختلف و راهکارهای برون رفت از مشکالت
پیش روی صنعت نساجی بپردازد.
با درنظر گرفتن مقدار تولید پوشاک و میزان مصرف
س��االنه در کش��ور میتوان ادعا کرد که ظرفیت تولید
داخل میتواند بیش از 80درصد از نیاز پوشاک کشور را
تامین کند ،مشروط بر اینکه تولیدیهای پوشاک کشور
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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حداقل 70درصد از ظرفیت اسمی خود را تولید کنند.
در صورتی که تولیدکننده ایرانی موانعی بر سر راه خود
نبیند و بدون هیچ دغدغهای فقط به امر تولید بپردازد،
این موضوع قابل تغییر است و میتوان به حصول پیشرفت
و توسعه در این زمینه امیدوار بود .عدم تمایل صاحبان
صنایع به سرمایهگذاری در این بخش به دلیل مشکالت
قانون کار ،عدم جذب سرمایهگذاری خارجی،عدم بهبود
فضای کسب وکار داخلی ،سرکوب برند و دخالت دولت
در قیمتگذاری و اعمال قوانین محدودکننده از سوی
دولت برای تولیدکنندگان از جمله دالیل عدم رش��د و
توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران است.
اما چه سیاستها و راهکارهایی میتوان در این زمینه
روشهای ترغیب سرمایهگذاران در نساجي
اصالح موادی از قانون کار
اعطایتسهیالت
امکانات ویژه برای سرمایهگذاری
اعمالمعافیتهایمالیاتی

ارایه کرد؟ پیشرفت و توسعه صنایع نساجی و پوشاک
و وارد شدن به بازار رقابتی در گرو عوامل و فاکتورهای
مختلفی اس��ت .کاهش مالیاتهای مرب��وط به تولید،
کاهش بهره وامهای تولیدی و هزینه س��رمایهگذاری،
ورود ماشینآالت مدرن و جدید با تکنولوژی پیشرفته
برای تولید منس��وجات نس��اجی و پوشاک و تسهیل
واردات آنها برای تولیدکنندگان ،انطباق کیفیت پارچهها
و پوشاک تولید شده از سوی واحدهای مختلف تولیدی
با خواس��تههای بازار هدف از جمله راهکارهای توسعه
صنعت نس��اجی ایران اس��ت .از س��وی دیگر ،برآورده
ساختن و تطابق محصوالت با نیازهای مشتریان ،پرهیز
از تولید نابج��ا و تولید کاالهای فاق��د کیفیت ،اعمال
مشوقهای الزم برای صادرکنندگان ،پرداخت تسهیالت
بانکی درازمدت با بهره کم برای نوس��ازی کارخانهها و
اعمال کنترل بیش��تر بر قاچ��اق کاال اقدامات دیگری
است که برای پیشرفت و توسعه این صنعت میتواند در
دستور کار قرار گیرد.
با توجه به جایگاه ویژه صنایع نس��اجی و پوش��اک
در ایران ،توجه بیشتر به مشکالت این صنایع و اعمال

پی��ش رود و اولویت رقابت در این صنعت که از اهداف
این استراتژی بود هنوز در واحدهای نساجی ،مشهود
نیست.
طرح نوس�ازی و بازسازی صنایع نساجی مبتنی
بر چه آیندهنگریای برای این صنعت تدوین شده
بود؟

قانوني دررابطه با بازسازي و نوسازي صنايع نساجي
تصويب ش��د که من آن را زمينهساز قوانين مربوط به
نوس��ازي صنايع ميدانم ،يعني پيش درآمد اين قانون
تسهيل نوسازي صنايع کشور بود .در جلسهاي که در
دولت درباره قانون بازس��ازي و نوسازي صنايع نساجي
تصميم گيري ميشد ،گفته شد که خوب است چنين
مباحثي براي صنايع ديگر هم انجام ش��ود .ما از طرح
بازس��ازي و نوسازي صنايع نساجي دو هدف داشتيم؛
یکی اینکه تنشها در صنايع نساجي را کاهش دهيم
و دوم اينکه ميخواس��تيم ببينيم چه رش��تههايي از
صنعت نس��اجي داراي مزيت است و چه کارخانجاتي
داراي مزيت نيستند.روي اين مسأله تاکید داشتیم که
هر کارخانهای که بازس��ازي و نوسازي در آنها به علت
طوالني شدن و مسايل داخلي آنها جواب نميدهد کنار
گذاشته شود و بخشهاي دراولويت صنعت گسترش
پی��دا کنند .به این ترتیب همزمان ب��ا توقف برخي از
کارخانهها ،بخشهاي ديگر نساجي توسعه یافت.
و پیامدها و نتایج حاصل ش�ده در جریان اجرایی
شدن این طرح برای صنعت نساجی چه بود؟

ما سطح کيفيت در کارخانجات نساجي را با اين اقدام
باال برديم .کيفيت محصوالت قابل مقايسه با کيفيت
توليدات قبل نيست .در کارخانجات ريسندگي متوسط

در همی�ن مقوله برندس�ازی ،گالی�ه انجمنها و
اتحادیههای نساجی این است که سازمان تعزیرات
با نظارت حداکثری بر قیمت تمام واحدهای تولید،
دست آنها را در سرمایهگذاری برای «برندسازی»
بسته است؟

مهمترین مس��ئله برنامهریزی و تدوین استراتژی
کالن – میانمدت و بلندمدت  -برای صنعت نساجی
است .فرهنگسازی در میان شهروندان برای استقبال
ب��ه کاال و محصول ایرانی که بای��د در بعد تبلیغات و
برندسازی مورد توجه قرار گیرد .دولت کماکان به مساله
اهمیت تولید محصوالت داخلی توجه داش��ته باشد و
تس��هیالت موردنظر صنعت را با توجه به نیاز کش��ور،
اختصاص دهد .از اینها گذش��ته تصویب تس��هیالت
بانک��ی و وضع قوانین و مق��ررات و بها دادن به بخش
خصوصی از دیگر محورهایی است که میتواند بخش
نرمافزاری صنعت را هدایت کند.البته در همین بخش،
ب��ر عهده نهادهای صنفی و مدنی و واحدهای تولیدی
اس��ت که با توجه ویژه به طراحی و مد ،بیش از اینها
به ذائقه مخاطب ایرانی دقت کنند تا در چرخه رقابت
با رقبای خارجی خود حرف تازهای برای گفتن داشته
باشند.البته برندسازی ،مقوله پیچیده و به تبع هزینهبری
اس��ت .محصولی که میخواهد صاحب برند شود ،باید

برن�د و طراحی دو عنصر جدانش�دنی هس�تند،

صنعت پوشاک در کشور باید به ایجاد بستر مناسب برای
جذب سرمایهگذاری خارجی در این زمینه اقدام کرد که
باعث صنعتی ش��دن و جهانی شدن هر چه بیشتر این
صنعت در کشور میشود.
* این پژوهش با همکاری «علیرضا حائری» ،دبیر
انجمن صنایع نساجی ایران انجام شده است.

 14چالش پیش روی صنعت نساجی کشور
مشكل تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز
تحریمهای بینالمللی ،قفل بودن شبکه بانکی
نوسانات نرخ ارز و عدم امکان پیشبینی صحیح از آینده
عدم ارتباط مناسب تجاری کشور با جامعه بینالمللی
بیمه نبودن نرخ ارز مورد نیاز صنایع
عدم شفافیت الزم در فعالیتهای اقتصادی
مستهلک بودن ماشینآالت و عدم نوسازی مناسب آن
دخالت دولت در قیمتگذاری کاالها
عدم امکان تامین مواد اولیه با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
باال بودن قیمت تمام شده محصوالت
باال بودن نرخ بهره بانکی
عدم توان جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری خارجی
عدم ثبات سیاستهای اقتصادی
عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی ()WTO

نگر
آینده

اتخاذ قوانین جدیتر به منظور تامین منابع مالی ارزان
قیمت ،حمایت همه جانبه دولت از واحدهای تولیدی
(به وسیله کاهش در میزان تعرفههای گمرکی واردات
مواد اولیه ،حذف عوارض و مالیات و اعطای تس��هیالت
ویژه به تولیدکنندگان) ،تشویق تولیدکنندگان به تولید
فرآوردههای دارای سطح کیفی مطلوب و صادرات محور
اشاره کرد.
در حالت کلی و ایدهآل توقف واردات پوشاک باعث
میش��ود که بازار داخلی در اختیار تولیدکنندگان قرار
گیرد ،اما باید توجه داشت که همزمان با توقف واردات
باید صنعت پوشاک کشور مجهز و تقویت شود؛ چرا که
این صنعت در حال حاضر پاسخگوی نیاز کشور نیست و
اگر تقویت نشود با اعمال سیاست توقف واردات پوشاک،
در نهایت ورود پوشاک قاچاق افزایش مییابد .عالوهبر
آن ،توق��ف واردات تجهیزات جانبی صنعت پوش��اک
مانن��د زیپ ،دکمه و ...این صنعت را با مش��کل جدی
روبهرو میکند؛ چراکه کارخانههای داخلی پاسخگوی
نیاز صنعت پوشاک کشور نیستند .در این میان ،تهاتر
مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی ،تصویب پیشنویس
الیحه حمایت از تولید پارچه چادر مش��کی در کشور،
طراح��ی برند مل��ی با توجه به س�لایق مردم ،تکمیل
حلقههای نیمه تمام در حوزه تکمیل و چاپ در صنعت
پوش��اک ،افزایش استفاده از پارچههای ایرانی در تولید
پوشاک و ایجاد فروشگاههای زنجیرهای پوشاک ایرانی از
سوی بخش خصوصی از دیگر راهکارهای موثر در بسط
و توسعه این صنعت است .از سوی دیگر ،به منظور رشد

بله ،آنها درست میگویند ،وقتی به بحث مدیریت
نرمافزاری صنعت اشاره دارم ،منظورم اصالح و تصحیح
چنین وضعیتهایی هم است .به هر شکل برند از دل
نظارت و قیمتگذاری باالدستی شکل نمیگیرد ،باید
در جریان رقابت و س��رمایهگذاری ،برندهای تازهای در
حوزه پوشاک ش��کل بگیرند .برند سازی مقوله بسیار
مهمی در صنعت نساجی همه کشورها است و یکی از
کانالهای اصلی برای افزایش ارزش افزوده کاالی تولید
شده به شمار میآید .البته تجربه ما در بخش برندسازی
در صنعت نساجی و پوشاک بسیار محدود بوده و باید تا
دیر نشده ،برای رقابت با محصوالت خارجی و برندهای
موجود در بازار نسبت به تولید برندهای ایرانی اقدام شود.
نمیتوان از یک سو به فروش محصوالت خارجی مجوز
داد و از دیگر س��و ظرفیتهای قانونی برای ایجاد برند
پوش��اک ایرانی را به وجود نیاورد .بخش عمده مصرف
پوشاک در نسل نوجوان و جوان ما انجام میشود و ذائقه
آنها به دلیل تبلیغات جهانی با ذائقه جهانی پیوند خورده
و باید تبلیغات مناسبی برای تولید برندهای با کیفیت و
متنوع و درعین حال به روز ایرانی انجام داد.

از طرح بازسازي
و نوسازي صنايع
نساجي دو هدف
داشتيم؛ یکی اینکه
تنشها در صنايع
نساجي را کاهش
دهيم و دوم اينکه
ميخواستيم
ببينيمچه
رشتههايي از
صنعتنساجي
داراي مزيت است
و چه کارخانجاتي
داراي مزيت
نيستند
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سیاستهای حمایتی به منظور رفع یا کاهش مشکالت
این صنعت ضروری به نظر میرسد .توفیق در برنامههای
صادراتی و کس��ب س��هم مطلوب و پایدار از بازارهای
مصرفی جهان ،آن هم در شرایط پررقابت امروز اقتصاد
جهان ،تنها ب��ا تدوین و طراحی راهب��ردی و برقراری
امنیت اقتصادی در مسير تولید به صادرات میسر نبوده
و در این موارد ،نیاز به اتخاذ استراتژیهای طوالنیمدت
دارد .نگاهی به کارنامه بزرگان فعلی صنعت نساجی و
پوشاک جهان نشان میدهد در همان دورهای که آنها
سعی داشتند به هر شکل ممکن صنعت تولید پارچه را
با صنعت پوشاک خود همنوا کنند ،در ایران دیوار بلندی
میان این دو صنعت ایجاد ش��د و با توجیه فرسودگی
ماشینآالت نساجی ،پارچه نامرغوب تولید شده در ایران
را دلی��ل و برهان رواج پارچهه��ای خارجی در صنعت
پوشاک کشور دانستیم .درست همان زمان که ترکیه و
چین سعی در کاهش هزینههای تولید صنعتی داشتند،
در ایران به دلیل شیوع بیماری اقتصادی و ارز دونرخی
هزینه تولید هر روز بیشتر میشد.
در این میان ،به منظور تسریع در روند خروج صنایع
نساجی و پوش��اک ایران از وضعیت فعلی و تبدیل آن
به صنعتی ممتاز در کش��ور در کنار صنایع پتروشیمی
و نفت ،باید هماهنگی و همدلی میان طیف وسیعی از
فعاالن و سازمانهای مرتبط با صنعت نساجی و پوشاک
در راستای تغییر ساختار این صنعت از حالت کارگربر به
سرمایهبر به وجود آید.از جمله سیاستهای موثر دیگر در
روند رفع مشکالت صنایع نساجی و پوشاک میتوان به

نمره نخي که ما در داخل کشور توليد ميکرديم  18تا
 20بود .االن به جرأت ميتوانم بگوييم که متوسط نخي
که توليد ميکنيم ،باالي  30است .بنابراین در بخش
ريسندگي مي توانيم در کارخانجات جديد ارزش افزوده
بسيار بيشتري را توليد کنيم .البته در خیلی دیگر از امور
صنعت نساجی نیز پیشرفتهایی حاصل شده که همه
آن تاثیرهای ریز و درشت وضعیت امروز صنعت نساجی
در کشور را ترسیم میکند.

آیندهنگریه�ای انجام ش�ده در زمینه اصالحات
نرمافزاری در صنعت نساجی چه اهدافی را دنبال
میکند؟

ریس��ک کرده و هزینههای زیادی برای تولید متقبل
ش��ود ،اما آنجا که برندسازی جواب دهد ،ذائقه خریدار
به سمت کاالی موردنظر هدایت خواهد شد.
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صنعت نساجي و مصائب آن

بررسي يك صنف

طراحیضعیف
لباس در ایران،
تا حدودی
بازار داخلی را
نیز از دسترس
تولیدکنندهدور
کرده و تولیدکننده
داخلی هم چارهای
جز الگوبرداری
از نوع خارجی
نداشته است.

نگر
آینده
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صنعت نساجی و پوشاک ما عالوه بر فقدان برند،
از نبود طراحی مناس�ب چه آسیبهایی تاکنون
دیده اس�ت؟ و راهکارها و پیشبینیهای شما در
این زمینه چه بوده؟

اگرچ��ه امروز آمار صادرات ای��ران در حوزه صنعت
نس��اجی نسبت به سالهای پیش قابل توجه است اما
اگر طراحی مناسب ما بهتر از این بود ،بدون شک هم
صادرات و هم فروش داخلی ما بهتر از اینها بود .طراحی
ضعی��ف لباس در ایران ،تا ح��دودی بازار داخلی را نیز
از دسترس تولیدکننده دور کرده و تولیدکننده داخلی
هم چارهای جز الگوبرداری از نوع خارجی نداشته است.
ب��ا وجود فراوانی لباسهای ایرانی با الگوی خارجی در
بازارهای کش��ور ،طبیعی است مصرفکننده به جای
استفاده از نوع بدلی ،خواستار خرید مارک اصلی است.
درواقع تا دانش طراحی لب��اس در ایران جدی گرفته
نش��ده حتی در صورت با کیفیت بودن مواد اولیه ،در
جلب نظر مشتری همچنان ناموفق خواهد بود .در چند
دانش��كده طراحي كاالهاي نهايي و نيز پارچه تدريس
ميشود و فارغالتحصيالني نيز در این زمینه داشتهايم.
در ماههاي اخير انجمن طراحان ايجاد شده است .ما نيز
پيگير هستيم از كس��اني كه در اين حوزه فعالاند در
كارخانههای نساجي استفاده كنيم و بسيار در تالشيم
كه تنوع در محصوالت به خوبي صورت بگيرد.

برنامهه�ای آیندهنگران�ه دولت ب�رای حمایت و
سرمایهگذاری در صنعت نساجی در یکی دو سال
اخیر چه بوده است؟

در چند سال اخیر برنامه خاصی برای صنعت انجام
نش��ده اما درخواست از صنعتگران عزیز این است که
همیشه نیمه پر لیوان را ببینند و از همه فرصتهای
به وجود آمده نهایت بهرهبرداری را بکنند.دولت آینده
باید برای توسعه صنعت نساجی سرمایهگذاری کند
و در این مس��یر میتواند به خوبی از نمونه پیشرفت
کشور همسایه ،یعنی ترکیه ،درس بگیرد .باید ببینیم
که چطور ش��ده ،صنعت نساجی در ترکیه امروز یک
پنج��م از صادرات ترکیه را به خ��ود اختصاص داده و
ایران هنوز در این زمینه نسبت به کشور همسایهاش
عقب تر است .صنعت نساجی ایران و همتای ترک آن
تا همین چند دهه پیش وضعیتی تقریبا مشابه یکدیگر
داشتند و حتی در دورهای صنعت نساجی ایران بسیار
جلوتر از رقیب خود بود .باید دید چه شد که صنعت
نس��اجی ترکیه به یکی از غولهای دنیا تبدیل شده
است .دولت ترکیه صنعت نساجی و پوشاک این کشور
را به عنوان یکی از صنایع استراتژیک خود تعریف کرده
و از آن ب��ه صورت وی��ژه حمایت میکند .محصوالت
صنعت نساجی و پوشاک ترکیه هم اکنون در بازارهای
سراس��ر جهان به فروش میروند و این کش��ور هدف
گ��ذاری کرده که صادرات  ۲۰میلی��ارد دالری فعلی
خود را در این حوزه به بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر طی
 ۱۵س��ال آینده برساند .از نظر رتبهبندی جهانی نیز
صنعت نساجی ترکیه جزو پنج کشور اول دنیا در کنار
غولهایی مانند چین و هند محس��وب میشود.البته
صنعت ما در حد خودش بسیار خوب عمل کرده ،اما
تردید نکنید که اگر برنامهای بود و «نقشهراهی» ،امروز
صنعت نساجی ما به جای جشن گرفتن برای حذف
چین و ترکیه ،روی صادرات نس��اجی به کش��ورهای
مختلف جهان سرمایهگذاری میکرد.

بیتوجهی به صادرات
پاشنه آشیل صنعت نساجی
ارزش صادرات پوشاک چين در سال گذشته
سه برابر ارزش صادرات نفتي ايران بوده است
نگاهی به آمار صادرات و واردات صنایع نس��اجی کش��ور طی  3ماه نخس��ت سال 1392
نشانگر فرصتهایی است که صنعت نساجی در بخش صادرات در اختیار دارد .براساس
اعالم آمار گمرک ایران طی  3ماه نخست سال  ،1392آمار صادرات صنایع نساجی بالغ بر
161میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  14درصد رشد داشته است.
از اینها گذشته صادرات نساجي و پوشاك در  5ماهه نخست امسال  24درصد رشد داشته
که این آمار بسیار تعیین کننده و در رشد صادراتی یک محصول قابل قبول است .این نکته
اسداهلل نیز قابل توجه است که استقالل سياسي و اقتصادي دولتها در گرو صادرات است و در
عسگراوالدی صورتی که سياستهاي صنعتي و تجاري در كشور به جاي تصميمگيري و نظرخواهي از
رئيسكنفدراسيون تشكلهاي بخش خصوصي «دیکته وار» باشد ،مشكالت پيشروي صادرات كماكان ادامه
صادرات ايران خواهد داشت .برای صادرات کاال ،دولتها همیشه به سرمایهگذاری روی صنایعی اقبال
نشان میدهند که سود خوبی از آن حاصل شود .تجربه سرمایهگذاری جهانی و منطقهای
بر صادرات صنعت نساجی نشان از آن دارد که در این صنعت پتانسیلهای فراوانی انباشته شده که میتواند ،به
عنوان الگوهای مش��ابه اقتصادی از سوی صنعتگران و سیاستگذاران اقتصادی در ایران نیز دنبال شود .تصویر رو
به ورشکس��تگی و یا فرسودگی صنعت نساجی در ایران به دنبال واقعی شدن نرخ ارز تا حدودی جایگاه واقعی و
عینی خود را بازیافته و میتوان برای این آینده برنامهریزی مثبتی را رقم زد .نکته قابل توجه در صنعت نساجی،
نیاز به سرمایهگذاری محدود و سوددهی باالی این صنعت است،البته رشد صنعت نساجی نیازمند کنترل وارداتی
است که در چند دهه اخیر بالی جان صنعت نساجی ایران شده بود .بنابراین با ایمن ساختن بازار به دنبال کاهش
قاچاق و واردات بیرویه ،آینده خوبی پیشروی صادرات صنعت نساجی ایران قرار دارد .براساس دستورالعملهاي
صادراتي سالهاي  75و  76مصوب دولت ،وزارت صنايع و معادن ملزم به پرداخت  50درصد ارزهاي استفاده نشده
به صادركنندگان بود ،بدين معني كه صادركنندگان معادل نيمي از ارزش ريالي صادراتشان را با ارايه ارز حاصل از
صادرات به بانكها ،دريافت كنند و نيمي ديگر را بهصورت ريالي از وزارت صنايع و معادن دريافت كنند ،اما متاسفانه
با گذشت  10سال و با وجود دستور صريح رياست محترم جمهور مبني بر پرداخت اين ديون متاسفانه هيچ اقدامي
در اين خصوص صورت نگرفته اس��ت .درحال حاضرعمده مش��كالت در اين صنعت به موانعي كه برسر توليد و
صادرات قرار دارد خالصه ميشود كه به نظر ميرسد وزارت صنايع و ساير دستگاهها بايد براي حل آن از تجربه
گران سنگ و دیرپای نساجان و همچنين تشكلهاي موجود در اين صنعت استفاده كنند .كشوري در همسايگي
ايران با تجربه ناچيز  20ساله در صنعت نساجي هماكنون  50ميليارد دالر صادرات نساجي دارد ،در مقایسه با چنین
موقعیتهایی ايران بايد حداقل ساالنه معادل  10ميليارد دالر صادرات محصوالت نساجي و پوشاك به كشورهاي
خارجي داشته باشد ،اما مسايلي همچون تورم و تاثير آن بر هزينههاي توليد ،ثبات نرخ ارز و بوروكراسيهاي رايج
در مبادي گمركي مانع رس��يدن به اين هدف ش��ده است .واقعیت این است که صنعت نساجي همواره به عنوان
رکن اساسي هر جامعهاي محسوب ميشود .در ايران نيز نخستین گامهاي صنعتي شدن با راهاندازي کارخانههاي
نساجي همراه بوده و اين کارخانهها با اشتغال گسترده کارگران توانستند نخستین چرخهاي صنعت کشور را به
حرکت درآورند .امروزه در بيشتر کشورها صادرات محصوالت نهايي بيشتر از محصوالت مياني ارزآور است .چين
يکي از کش��ورهايي اس��ت که سياست خود را بر صادرات محصوالت نهايي از جمله پوشاک و نساجي قرار داده و
صادرات محصوالت مياني را از س��ال  2011ميالدي به ميزان قابل توجهي کاهش داده است .براساس آمار اعالم
ش��ده ارزش صادرات منسوجات و پوشاک چين در سال  2012ميالدي تقريبا  3برابر ارزش صادرات نفتي ايران
بوده است .با اين شرايط ميتوان گفت گسترش صنعت نساجي و پوشاک کشور در شرايط کنوني ميتواند گزينه
مناسبي براي کاهش وابستگي به نفت محسوب شود؛ چراکه از يک سو قادر به ارزآوري بااليي بوده و از سوي ديگر
زمينه بسيار مناسبي براي ايجاد اشتغال محسوب ميشود .با این وصف یکی از راهکارهای دولت آینده این است که
برای فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی کشور -که اغلب ریشه در بیتوجهی به صنعت دارد -با مشورت و نظرخواهي
از تشكلهاي نساجي و پوشاك جلوي قاچاق پوشاك به كشور را گرفته و به جاي واردات  30درصد نياز كشور به
پوشاك ،همه نيازهاي داخلي از طريق توليد داخلي تامين كند.

ژانگ ژی�� ِوی ،اقتصاددان ،در تحقیقاتش از اقتصاد
چین به آنچه «قاعده  »5:30میخواند برخورده؛ نه،
ِ
اقتصاددان سختكوش
س��اعت پایان كا ِر ژی ِوی،
این
ِ
بانك نومورای ژاپن ،نیس��ت .اما قاعدهای كه او از آن
ِ
س��اعت خروج از
حرف میزند چندان هم بیربط به
كار نیست .ژانگ میگوید اقتصاد كشورهای بسیاری
پ��س از آنكه در دورهای چند س��اله ی��ا كمتر انباره
اعتبارشان به حدود  30درصد از تولید ناخالص داخلی
رس��یده در دا ِم بحران مالی افتادهان��د .ژاپن در نیمه
دوم دهه  1980اس��یر این قاعده ش��د؛ ایاالت متحد
هم در س��الهای پیش از  2007از این مرز گذشت.
ح��اال آقای ژانگ نگران چین اس��ت .بن��ا به گزارش
ش��اخص جدیدی كه بانك تسویه بینالمللی ()BIS
آن را محاسبه و منتشر میكند ،در پایان سال 2008
مجمو ِع اعتبارهای اعطایی ب��ه بنگاهها و خانوارها (و
سازمانهای غیرانتفاعی) چین كمتر از  118درصد از
تولید ناخالص داخلی بود .این مقدار تا ماه س��پتامبر
 2012به بیش از  167درصد از تولید ناخالص داخلی
افزایش یافته است.
اینكه حجم اعتبارات در كشوری در حال توسعه با
افزایش زیاد داشته باشد ،امری طبیعی
گذشت زمان
ِ
زیرین اعتبار جدا بیافتد،
است .اما هرگاه اعتبار از رون ِد
ِ
غالب اوقات باید منتظر مشكالت بود .طبق محاسبه
میزان
ماتیاس د ِرمان ،از بانك تسویه بینالمللی ،هرگاه
ِ

انحراف از  10درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود،
میتوان آن را هش��دا ِر قابل استنادی از بحران در سه
سال آینده تلقی كرد .بنا به محاسبات ما (نمودا ِر سمت
ِ
چپ را ببینید) نسبت اعتبار چین در حال حاضر 14
درصد از روند آن بیشتر است.
ژانگ در نگرانی از این ش��كاف عمیق اعتبار چین
مهم كاهش رتبه اعتباری
تنها نیست .این یكی از
ِ
دالیل ِ
چین در ماه آوریل از سوی بنیاد فیتچ ،یكی از دو بنیاد
معتبر اعتبارسنجی جهان ،بود .سیاستگذاران چینی
هم به این مس��أله واقف هس��تند .در ماه مارس اداره
نظارت بر بانكها از آنها خواست سرمایهگذاریهای
برونترازنامهای ( )OBSخود را سروس��امانی بدهند.
ماه گذشته اداره نظارت بر ارز خارجی چین مبارزهای
درون كشور آغاز كرد .بانك
سخت با
ِ
قاچاق سرمایه به ِ
مركزی چین هم آماده مقابله با بحران اس��ت و بنا به
گزارشها از هر ِ
بانك متوسط خواسته كه بدهی بانك
دیگری را نكول كند .بهنظر میرس��د مقامات چینی
میخواهند پس از این آهسته و پیوسته گام بردارند ،تا
اینكه گه تند و گهی خسته باشند.
ِ
نس��بت نوس��اندار اعتبار چین رش�� ِد
روی دیگر
مقدار اس��می تولید ناخالص داخلی است كه بهطور
حیرتانگی��زی ُكند پی��ش میرود .این مس��أله هم
تحلیلگران خوشبین را به اشتباه میاندازد كه گمان
میكردند افسارگس��یختگی اعتب��ار بهبود اقتصادی

قدرتمندی را به همراه خواهد آورد و هم تحلیلگران
بدبین را گول میزند كه انتظا ِر ایجاد تور ِم ش��دید را
داشتند.
اگرچه درهمین حال برخی هم معتقدند که ایجاد
ش��كاف میان اعتبار ،رشد و قیمتها تاحدی توهمی
آماری اس��ت .به ادعای او معیا ِر رس��می اعتباردهی
بهسبب محاسبه مضاعف دچار اشكال شده .اگر بنگاه
اقتص��ادی بزرگی با نرخ��ی ارزان در بازار اوراق قرضه
اس��تقراض كند ،و ارزانتر از آن به شركتی دیگر وام
( Tتركیبی از
پول ردوبدل شده در محاسبه  SF
دهدِ ،
وامها ،اوراق قرضه ،حوالهجات و ابزارهای دیگر تأمین
مالی) در بانك مركزی دو بار ظاهر خواهد شد.
ریچارد ورنر از دانش��گاه ساوتهمتون ،توضیحی
عمیقتر بهدست میدهد كه به نظریه نقصاندار معتقد
است نه محاسبه اشتباه .او پس از مهاجرت به توكیو
در سال  ،1990درست زمانی كه حباب اعتبار داشت
میتركید ،ارتباط میان اعتبار ،رشد و قیمتها را بررسی
استقراض بیشازحد عواقب مخرب
كرده است .سالها
ِ
بسیاری دارد .اما تور ِم باالی قیمتهای مصرفی را به
همراه نمیاورد .ورنر برمبنای این تجربه خود نگاهی
باریكبینتر به منشأ اعتبار دارد و نگاهی ریزبینتر به
مقاصد آن .او تأكید میكند كه فقط بانكها میتوانند
وام بدهند :وامهای آنها سپردههایی ایجاد میكند كه
میتوان برای پرداخت از آنها استفاده كرد .موسسات

پيشبيني روندهاي پيشروي اقتصاد دنيا

رشد انفجاری اعتبارات چینی بعضی را نگران كرده .آیا باید نگران بود؟

دهکدهجهانی

اعتبار شكننده چینی

اقتصادكشورهای
بسیاری پس از
آنكه در دورهای
چند ساله یا كمتر
انباره اعتبارشان به
حدود  30درصد
از تولید ناخالص
داخلی رسیده در
دا ِم بحران مالی
افتادهاند.

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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دهکدهجهانی

حباب اعتبار ژاپن
ِ
زخمی ماندگار بر
قامت اقتصاد این
كشور گذاشت.
پساندازكنندگان
دریافتند كه آنقدر
كه داراییهای
گرانتر از ارزش
واقعیشانمیگوید
ثرومندنیستند.
وامدهندگان هم
دریافتند كه آنقدر
كه بدهیهای
معوقهشانایجاب
میكندثروتمند
نیستند.

نگر
آینده
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میان
و ابزارهای مالی دیگر صرفاً قدرت خری ِد موجود را ِ
طرفین جابهجا میكنند و نه بیشتر.
عقیده دوم ورنر این است كه افراد با کمک اعتبار،
مقاصد و اهداف متفاوتی را دنبال میكنند .بخشی از
این اعتبار در خرید كاالهای مصرفی خرج میش��ود؛
ِ
ساخت كارخانهها ،ساختمانها و داراییهای
بخشی در
فیزیكی دیگر هزینه میشود؛ و بخشی روی داراییهای
موجود .دو نو ِع نخس��ت خرج كردن وام مستقیماً به
تولید ناخالص داخلی میافزاید ،اما نوع سوم نه .بنابراین
اقتصاد رشد نمیكند یا زمین نمیخورد ،وقتی برجی
دستبهدست میشود.
دوران حباب اعتباری ژاپن ،س��هم عمدهای از
در
ِ
اعتبارها از این نوع سوم بودند .اعتبارهایی كه به خرید
زمین و امالك موجود اختصاص داده شدند ،و قیمت
آنها را تا اوجی ناپایدار باال بردند .در چین این نوع از
اعتباردهی را نمیتوان به آس��انی در دادهها تمیز داد.
اما چین دو ارزیابی متفاوت از سرمایهگذاری بهدست
میده��د .ارزیابی نخس��ت (اطالع��ات ثابت ناخالص
سرمایه) سرمایهگذاری در داراییهای فیزیكی جدید را
محاسبه میكند ،كه به تولید ناخالص داخلی میافزاید.
میزان
ارزیابی دوم (س��رمایهگذاری داراییهای ثابت)
ِ
مخارج انجامشده بر داراییهای موجود ،از جمله زمین،
ِ
رقم هر
را به محاسبه پیشین میافزاید .در سال ِ 2008
دو ارزیابی تقریباً مساوی بودند .اما ،بهگفته ام.كِی .تانگ
مخارج
تحلیلگر بنیاد گلدمن ساكس ،در حال حاض ِر
ِ
ی
داراییهای تازه فقط  70درصد از سرمایهگذاری دارای 
ثابت اس��ت .این نشان میدهد كه داراییهای موجود
ِ
قیمت صعودی این دست به
دارند با سرعت فزاینده و
ن دست میشوند.
آ
این وضعی��ت چهقدر نگرانكننده اس��ت؟ حبابِ
اعتب��ار ژاپن زخمی مان��دگار بر قام��ت اقتصاد این
كشور گذاشت .پساندازكنندگان دریافتند كه آنقدر
كه داراییهای گرانتر از ارزش واقعیش��ان میگوید
ثرومند نیستند .وامدهندگان هم دریافتند كه آنقدر
كه بدهیهای معوقهش��ان ایج��اب میكند ثروتمند
نیستند .بانكها عقب نشستند؛ و پرچم قانون جنگل
افراش��ته ش��د .اما رش��د انفجاری اعتبار همیشه هم
تاریخ چین خود گواه
عاقبتی اینچنین ناگوار ندارد،
ِ
میزان
2004
اوایل
تا
2001
این مدعاس��ت .از س��ال
ِ
اعتبار كل رش�� ِد زیادی داش��ت ،و قاعده  5:30را رد
دولت مركزی مجبور شد 45
ِ
پایان این دوره
كرد .در ِ
میلیارد دالر به بزرگترین بانكهای چین تزریق كند
تا اشتباهات اعتباردهی گذشتهشان را جبران كنند.
میانگین رشد در سه
اما بحرانی پیش نیامد .درعوض،
ِ
سال بعد از آن بیش از  12درصد بود.
ِ
یك تف��اوت میان حباب اعتب��اری ژاپن و حبابِ
دولت چین ِ
قبلی چین این اس��ت كه ِ
پشت بانكها و
گیرندگان آنها ایستاد ،درحالیكه ژاپن
بسیاری از وام
ِ
گذاش��ت بدهیها بر شانه بانكها و بنگاهها سنگینی
كنند .همچنین اقتصا ِد كمتر توسعهیافته چین جای
بیشتری برای رش��د دارد .وامها و سرمایهگذاریهای
اش��تباه در گذشته مانع از وامها و سرمایهگذاریهای
تازه در آینده نمیشوند .چین در ده سال گذشته تغیی ِر
بسیار زیادی داشته .و بسیاری به این امید بستهاند كه
ژاپن دهه  1990شباهت دارد
این كشور حاال بیشتر به ِ
پیش خود.
تا ده سال ِ

تجارت پول به سبک هندی
میلیاردرها در هندوستان برای بانك زدن صف كشیدهاند
هند بهزودی شاهد موجی از بانكهای جدید خواهد بود كه در گوشهوكنار این كشور سربرمیآورند؛ بانك مركزی
این كشور كه به متقاضیان تأسیس بانك مهلت داده بود درخواستهای خود را بفرستند ،خود را آماده صدور مجوز
طرح توسعه بخش بانكداری با صدور مجوز تأسیس بانكهای خصوصی جدید
تأسیس بانكهای جدید میكندِ .
پس از بحث و جدلهای بسیار و یك دهه بعد از صدور آخرین مجوزهای بانك در این کشور ،اجرا میشود .آخرین
دو ِر تأسیس بانكها به تأسیس بانكهایی چون بانك كوتاك ماهیندرا انجامید كه اودای كوتاك ،موسس آن ،بعدها
نخستین میلیاردر بانكدار هند لقب گرفت .از این رو تعجبی ندارد كه بعضی از صاحبان صنایع و كسبوكارهای
بزرگ كشور بخواهند سهمی از این كسبوكار جذاب ببرند ،در كشوری كه از فقدان شدید بانك رنج میبرد؛ در
حال حاضر نزدیك به نیمی از جمعیت هند به خدمات بانكی دسترسی ندارند.
هندی سرمایهدار با شرکای ژاپنی

میان كسانی كه سراسیمه راهی خیابان شاهد باگات سینگ در بمبئی ،كه ساختمان بانك مركزی هند در
در ِ
آن قرار دارد ،شدهاند آنیل آمبانی ،برادِر كوچكتر موكِش آمبانی ،ثروتمندترین مرد هند ،و صاحب شركت ریالینس
كپیتال ،هم دیده میشوند؛ كسی كه در فهرست بنیاد فوربس با  5.2میلیارد دالر دارایی مقام یازدهمین ثروتمند
ِ
شریك قدرتمند
هند را به دست آورده .آنیل برای اینكه تقاضای تأسیس بانك خود را سنگینتر و جذابتر كند ،دو
ژاپنی ،یعنی ِ
ِ
تراست سومیتومو میتسویی و شركت بیمه عمر نیپون ،را هم معرفی كرده كه هریك  5درصد
بانك
از سهام ِ
بانك جدید را در اختیار خواهند داشت .شركت بیمه نیپون در حال حاضر در ریالینس شریك است؛ در
ِ
قیمت 754
دو سال گذشته این شركت  26درصد از سها ِم هر دو بخش بیمه عمر و مدیریت دارایی ریالینس را به
میلیون دالر خریده است .ازقضا سومیتومو پیش از این جای پای خود را در بخش بانکی اقتصاد هند باز کرده است،
با  4.28درصد سهامی که در بانک کوتاک دارد.
کومار بیرال نوه بانکدار قدیمی هندی

ِ
رقابت تأسیس بانكی جدید وارد شده ،و احتماالً بخت خوبی هم برای
یكی از نامهای سرشناس دیگری كه در
موفقیت دارد ،كومار بیرال است كه از مدتها پیش تمایل خود را برای ورود به كسبوكار بانكداری نشان داده بود.
ِ
پدربزرگ كومار ،گانشیام داس بیرال ،در سال  1943بانك یونایتد كامرشال را در كلكته بنیان گذاشته بود؛ بانكی
پد ِر
كه بعدها در كنار بانكهای دیگر ملی شد .نویسنده فوربس ،چندی پیش در گزارشی درباره او نوشته بود« :چند سال
پیش که برای اولین بار با کومار مالقات کردم ،اعتراف کرد که دوست دارد بانک آدیتیا بیرال را هم به سب ِد کارهای
اقتصادیاش بیافزاید ،اما هنوز منتظر شفافتر شدن قوانین در این رابطه بود ».بانک مرکزی هند در آن زمان هنوز
تصمیم نگرفته بود که آیا اجازه دهد بنگاههای بزرگ اقتصادی ،مثل بیرال ،بانکی برای خود تأسیس کنند یا نه ،زیرا
تداخل منافعی پیش بیاید .جالب اینجاست که دختر  18ساله کومار ،آنانیاشری ،که پایی ِز امسال
بیم آن داشت که
ِ
به قصد تحصیل عازم دانشگاه آکسفورد خواهد شد ،در این زمینه از پدر جلو زده و بنگاهی تأسیس کرده که وامهای
خرد به زنان فقیر میدهد .کومار خود در کنا ِر عظیم پ ِرمجی و جی .ام .رائو یکی از سه میلیاردری است که در هیئت
تصمیمگیری بانک مرکزی حضور دارند.
غول الکترونیک هند

ونوگوپال دهوت ،غول الکترونیک هند ،هم که تمام اعضای خانوادهاش در فهرست ثروتمندان هند هستند ،پا
ِ
مهلت ثبتنام تقاضایش را ارسال کرده و
ویدئوکان او یک هفته پیش از پایان
به این میدان گذاشته است .شرکت
ِ
ِ
هلدینگ سیتیاستِیت ،متعلق به گروه بیمه لیبرتی میوچوآل امریکا ،را شریک خود معرفی کرده (ویدئو کان
شرکت
عمومی مشترک با لیبرتی میوچوآل در اختیار دارد ).ماه ژوئن برای دهوت بسیار
در حال حاضر یک شرکت بیمه
ِ
میدان گازی موزامبیک را
خوشیمن بود :او توانست با قراردادی  2.5میلیارد دالری  10درصد از سهام ویدئوکان در
ِ
دولتی  ONGCویدِش و  OVLبفروشد .ب ه دست آوردن مجوز تأسیس یک بانک میتواند
به دو شرکت حفاری
ِ
جشن او را تکمیل کند.
ِ
اما در حالی که رقابت بر سر مجوزهایی که تعدادشان احتماالً از انگشتان دست بیشتر نخواهد بود ،سخت در
جریان اس��ت ،قواعد و مقررات جدید بانکی بعضی را هم از تالش برای تأسیس بانک مأیوس کرده است .شرکت
عمومی
ماهیندرا فایننس ،شاخه مالی گروه اقتصادیِ سودآور و بزرگ ماهیندرا که بیش از هرچیز با خودروهای
ِ
اسپورتش شناخته میشود ،یکی از شرکتهایی بود که اعالم کرد از این رقابت خارج میشود ،زیرا که به گفته آنها
این قوانین جدید کسبوکار کنونیشان را به خطر میاندازد .اگرچه سهام این شرکت بهسرعت نزول کرد ،ماهیندرا
بهویژه به دو قانون جدید معترض بود :نخست اینکه شاخه مالی شرکت باید کسبوکارش را تمام و کمال به بانک
قانونی  27درصدی را بپردازد.
جدید انتقال دهد و اینکه بالفاصله باید ذخیره
ِ

چهار ریسک بازارهای جهانی
در طول چند ماه آینده
از دید تحلیلگران مجله بلومبرگ
بیشتر نگران چه چیزی هستید؟ چه ماجرایی نمیگذارد شبها آرام بخوابید؟
اینها سواالتی اس��ت که سرمایهداران بزرگ یا آدمهای عادی  -در هر فرصتی
که پیش میآید  -از ما میپرس��ند تا از آینده مطمئن شوند .البته اطمینان از
آینده که بیمعناست ،آنها میپرسند تا در برابر آینده آمادهتر شوند .به هر حال
اوضاع اقتصاد دنیا هنوز تا آرامش نسبی فاصله زیادی دارد و پیشبینی در چنین
وضعیتی آسان نیست .اما در همین بیثباتی هم میتوان نگران چهار روند بود
که ممکن است باعث بدتر شدن اوضاع شوند و بازارها و سرمایهگذاران را بیش از
پیش به هم بدبین کنند .حواستان به این چهار ریسک باشد:

1

ریسک کند شدن دوباره اقتصاد آمریکا

آن طور که اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند رشد اقتصاد آمریکا در سال
ج��اری حدود دو ت��ا دو و نیم درصد خواهد بود .با این ح��ال آمارهایی که در
س��ه ماهه اول منتشر ش��ده زیاد امیدبخش نبوده اند و ریسک رشد کندتر از
پیشبینیهای قبلی ممکن است به بازار شکننده کنونی صدمه بزند .باید منتظر
ماند و دید که آیا رشد اقتصاد در دچار سکسکه میشود یا نه و در سهماه دوم
و سوم به کدام سمت خواهیم رفت.

2

ریسک بحران در خاورمیانه

با توجه به میزان موجودی نفتی کشورهای بزرگ و همچنین میزان عرضه
و تقاضا ،نفت در حال حاضر کمی بیشتر از آنچه که باید باشد خرید و فروش
میش��ود .نفت کمی گران است اما خیلی گران نیست و این یعنی در صورت
آغاز بحران جدی در خاورمیانه  -مثال اگر ایران صادراتش را قطع کند  -بهای
آن ناگهان باال خواهد رفت.

3

ریسک بحرانیتر شدن اوضاع در منطقه یورو

عده زیادی از مردم و سرمایهگذاران نگران بحران بانکی در اروپا یا فروپاشی
یورو هس��تند و به همین خاطر وضعیت بازارهای ب��ورس اروپایی را میتوان
پرخطر به حساب آورد .و بهای سهام شرکتهای اروپایی میتواند از وضعیت
کنونی هم پایینتر بیاید چون در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار گرانتر از
حدی است که ما انتظار داریم.

4

ریسک شوکهای بیرونی غیرقابل پیشبینی

راستش ،همین حاال ربودهاند!

اگربخواهیم
كمیسادهانگارانه
به ماجرا نگاه
كنیمُ :رباتها
مدتهاست كه
دارند شغلهای
ما را میدزدند ،یا
دستكم افزایش
حقوقمان را ازمان
گرفتهاند ،بهویژه،
ُرباتهای ارزان.

نگر
آینده

مطالعهای جدید نشان میدهد كه سهم نیروی كار از درآمد جهان در حال سقوط است ،و
دلیل آن هم رشد سرسامآور تكنولوژی است .سهدهه است كه سهم دستمزدها از اقتصاد امریكا
س��یر نزولی به خود گرفته .این را میتوان از نموداری كه مارگارت یاكوبسن و فیلیپو اوچینو،
گران بانك مركزی كلیولند ،در گزارش خود از روند دستمزدها در این كشور ارائه كردهاند
تحلیل ِ
بهخوبی دید (نمودار باال ).در عین حال بخشی از درآمد ملی كه صرفِ پرداخت سود ،سود سهام
و بازده سرمایه میشود رشد ثابتی را تجربه میكند؛ سرمایه  ،1نیروی كار  .0شاید این نمودار و
آمارها برای امریكاییها خبر تازهای نباشد ،و باز هم بگویند «خب ،كه چه .خودمان میدانیم كه
حاال وقت سختی برای كا ِر یدی در امریكاست ».اما آنطور كه پیداست این ماجرا به امریكا ختم
اقتصاددانان دانشكده كسبوكار دانشگاه شیكاگو،
نمیشود .لوكاس كاراباربونیس و ب ِرنت نایمن،
ِ
افزایش نابرابری درآمدی
بهتازگی مقالهای از مطالعات اخیر خود منتشر كردهاند كه میگوید
ِ
پدیدهای جهانی است ،و اُفت درآمد و اشتغال نیروی كار هم همینطور .این دو اقتصاددان ،كه بر
اساس مطالعه پیشین خود به نظریهای در باب وضعیت نیروی كار در جهان رسیدهاند ،اطالعات
مربوط به  56كش��ور جهان را ادغام و بررس��ی كرده و پی بردهاند كه در سراس��ر جهان ،سه ِم
كارگران از تولید ناخالص داخلی از دهه  1980تا كنون پنج درصد كاهش داشته است.
این الگو در تكتك كش��ورهای مورد بررسی صادق نیست ،اما در تمام اقتصادهای بزرگ
جهان بهطور ثابت در حال تكرار است؛ بدین معنی كه ایاالت متحد امریكا ،ژاپن ،چین و آلمان،
همگی در چنین وضعیتی قرار دارند.
اما دلیل اینكه سهم كارگران از خوان گسترده درآمد جهانی سالبهسال كاهش مییابد
چیست؟ نایمن و كاراباربونیس میگویند تقصیرها را باید گردن ُرباتها انداخت .بهویژهُ ،رباتهای
ارزان (یا ،اگر اینطور ترجیح میدهید ،كامپیوترهای شخصی ارزانقیمت ،ماشینآالت صنعتی
ارزان ،و در كل تكنول��وژی ارزانقیم��ت ).در دهه  1980كه انقالب دیجیتال داش��ت به وقوع
میپیوست ،هزینه محاسبه بهسرعت رو به افول گذاشت .در نتیجه ،به عقیده این دو اقتصاددان،
ش��ركتها شروع كردند به سرمایهگذاری در تجهیزات پیشرفته محصول جدید تكنولوژی ،تا
كارگران ناكارآمد و پرهزینه كنند .اگر بخواهیم كمی سادهانگارانه
جایگزین كارمندان و
آنها را
ِ
ِ
به ماجرا نگاه كنیمُ :رباتها مدتهاست كه دارند شغلهای ما را میدزدند ،یا دستكم افزایش
حقوقمان را ازمان گرفتهاند.
خب ،چطور میتوان این روند را اثبات كرد؟ آنطور كه پیداست ،هزینه كاالهای سرمایهای
(كاالهای��ی كه كس��بوكارها میخرند تا در پروس��ه تولید كاال یا خدمات ق��رار دهند ،مثل
سیس��تمهای تكنولوژی اطالعات و ُرباتهای تولیدكننده كارخانهای )،به س��بب تفاوتها در
میزان یكسان در
سیاس��تهای تجاری ،نظامهای مالیاتی و مواردی از این دست در جهان ،به
ِ
سراسر دنیا اُفت نكرده است .درنتیجه ،نایمن و كاراباربونیس قادر بودهاند هزینههای در حال
تغیی ِر سرمایهگذاری كسبوكارها در هر كشور را با در نظر گرفتن سه ِم در حال تغیی ِر نیروی
كار از اقتصاد ملی آن كشور مقایسه كنند .بهجز چند استثنا ،نتیجه این بوده است كه هرجا
هزینه كاالهای سرمایهای اُفت كرده ،سه ِم نیروی كار از درآمد ملی هم كاهش یافته است .در
كشورهایی كه كاالهای سرمایهای گرانتر شدهاند ،سه ِم نیروی كار افزایش نشان میدهد.
نایمن و كاراباربونیس اولین اقتصاددانهایی نیس��تند ك��ه ادعا میكنند كارگران دارند در
بازار كار جهان به تكنولوژی میبازند .اریك برینجولفسن و اندرو مكآفی ،اقتصاددانان دانشگاه
امآیتی ،در كتاب خود «رقابت با ماشین» این موضوع را به تفصیل شرح دادهاند .پُل كروگمن،
اقتصاددان امریكایی و اس��تاد اقتصاد و روابط بینالملل در دانش��كده وودرا ویلس��ون دانشگاه
پرینس��تون ،هم در وبالگ پربینن��ده خود این موضوع را از نظ��ر گذرانده و تاكنون بحث و
جدلهای بسیاری بر پا كرده است .اما آنچه مطالعه نایمن و كاراباربونیس را از مطالعات پیشین
متمایز میكند این اس��ت كه این دو در تحقیق خود تغیی ِر س��هم نیروی كار از درآمد ملی را
در مقیاس��ی جهانی اندازهگیری و كمیتدهی كردهاند .به اعتقاد این محققان ،رش ِد انفجاری
مسبب نزدیك به نیمی از اُفت جهانی سهم نیروی كار در اقتصاد دنیا بوده است.
تكنولوژی،
ِ
این وضعیت برای س��هامداران فرخنده و رضایتبخش است .برای مصرفكنندگان هم كه
محصوالتِ ارزانتر و بهتری بهلحاظ كیفیت عایدشان میشود ،رون ِد فوقالعادهای است .حتی
كارگرانی هم كه مهارتی دارند ،در چنین وضعیتی در بازار كار شكوفا میشوند .اما معنی دیگرش
مراقب عواقب و زیانهایی باشیم كه اقتصا ِد فنآوری به جامعه میزند .سرآخر،
این است كه باید
ِ
همه میدانیم كه این تغییرات متوقف یا حذف نخواهند شد.
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این احتماال ترس��ناکترین ریسک است .برای آنکه در برابر این ریسکها
آماده شویم کار زیادی نمیتوانیم انجام دهیم چون اینها غیرقابل پیشبینیاند.
مثال همیشه این احتمال وجود دارد که کره شمالی دست به اقدامی غیرقابل
پیشبینی بزند .و همیش��ه این احتمال وجود دارد که ناگهان چیزی ش��بیه
بمبگذاریهای ماراتن بوستون  -در مقیاسی بزرگتر  -رخ دهد.
ب��ه هر حال گاهی اوقات اتفاقات وحش��تناک رخ میدهند و هیچ برنامه
کامپیوت��ری یا ش��خص زیرکی وجود ن��دارد که بتواند چنی��ن چیزهایی را
پیشبینی کند .با این حال میتوان با بررسی بعضی معیارها میزان خطرات
س��رمایهگذاری در بازارهای خاص را پیشبینی کرد .مثال یکی از اینها میزان
تمایل س��رمایهگذاران به بیمه کردن سرمایه و کسب و کارشان است .وقتی
ک��ه س��رمایهگذاران ناگهان به بیم��ه روی میآورند یعنی آنه��ا عصبیاند و
احساس میکنند خبرهای بدی در راه است .و اصوال هیچ چیز مثل احساس
سرمایهگذاران بزرگ ،در پیشبینی بازار به ما کمک نمیکند.

ُرباتها
دستمزدتان را خواهند ربود؟
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پيشبيني روندهاي پيشروي اقتصاد دنيا

دهکدهجهانی

ِ
وفلك
چرخ
بدهكاران
نگاهی به بدهی در بزرگترین
اقتصادهای جهان
در سالهای پیش از بحران مالی جهان ،كشورهای
ثروتمند جهان بر موجی از بدهیهای بخش خصوصی
اسكی میكردند .اما پس از بحران اوضاع متفاوت شد.
در اینجا (با اس��تفاده از اطالعاتی ك��ه آخرین بار در
 19س��پتامبر  2012بهروز شدهاند) سطح بدهی این
كشورها در قالب درصد بدهی از تولید ناخالص داخلی
برای برخی از كش��ورهای ثروتمند و بازارهای نوظهور
بین سهماهه نخست سال
جهان را بررس��ی كردهایمِ .
 2004و سهماهه نخست سال  ،2009بدهی غیرمالی
بخش خصوصی با متوسط  43درصد از تولید ناخالص
داخلی در كشورهای غربی (ب ه استثنای آلمان) افزایش

حتی اگر اقتصاد
جهانی رونق
گذشته خود را
به دست آورد
نبایدانتظار
داشتهباشیم
اقتصادمتزلزل
کاناداعملکرد
چشمگیریداشته
باشد .کانادا به
دلیل جمعیت کم و
پیر و نیروی کار
با پویایی کمتر،
فضای رشدی به
اندازه آمریکا ندارد.

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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سراب کانادایی
چه بر سر معجزه اقتصادی کانادا آمد
از دید کسانی که از بیرون به قضیه نگاه میکنند ،کانادا
کشور قدرتمندی به نظر میرسد .در میان رکود اقتصادی،
بانکهای کانادا سودآور بودند ،قیمت مسکن افزایش یافت
و مشاغل از بینرفته به سرعت جایگزین شدند؛ و تمام این
موارد مایه مباهات اتاوا بودند .وزیر دارایی کانادا ،در سال
 ۲۰۰۸به خبرنگاران گفته بود« :ما سالمترین سیستم مالی
را در جهان داریم و این نقطه قوتی است که میتوانیم با
سایر کشورها به اشتراک بگذاریم ».چند سال بعد ،استفن
هارپر ،نخست وزیر ،در مجمع جهانی اقتصاد در داووس
وع��ده داد که با انجام اصالحاتی در در بخش مهاجرت و
تاکید بر فروش نفت و گاز به آس��یا ،زمین ه را برای رشد
اقتصادی فراهم کند .این بخشی از دورنمای بزرگ تبدیل
کانادا به یک «ابرقدرت نوظهور انرژی» بود .اما در روایتی که
کانادا از وضعیت اقتصادیاش ارائه میدهد هم حفرههای
بزرگی وجود دارد .بانکهای کانادا -که هنوز خوب عمل
میکنند -در ردهبندی موسسات از رتبه باالیی برخوردار
نیس��تند ،زیرا با مس��اله حباب مس��کن و سطوح باالی
بدهی مصرفکنندگان مواجه هستند .اقتصاددانان نگران
این هس��تند که افزایش صادرات نتواند با سرعت کافی،
کاه��ش هزینههای دولتی را جبران کند .و بخش نفت و
گاز آلبرتا هم -که درباره آن زیاد مبالغه ش��ده -ناگهان با
مشکل مواجه شده است ،زیرا آمریکا تولید نفت خام خود
را افزایش داده که قیمت نفت و سرمایهگذاریهای آتی را
با تهدید مواجه کرده است .کاناداییها قبال از این واقعیت
که اقتصاد کوچک و مبتنی بر منابعش��ان در مقایسه با
همس��ایگان بزرگت��ر جنوبی خ��ود از وضعیت بهتری
برخوردار بود احس��اس غرور میکردند .به قول اس��تفن

هارپر ،کانادا کش��وری بود که در دنیای صنعتی عملکرد
خوبی داشت .اما در عرض چند ماه اوضاع تغییر کرد .واقعا
چه اتفاقی افتاد؟ بن رابیدوکس ،تحلیلگر شرکت مشاوران
ام .هانسون معتقد است که معجزه اقتصادی کانادا از ابتدا
یک س��راب بوده است .او با اش��اره به تصمیم اتاوا مبنی
بر خرید  ۶۹میلیارد دالر وام مسکن از بانکها میگوید:
«علت اینکه که از رکود اقتصادی زیان کمتری دیدیم این
اس��ت که قدرتش را داشتیم که با افزایش رشد اعتباری،
ضعف هزینههای مصرفکنندگان را جبران کنیم ».خرید
آن وامها از س��ال  ۲۰۰۸آغاز شد و در نتیجهاش بانکها
قدرتش را داشتند که باز هم وام بدهند .این مساله باعث
رونق فروش خانه و مراکز خرید شد .به گفته رابیدوکس
«کانادا به تدریج از رکود اقتصادی خالص نشد .بلکه فقط
ضعفهای اقتصادیاش را مخفی کرد».
اما ای��ن امر به بروز خطرات جدیدی انجامید :به نظر
میرسد بازار امالک به خاطر هزینه کمرشکن بدهیها در
معرض سقوط قرار گرفته است .حاال که مصرفکنندگان
پولی در اختیار ندارند ،بهترین سناریو برای اقتصاد جهانی
این است که دوباره رونق پیدا کند و این در حالی است که
اقتصاد کانادا ضعیف شده است .بنابراین باید اجازه دهیم
صادرکنندگان به عنوان موتور رشد کانادا کنترل امور را
برعهده بگیرند .اما این کار با توجه به مشکالت بدهیهای
اروپایی و کاهش رشد اقتصادی چین آسان نیست و این
مساله ،نگرانیها را از بابت کاهش جهانی کاال افزایش داده
است .حتی بهبود جنبههای مهم اقتصاد آمریکا میتواند
شمش��یر دولبهای برای کانادا باشد .رابیدوکس میگوید:
«برخ��ی اقتصاددانان میگویند کان��ادا به تدریج از رکود

اقتصادی خالص نشد؛ بلکه فقط ضعفهای اقتصادیاش
را مخفی کرد ».گزارش اخیر رویال بانک کانادا نشان داد
که اقتصاد کانادا در شش ماهه دوم سال  ۲۰۱۲با مشکل
مواجه شد .رویال بانک کانادا که مدعی بود در دوران بعد
از رکود ،قویترین عملکرد را در گروه جی -هفت داشته
اس��ت ،تقصیر کمبودن رشد تولید ناخالص داخلی ( بالغ
بر  ۰.۶درصد) را به گردن ضعف بخش اس��تخراج معدن،
تولید نفت و گاز ،همین طور کاهش ساخت و ساز و تولید
صنعتی در سه ماهه چهارم انداخت.
روی��ال بانک کانادا از آن زمان ،دورنمای رش��د تولید
ناخال��ص داخلی در س��ال  ۲۰۱۳را تقریبا با نیم درصد
کاهش ۱.۸ ،درصد پیشبینی کرده اس��ت .سایر بانکها
این دورنما را حتی پایینتر پیشبینی کرده و میزان آن
را  ۱.۵درص��د اعالم کردهاند .پ اما در گزارش اخیر بانک
تورنتو-دومینین ،بهبود اندک اقتصاد پیشبینی ش��ده و
احتماال قیمتها هم تا س��ال  ۲۰۲۳در حدود دو درصد
افزایش مییابند .البته این در صورتی اس��ت که عملکرد
یکنواخت تورم را در معادالت در نظر بگیریم.
رشد آتی اقتصادی کانادا از چه زمانی آغاز
خواهد شد؟

به نظر میرسد که اقتصاد در حال بهبود آمریکا دارد
زمینه مناس��بی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان
فراه��م میکند و با ایجاد اش��تغال ،درصد نرخ بهره هم
میتواند افزایش یابد .اما مخاطرات هنوز باقی است .بخش
عظیم منابع کانادا ،که تقریبا در حدود یک پنجم تولید
ناخالص داخلی اس��ت ،به شدت در برابر وقایع آن سوی
جهان آسیبپذیر است .در این میان ،برای بررسی بیشتر
اوضاع میتوان به استان آلبرتا توجه کرد .اگر چه قیمت
نفت جهانی باال و در حدود  ۱۰۸دالر در هر بشکه است،
تولیدکندگان نفت این استان به دلیل نبود ظرفیت خط
لوله و نیز حرص و ولع آمریکا برای تولید نفت (که موجب
کاهش قیمت نفت داخلی شده) به مراتب مبلغی کمتر از
این میزان دریافت میکنند .آلبرتا -این منطقه غنی نفتی-

شاخص همبرگر بزرگ

شاخص ابداعی اكونومیست نشان میدهد كه
جدیدترین آمارهای
ِ
سوئیس گرانترین پول جهان را دارد

یافته بود .ام��ا از زمان بحران اقتصادی تاكنون هزینه
بدهیها به ترازنامه بخش عمومی هم راه یافته است.
هزینه نجات مالی و محركهای مالی ،و اثرات رش�� ِد
ِ
نسبت بدهی
ُكند اقتصادی بر روی درآمدهای مالیاتی،
دولتها به تولید ناخالص داخلی را به رشد سرسامآوری
رسانده و نتیجه ،آن شده که دستكم بخش خصوصی
رون��د كاهش بدهیها در ترازنامه را آغاز كرده اس��ت؛
بدهی غیرمالی بخش خصوصی در س��ه سال اخیر در
آن شش كشور بهطور متوسط  8درصد كاهش یافته
بازگرداندن وضعیت
است .اما هنوز راه طوالنی سختی تا
ِ
بدهیها به وضع مطلوب باقی است.

شاخص همبرگر بزرگ یا «بیگ مك» نشریه اكونومیست بر نظریه برابری قدرت خرید استوار است :بدین صورت كه در
بلندمدت ،نرخهای ارز باید با بهگونهای تعدیل شوند كه قیمت سبدی از كاالها و خدمات در كشورهای مختلف برابر باشد.
سب ِد خاصی كه در محاسبه این شاخص در نظر گرفته شده یك ساندویچ بیگمك فستفودهای زنجیرهای مكدونالد
است ،كه قیمت آن با متوسطِ  4.20دالر ،قیمتش در امریكا ،مقایسه میشود .براساس آنچه اكونومیست «برگرونومیكس»
ِ
قیمت س��اندویچ
یا اقتصاد همبرگر مینامد ،فرانك س��وئیس  62درصد از قیمت واقعیاش گرانتر اس��ت .نرخ ارزی كه
بیگمك سوئیس را با قیمت ساندویچی مشابه در امریكا یكسان میسازد 1.55 ،فرانك سوئیس به یك دالر است؛ اما نرخ
ارز واقعی در حال حاضر  0.96است .ارزانترین همبرگر را در هند میتوان یافت ،كه فقط  1.62دالر قیمت دارد .اگرچه
ِ
قیمت ماهاراجهمك بهجای آن در نظر گرفته شده است ،كه بهجای گوشت گاو
چون بیگمك در هند فروخته نمیشود،
در آن از گوشت مرغ استفاده میشود .بااینحال ،شاخص بیگمك نشان میدهد كه روپیه هند  60درصد ارزانتر از قیمت
واقعی آن است .ارزش یورو ،پول واحد اروپایی ،در برابر دالر امریكا كه بهتازگی به پایینترین حد در  16ماه اخیر سقوط
كرده است ،در حال حاضر بهقیمت كمتر از  1.30یورو به یك دالر بهفروش میرسد ،اما هنوز  6درصد گران است .دیگر
پولهای اروپایی هم ،در مقایسه با بررسی گذشته شاخص بیگمك ،قدرتشان در برابر دالر را از دست دادهاند ،و وضعیت
ِ
فورینت مجارستان و كرونای چك از همه بدتر بوده ،كه بهترتیب  23و  26درصد افت داشتهاند .شش ماه پیش هردوی این
ت عادالنهشان بودند ،اما بهترتیب حاال  37درصد و  18درصد گران هستند.
واحدهای پول نزدیك به ارزش واقعی و قیم 
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حاال با کمبود  ۶میلی��ارد دالری درآمد نفتی خود در
سال جاری مواجه است .کریگ رایت -اقتصاددان ارشد
رویال بانک کانادا -میگوید یکی از نگرانیهای عمده،
کاهش انگیزه فعاالن اقتصادی کانادا اس��ت .بررس��ی
اخیر مرکز آمار نشان میدهد بعد از سال  ۱۹۹۵کانادا
فعال کمترین س��رعت را در رش��د اقتصادی در بخش
سرمایهگذاری خصوصی و دولتی (در زمان غیر رکود
اقتصادی) تجربه میکند .ب��ه گفته رایت« ،وقتی که
ترازنام��ه اقتصادی ش��رکتها در وضعیت خوبی قرار
بگیرند ،انتظار میرود سرمایهگذاری بیشتری صورت
گیرد ».اما حتی اگر اقتصاد جهانی رونق گذشته خود را
به دست آورد نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد متزلزل
کانادا عملکرد چشمگیری داشته باشد .کانادا به دلیل
جمعیت کم و پیر و نیروی کار با پویایی کمتر ،فضای
رش��دی به اندازه آمریکا ندارد .در حال حاضر شورای
کنفرانس کانادا و نیز اقتصاددانان به کمبود مهارتهای
ابتدایی به عنوان یک تهدید عمده برای چش��م انداز
بلند مدت این کشور اش��اره کردهاند .در همین حال،
در زمین��ه نوآوری و بهره وری-که برای افزایش رقابت
و باال بردن درآمد س��رانه جزو عوامل اصلی به ش��مار
میرون��د -کانادا همچن��ان از ایاالت متحده و س��ایر
کش��ورها عقب اس��ت .رایت میگوید« :سرعت ما در
زمینه اقتصادی کاهش یافته اس��ت و فکر میکنم به
همین دلیل اس��ت که سیاس��تگراران حاال بیشتر بر
روی مس��اله رقابت و رفاه متمرکز ش��دهاند ».در سال
 ۲۰۰۹میالدی که جهان گرفتار بحران مالی بود ،کانادا
عملکرد تحسینبرانگیزی داشت .اما چهار سال بعد-
حاال -که شرایط سایر کشورها بهتر شد ،کانادا همچنان
امیدوار است که عملکرد متوسطی داشته باشد .از طرف
دیگر ،هنوز ش��بح رکود اقتصادی دیگری حاکم است
و اگر ای��ن واقعیت را نپذیریم ،حرفهایمان در مورد
اقتصاد چیزی جز الف زدن نخواهد بود.
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براساس آنچه
اكونومیست
«برگرونومیكس»
یا اقتصاد همبرگر
مینامد،فرانك
سوئیس  62درصد
از قیمت واقعیاش
گرانتر است و
روپیه هند 60
درصد ارزانتر از
قیمت واقعی آن
است.
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پيشبيني روندهاي پيشروي اقتصاد دنيا

دهکدهجهانی

خیزش آفریقا

آیا میخواهید در کشورهای آفریقایی سرمایهگذاری کنید بدون اینکه این اطالعات را داشته باشید:
جدال بیش از  60كارشناس در نظرسنجی فارنپالسی بر سر اینكه آیا «عصر آفریقایی» یا خیزش
اقتصادی آفریقا حقیقت دارد یا نه
ترجمه :بابک واحدی
آمارهایی كه خبر از «خیزش» آفریقا میدهند ،مدتهاست رسانهها را پر كردهاند:
رش�د تولید ناخالص داخلی بس�یار باالتر از اقتصاد كشورهای توسعهیافتهای است
كه بحران مالی جهانی زمینشان زده؛ سرمایهگذاری مستقیم خارجی در یك دهه
گذشته  6برابر شده؛ و  40درصد از آفریقاییها حاال در شهرها زندگی میكنند ،كه
افزایش زیادی نس�بت به  28درصدِ س�ال  1980دارد .بااینحال ،رشدِ كنونی آفریقا
حس خوشبینی كه بیش از یك دهه پیش
بسیار آشنا بهنظر میرسد ،شبیه به آن ِ
بس�یاری را در بر گرفته بود .امروز اما آن پیشبینیهای پرش�ور بهنظر سادهلوحانه

سیاست

درست یا غلط :اتحادیه
آفریقا یك نهاد منطقهای
تأثیرگذاراست
سازمانی
دستوپا
بسته است

درست یا غلط :وضعیت
امروز كشورهای متأثر از بهار
عربی در شمال آفریقا بدتر
از پیش از قیام مردم است

رفته رفته درستتر
میشود

درست
اشتباه
19
29
نمیدانم 9
ِ
محدود
مفهوم
در
ِ
سیاسی درست
است .در زمینه
توسعه ،حفظ صلح و
هنجارسازیغلط

در سال گذشته ،آفریقا تنها قارهای از جهان بود كه شاهد
كودتا در چند كشورش بوده (جمهوری افریقای مركزی ،گین ه
بیسائو و مالی) و حكومتهای این كشورها سرنگون شدهاند
كدام كشور آفریقایی
احتماال ًشاهد جنگ داخلی
بعدی این قاره خواهد بود؟

او در یك دهه گذشته ،یا بیشتر،
كارهای زیادی در راستای ایجاد
بیثباتی و تخریب و تضعیف
ساختارهایاقتصادیقدرتمند
بهجامانده از گذشته در
كشورش انجام داده است

نگر
آینده
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میآیند ،امروز كه  10كش�ور از  15كشو ِر صدر فهرست كشورهای ورشكسته فارن
جنوب صحرا هنوز از هر جای
پالسی آفریقایی هستند؛ بماند كه نرخ فقر در آفریقای
ِ
دیگری در دنیا باالتر اس�ت .آیا آفریقا اینبار واقعا «برخواهد خاس�ت»؟ ببینیم 62
كارشناسی كه در مطالعه فارن پالسی به این پرسش پاسخ دادهاند چه نظری دارند؛
كارشناسانی كه همگی از صاحبنظران در اقتصاد و تحلیل روندهای اقتصادی هستند
و در دانش�گاههای معتبر جهان و موسسات مالی و اقتصادی بینالمللی مشغول به
فعالیتهستند.

كدام كشور آفریقایی
احتماال ً كودتای بعدی را
تجربه خواهد كرد؟
باالترينجوابها

باالترينجوابها

 -1اریتره 7
 -2گینه5:
 -3افریقای مركزی3:
 -4گینه بیسائو3 :
 -5ماداگاسكار3 :

 -1جمهوری كنگو11 :
 -2سودان5 :
 -3افریقای مركزی4 :
 -4نیجریه4 :
 -5چاد2 :
 -6لیبی2 :

بدترینرهبر
سیاسیآفریقا
كیست؟
رابرت موگابه
(زیمبابوه) 20
امباسوگو
(گینه) 8
جوزف كابیال
(كنگو) 6
ایسایاس ِ
آفوِ ركی
(اریتره) 4
سابقه تالشهای او در
زمینه حقوق بشر او را
محبوب كرده

درست
اشتباه
21
29

اثربخشترین
رهبرسیاسی
آفریقاكیست؟
پُل كِ گامه
(روآندا) 16
مكی سال
(سنگال) 7
النسیرلیف
(لیبریا) 5
جان ماهاما
(غنا) 3

نمیدانم 6
بیثباتیای كه این
كشورها دارند
تجربهمیكنند
بخشی از فرایند
دموكراتیزهشدن
است ،و در
میانمدت
وضعیتشانبهتر
خواهد شد

اما در
بلندمدت
تغییربهتر
است

در مورد موفقیت كدام كشور
آفریقایی بیشتر غلو شده؟

كدام كشور را ورشكستهترین كشور
جهانمیدانید؟

سومالی 19
افغانستان9
جمهوری كنگو 8
افریقای مركزی 6
گینه بیسائو 4

رواندا 13
افریقای جنوبی 7
آنگوال 5
بوتسوانا 3
اتیوپی
غنا
تانزانیا 2
اوگاندا

امریكایالتین
برزیل
دیگر
كشورها

33

2

هند

پرسش :آیا با این عبارت
موافقهستید؟

18

4

همه ،از هفتهنامه اكونومیست گرفته تا باب
گِ لداف ،نوازنده راك (و البته فارن پالیسی)
گفتهاند حاال كه شش عضوِ باشگاهِ كشورهای
دارای باالترین نرخ رشد جهان ،آفریقایی هستند
و بهنظر میرسد این قاره در پایان قرن بیستم
ِ
سرعت آسیا در حال رشد است ،جهان دارد وارد
به
«عصر آفریقا» میشود

خوشبینیغلوشدهتنها
زمانی خواهد بود كه
آفریقاییها با قدرت
رهبری امورشان را در
دستبگیرند
)هر مربع = یك پاسخ(

5
خیزش اقتصادی آفریقا بیش
از همه یادآور خیزش اقتصادی
كدام كشور است؟
هیچكدام
منحصربهفرداست

10
بله

ِ
قدرت نوین نفت
كدام كشورها مهمترین
و گاز در آفریقا خواهند شد؟

امیدبخشترینكشورهایآفریقاییبرای
سرمایهگذاری كدام كشورها هستند؟

1
نه
ِ
ِ
رشد ادامهدار
تهدید
بزرگترین
آفریقاچیست؟
فقر زیرساختها 2.6

غنا 32
كنیا 30
نیجریه21
جنگ و مناقشه4.1
موزامبیك 15
نابرابری اقتصادی 4.5
اتیوپی 11
تانزانیا 10
تغییرات آبوهوایی 5.8
روآندا8
شیوه ضعیف حكمرانی 1
آنگوال 7
افریقای جنوبی  7افت قیمتهای جهانی كاالها 1.5
بوتسوانا 6
فساد و اختالس 3.1

بیثباتی سیاسی 3.2

غنا 32
موزامبیك 30
تانزانیا 23
اوگاندا 17
كنیا 12
جمهوری كنگو 6
سودان جنوبی 6
آنگوال 5

1

1

اصلیترین عوامل مسبب رشد اقتصادی اخیر
2
آفریقا كدام هستند؟

2

افزایش دسترسی به تكنولوژی 3.8

3

3
4
5

افزایش سرمایهگذاری خارجی 3.9
اكتشاف منابع جدید نفت و گاز 4.28
ِ
مناقشات خشونتآمیز كمتر 4.30
نرخهای باالتر آموزش 4.95
رشد جمعیت /شهرنشینی 4.97

بهبود بهداشت عمومی 6.1
6
افزایش قیمتهای جهانی كاالها 1.1
حکمران بهتر و سیاستهای كالن اقتصادی 1.6

4
5
6

اقتصاد

درست یا غلط :آفریقای جنوبی جایی در بلوك پنج كشور بزرگ با اقتصادهای
نوظهور( بريكس :برزیل ،روسیه ،هند ،چین و افریقای جنوبی) ندارد
ی سرمایهگذاران آفریقای جنوبی در باقی
به حجم سرمایهگذار 
كشورهای قاره نگاه بیاندازید؛ به تجارت برونمرزی ،تكنولوژی
و انتقال مهارت و دانش از آفریقای جنوبی به كشورهای دیگر

نمیدانم 3

درست یا غلط :در كل ،نفت برای آفریقا نفرین و
بدبیاری است تا موهبت

نمیدانم 7

خوب
52

بد 5

پیچیده است 4

چین با كشورهای آفریقایی مثل شركایی برابر
برخورد میكند و گزینهای دیگر از تجارت و
سرمایهگذاری پیش پای آنها میگذارد

شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

تجارت بین چین و آفریقا از  10میلیارد دالر در سال  2000به 200
میلیارد دالر در سال  2012رسیده است .در مجموع ،آیا سرمایهگذاری
فزاینده چین در آفریقا اتفاق خوبی است یا بد؟

نگر
آینده

درست اشتباه
27 28

درست
اشتباه
23
36
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كارآفريناقتصادي
آسيايي
مسئوليت اجتماعي بنگاههاي

وکار
تجرب
بوكار
ب
کس 
اخالقهكس

شماره يك آسيايي
درباره لیکا شینگ

هشتمین ثروتمند جهان
و رازهاي موفقيتش

نگر
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لیکا ش��ینگ در طبقه آخر ب��رج «چونگ کونک»
در مرک��ز هنگکن��گ محیط کارش را ب��رای خودش
برای س��اعتهای متمادی قابل استفاده کرده است .د ِر
کناری اتاق کار او به عنوان رئیس به فضایی باز میشود
که اس��تخری بزرگ را در دل خود جای داده اس��ت ،با
سایبانی بزرگ و پر از دلفینهای پالستیکی جایی که
چهار نوه او میتوانند بیایند و حسابی جستوخیز و شنا
کنند.کمی آن طرفتر چند وس��یله ورزشی قرار دارد
که لی  78س��اله میتواند روی تردمیلهای آن ورزش
کن��د و یک پیادهروی  15دقیقهای بع��د از ناهار را هر
روز برای خودش ترتیب دهد .پنجاه س��ال است که هر
روز صبحهای��ش را با خوردن یک صبحانه سرش��ار از
سبزیجات و خواندن خبرهای بینالمللی شروع میکند و
در میان کارمندانش به مردی که هیچوقت ذائقه و عالئق
شخصیاش دستخوش تغییر نمیشود مشهور است.
برج اداری چونگ کونگ یکی از پرس��رعتترین
آسانس��ورهای جه��ان را در خ��ود جای داده اس��ت.
هفت��اد طبقه را در کمتر از  45ثانی��ه میتوان با این
آسانسور پیمود ،لی کاشینگ شیفته تکنولوژی است
و با لبخند میگوید« :سرمایهگذاری در زمینه فنآوری
باعث میشود احس��اس جوان بودن بکنید ».صورت
بش��اش او سالهاست با آن عینک کائوچویی مشکی
قاب شده اس��ت ،عینکی که مدام روی بینیاش باال
و پایین م��یرود .در ربع قرنی که فوربس کار خود را
برای ردهبندی ثروتمندان جهان آغاز کرده اس��ت او
هیچوقت غیرقابل انکار نبود و نمیشد نادیده گرفتش.
تالشهایش در چند دهه اخیر س��بب شده است که
حاال او کنترل بزرگترین تیم کاری هنگکنگ را به
عهده داشته باش��د و لقب هشتمین ثروتمند جهان
را یدک بکش��د .تی��م کاری او یک��ی از پررونقترین
بوکارهای هنگکنگ را دارد .ش��رکتهای لی
کس�� 
س��اختمانهایی در هر یکی از  7منطقه هنگ کنگ
دارند و  70درصد از امور و رسیدگی به بار ترافیکی و
حملونقل کاال از بندرها به عهده شرکتهای اوست.
همچنین سرویس اصلی برق و تلفن همراه هنگکنگ
از س��وی شرکتهای هولدینگ او تامین میشود .لی
کاشینگ در سرزمین اصلیاش چین باالترین امالک
و مس��تغالت را در اختیار دارد ک��ه از خرید و فروش
آنها رقم قابل مالحظهای در هر سال به دست میآید.
داستان زندگی لیکاشینگ هم همان سیاق افسانهای
اما کامال واقعی ثروتمندان جهان را دارد ،او برآمده از
خانوادهای به شدت فقیر بود که با پشتکار خودش حاال
نه تنها صاحب شرکت هاچیسون و هاسکی است بلکه
در زمینه کسبدرآمد از طریق خطوط مخابراتی در
کشورهایی همچون استرالیا و کانادا هم توانمند است.
او از طریق شرکت هاچیسون اکنون یکی از سه شرکت
بزرگ ترابری در ترمینالهای کانتینری و بنادر جهان
را در اختیار خود دارد .هاچیسون خبرسازترین بخش
سرمایهگذاریهای لیکاشینگ محسوب میشود که
اکنون در بندرگاههای هنگکن��گ ،پاناما ،روتردام و

داستان زندگی
لیکاشینگهم
همان سیاق
افسانهای اما
کامال واقعی
ثروتمندانجهان
را دارد ،او برآمده
از خانوادهای به
شدت فقیر بود که
با پشتکار خودش
حاال نه تنها
صاحب شرکت
هاچیسون و
هاسکی است بلکه
در زمینه کسب
درآمد از طریق
خطوطمخابراتی
در کشورهایی
همچون استرالیا و
کانادا هم توانمند
است.
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باهام��اس حرف اول را میزند ،خرید و فروش س��هام هزینه تولید در چین پایین است و با ادغام کیفیت و بلندترین برجهای جهان که در هنگکنگ س��اخته
شرکت هاچیسون در سال  2013نسبت به نیمه اول کنترل غربیها میتوان پاسخگوی بازار بزرگ داخلی ش��ده قرار دارد و درواقع حضور و سرمایهگذاریهای
سال  2010با رش��دی  19.5درصدی همراه بود ،هر و صادرات ش��د و در این زمینه هم از چین یک غول جدی��دی را برای لیکاش��ینگ و وراثانش به ارمغان
میآورد.
چن��د که در اوایل ماه  2013با اعتصابهای کارگری ساخت.
راهی که برای رس��یدن به امپراطوری کسبوکار
او در زمینه کسبوکار حاضر نیست به یک گوشه
اوضاع چندان به خواس��ت لیکاشینگ پیش نرفت،
ب��ا اینحال او در س��ال  2013با افتتاح نمایندگی در اکتفا کند نه تنها بر صندلی ریاس��ت چونگ کنگ و طی کرده است از کارگاه تولید گلهای پالستیکی تا
بندر عمان مرزهای امپراطوریش را گستردهتر کرد و هاچیس��ون تکیه زده اس��ت بلکه این روزها مشغول تبدیل شدن به ثروتمندترین مرد آسیا پرپیچوخم بوده.
بهزودی بندر صحار در عمان بدون حضور هاچیسون برنامهریزی برای سرمایهگذاریهای کالن برای تامین او میگوید اغلب مالقاتکنندگان او به خصوص بیش
هیچکاری را نمیتواند پیش ببرد .استفاده از کارگران انرژی برق و مسائل مخابراتی کانادا است .لیکا شینگ از همه مشتاق شنیدن برنامههای لی برای سرزمین
بومی در اولویت برنامهریزان لیکاشینگ قرار دارد ،این میگوید «:در زمینه سرمایهگذاری و موفقیت درست چین هستند .او ثروتمندترین مرد آسیاست ،با دارایی
ترمینال بندرگاهی در زمینی به مس��احت  70هكتار اس��ت که تخصص داش��تن حرف اول را میزند ،اما  5.5میلیارد دالری که او را تبدیل به یکی از بزرگترین
ساخته ش��ده است و تا پایان امس��ال به بهرهبرداری مهمترین نکته داشتن جهانبینی درست است و بعد سهامداران جهان کرده است ،چیونگ کنگ ،هاچیسون
وامپو و انرژی هاسکی که سهام همگیشان با رشد 10
میرس��د .ارزش این پ��روژه  130میلیون دالر برآورد میتوان با به کارگیری متخصصان کار را پیش برد».
دفت��ر او در می��ان آس��مانخراشهای بینظی��ر درصدی روبرو ش��ده اس��ت .او در سال  2012با یک
ش��ده اس��ت .حاال اک��وادور ه��م سالهاس��ت همه
بندرهایش و رفتوآمد کانتینرها و جابهجاییها را به هنگکنگ حالوهوای دیگ��ری دارد ،نظمی آهنین جهش  860میلیون دالری سود سهام به داراییهایش
هاچیسون س��پرده ،بر اساس قرارداد امضاء شده بین حکمفرماس��ت و کمتر کس��ی را می بینید که برای اضافه ش��د .در س��ن  84س��الگی هنوز مشغول کار
دولت اکوادور و ش��رکت هاچیسون از سال  2006در لحظهای دس��ت از کار کشیده باشد ،اینجا پر است از اس��ت و یکی از بزرگترین امپراطوریهای جهان را با
قبال  512میلیون دالر آمریکا سرمایهگذاری در توسعه دفترها و دایرههای ویژهای که مش��غول مانیتورینگ  260هزار کارمند در  52کش��ور جهان اداره میکند
بندر مانتا امتیاز  30ساله اداره این بندر به لیکاشینگ و برنامهری��زی برای کارهای ش��رکتهای هولدینگ و میگوی��د« :برنامههای زی��ادی دارم ،هر چند از 20
و شرکایش رسیده است که هر ساله سود هنگفتی را تح��ت نظ��ارت خاندان کاش��ینگ هس��تند .اکنون سالگی کسبوکار خودم را داشتهام ،اما هنوز نیمی از
در کنار سرمایهگذاری در بنادر  9کشور دیگر آمریکای سرمایهگذاریهای پس��ر کوچک او به عنوان یکی از برنامههایی که دلم میخواست را اجرایی نکردهام».
لی در ماه اکتبر یک ش��رکت یک میلیارد دالری
س��هامداران اصلی فیسبوک در یکی از چهار برج از
التین نصیب این شرکت میکند.
به نام والز اند وس��ت را به مالیکت خودش
او همچن��ان ب��ا در اختی��ار داش��تن
 49.97درص��د از س��هام هاچیس��ون
در آورد ک��ه گاز بخ��ش اعظمی از بریتانیا
دستودلباز آسیایی
و ولز را تامین میکند .همچنین س��ومین
س��رمایهگذاریهایش را در زمین��ه
درباره بنیاد لیکاشینگ
شرکت تاسیس��ات آب و برق بریتانیا را در
زیرس��اختهای مخابرات��ی ب��ا عن��وان
 24ماه گذشته از آن خود کرده است .حاال
هاچیس��ونجیتری در  14کش��ور جهان
شرکتهای تابع چونک کونگ تامینکننده
گس��ترش میده��د .ام��ا نکت��ه عجیب
یک چهارم از گاز استرالیا است  .با اینهمه
درباره مردی که ح��اال داراییهایش بیش
لیکاش��ینگ این تابس��تان رس��ما اعالم
از 5میلی��ارد دالر تخمی��ن زده میش��ود
بازنشس��تگی میکند و موقعی��ت خود را
اش��تیاق بیپایان او برای سرمایهگذاری در
به ویکتور پس��ر بزرگ خود واگذار میکند
عرصههای جدید است .لیکاشینگ که از
ش��اید کارگران باراندازه��ای هنگکنگ از ثروتمندترین مرد آس��یا
که که در تمام این س��الها دس��تیار او در
کارگاه کوچکی پالستیکسازی پلهپله باال
دلخوشی نداشته باشند ،چرا که او در ماه مارس گذشته حاضر به افزایش
نظ��ارت و کنترل ب��ر داراییها و معاملهها
آمده تا به چونگ کونگ رسیده است کمتر
حقوق بیستدرصدی آنها نشد و بعد از هشت سال به پیمانکارانش اجازه
بود .عالوه بر این پسر دیگر او ریچارد خود
تجربه شکست را تجربه کرده است.
داد که برای پایان اعتصاب چهلروزه تنها هشت درصد به حقوق کارگران
یکی از میلیاردرهای کس��بوکار اس��ت،
گرچه س��اخت وسازهای او در چین در
اضافه کنند ،اما لی کاشینگ محبوب بنیادهای خیریه جهان است ،در واقع
او یک��ی از کارآفرین��ان عرص��ه اینترنت و
تمام کارهای زیربنایی رخنه کرده اس��ت
او ملقب به دستودلبازترین مرد آسیا هم شده است .بنیاد خیریه لی کا
ش��بکههای اجتماعی محسوب میشود و
و زیر نظر پس��ر بزرگش ویکت��ور در تمام
شینگ اکنون بزرگترین جنبش مدرسهسازی و بورسیههای تحصیلی
یکی سرمایهگذاران اصلی شبکه فیسبوک
س��رمایهگذاریهای محوری هنگ کنگ
و آموزش��ی را برای کودکان چینی و هنگکنگی فراهم کرده اس��ت .لی
و ش��بکههای اجتماعی و تلویزیون است.
هم حضور دارند ،اما ریشسفید این خانواده
کا ش��ینگ را پدر معنوی کودکان یتیم چینی میدانند ،همچنین او در
لیکاشینگ از این شکل س��رمایهگذاری
ثروتمند جواب تعجبآوری میدهد وقتی
زمینه کمک به س�لامت کودکان چین و هنگ کنگ و واکسیناس��یون
ب��ه عن��وان آن بخش غیرقاب��ل لمس اما
از او میپرسند که آینده صنعت داروسازی
هم کمک عظیمی به دولت کرده اس��ت .لی کا شینگ تاکنون در حدود
به ش��دت ج��ذاب نام میبرد .ب��ا اینحال
چین را چطور میبیند ،او میگوید« :هیچ
 1/41میلیارد دالر به خیریه و جنبشهای بشردوستانه اهدا کرده است.
نظارت مس��تقیم خودش بیش��تر شامل
ش��رکت خارجی در زمین��ه دارو در چین
او به دانشگاههایی همچون دانشگاه مدیریت سنگاپور ،دانشکده پزشکی
حال هاچیس��ون وهامپ��وا ،چونگ کونک
فعالیت نمیکن��د و این یک غفلت بزرگ
لی کا ش��ینگ و دانش��گاه کالیفرنیا کمکهای مالی هنگفتی اهدا کرده
و هنگکن��گ الکتری��ک میش��ود .البته
است .اگر آنها میخواهند به چین بیایند و
و
ها
خیریه
به
را
خود
دارایی
سوم
یک
شد
متعهد
2006
سال
در
است.
نظارت دقیق بر فعالیتهای هتلس��ازی
اگر شریک چینی میخواهند ما حاضریم
دیگر برنامههای بشردوستانه سراسر جهان اختصاص دهند .بنیاد مبارزه با
شرکت هاچیس��ون هم از عالقمندیهای
به عنوان شریک تجاری دست دوستی دراز
ی کاشینگ اکنون در بسیاری از نقاط
آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی ل 
شخصی اوست ،لیکاشینگ شیفته نقشهها
کنیم ».او معتقد است چین میتواند تبدیل
جهان به کمک زلزلهزدگان و سیلزدگان میشتابد.
و ماکتهای��ی اس��ت ک��ه در پروژهه��ای
به قطب داروسازی جهان هم بشود چرا که
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هتلس��ازی چونگکنگ اجرا میشود،بارها از مراحل
کار بازدی��د میکن��د و ب��ه نظ��ر میرس��د این مرد
سادهپوش با کتوشلوارهای ساده بدون برند چینی و
ساعت سیکوی نقرهای عاش��ق زرق و برق و عظمت
سازههایش است.
لیکاش��ینگ معتقد اس��ت از زمانی که به ثبات
س��رمایهگذاریهایش ایم��ان پیدا کرد ب��ا اعتماد به
نفس و خوشبینی به زیرشاخههای آن افزود و او این
نکته را کلید موفقیت خودش میداند .حاال مجموعه
فعالیتهای ش��رکتهای هولدین��گ و تخصصی او
در زمینههایی همچون تولید گوش��ی موبایل ،تلفن
ماهوارهیی ،کارخانه سیمان ،اسباببازی ،فروشگاهها
و داروخانههای زنجیرهای و خردهفروشی محصوالت
پوس��ت و زیبایی  ،حملونقل بنادر و فرودگاهها و در
نهای��ت کارخانه ف��والد چین س��رمایهگذاران قدری
محسوبمیشوند.
برنامهريزيه��اي لي در چين ه��م اكنون زبانزد
اس��ت ،او به دليل نگاه روشني كه به آينده دارد فعال
سرآمد پيشرفت در زمين ه سهام و سرمايهگذاري بورس
اس��ت چنانچه كه در  5س��ال گذشته سهام شركت
هاچس��تون با رش��د  15درصدي روبرو شده است و
همين نكته عم ً
ال س��بب شده است كه كسبوكار او
رونق بيشتري بگيرد .در همين حال شركت هولدينگ
چين��گ كونگ بيش از  20درصد از درآمدهاي چين
را به خ��ود اختص��اص داده اس��ت ،او میگوید «:در
چین و هنگکنگ شکستخوردن در زمینه فعالیت
اقتصادی بدبیاری نیست ،بلکه تنها به دلیل مدیریت
اشتباه ممکن است دچار شکست شوید ،تجربه من در
نیمقرن ثابت کرده است اغلب شکستها در پروژهها
ناشی از ناکارآمدی رهبران است».
مدیریت درست برای او تعریفهای روشنی دارد،
او معتقد است« :اصلیترین رقیب شما باید خود شما
باشید ،در غیراینصورت نمیتوانید از بازار جلو بزنید».
و این ویژگی منحصر به فرد لیکاش��ینگ اس��ت ،در
ب��ازار چین از روی دس��ت هم کار ک��ردن یک روش
تثبیت ش��ده و کمتر خطرناک به حساب میآید ،اما
به نظر لیکاشینگ هر روز تالش میکند تا این انگ
به ش��رکتهای تحتنظارت او نسبت داده نشود ،در
واقع شرکتهای او در بخشهای تولیدی و ارائه کاال
حتی محصولی که با استقبال و ثبات فروش روبرو شده
است و خریداران بازار محبوبیتش را تضمین میکنند
را چندی بعد در قالب جدیدتری ارائه میکنند.
او ای��ن روش را تضمین ش��ده می داند چرا که در
دومین دهه زندگیش با همین روش کارگاه س��اخت
گلهای پالس��تیکیاش را از بلعیده ش��دن توس��ط
رقبای قدر و پولدارترش نجات داد .لیکا ش��ینگ اما
به شیوههای مدیریتی نوین هم سخت عالقمند است،
او با اینکه هرگز موفق نش��د پشت میزهای تحصیل
بنش��یند امروزه با روشهای مدیریتی و تجارت نوین
جهان آشناس��ت ،آنچنان که بحران اقتصادی س��ال
 2012را پیشبینیکرده بود ،او میگوید« :نمیتوان
هرگز گفت که مدیریت امروز یک علم نیس��ت ،آنچه
امروز کس��بوکار نیاز دارد درست به اندازه کشفیات
پزش��کی حیاتی هس��تند ،علم مدیریت امروز همان
چیزی اس��ت که در بازار پر التهاب و جنجال و رقابت
برنده را مشخص میکند».

هرگز نمیگذارم
قراردادی باطل شود
پای حرفهای لیکا شینگ
سال  1928در شهرستان کوچکی به دنیا آمد ،خانواده فقیری که به واسطه پدر تنها داراییشان عالقه به
تحصیل بود ،پدر لی کاشینگ معلم مدرسه بود و تمام روز با دانستههایش فرزندانش را شگفتزده میکرد و
این روشنترین و خوشترین خاطرهای است که مرد شماره یک آسیا از پدرش در ذهن دارد .سال  1940در
میانه آغاز جنگ میان ژاپن و چین پدر برای درامان ماندن خانواده به خانه برادر ثروتمند ساکن هنگکنگاش
پناه آورد ،اما خیلی زود یعنی درست در دهه اول زندگی لی پدرش دچار بیماری سل شد و درگذشت و لی
کا شینگ مجبور شد برای همیشه با مدرسه خداحافظی کند .سال  1943برای او دنیا رنگ دیگری گرفت ،او
برای تامین خانوادهای که دیگر چهار نفر بودند تا سالها رنگ نور خورشید را ندید ،اول از همه راهی کارخانه
چرم و س�اخت بند س�اعت شد و روزی حداقل  13ساعت کار میکرد ،کمی بعد به عنوان فروشنده به یک
فروشگاه لوازم پالستیکی رفت و خیلیزود مسئول فروش و حسابداری فروشگاه شد .اولین ایدههای داشتن
کسبوکار مستقل همانجا شکل گرفت و لی در سال  50با سرمایه ناچیزی که داشت کارگاه تولید گلهای
پالس�تیکی خودش را سروس�امان داد ،کارگاهی که حاال برج چونگ کونگ نامش را وامدار همانجا است،
در کمتر از یک دهه کارگاه کوچک تبدیل به کارخانه س�اخت اس�باببازی قابل توجهی شد .لی کاشینگ
درآمدهای حاصل از کارخانه را در زمینه خرید امالک و زمینهایی با موقعیت تجاری در هنگکنگ وارد کرد
و بهزودی بعد از دولت هنگکنگ دومین زمیندار بزرگ منطقه شد و سال  1972شرکت هاچیسون را که
سرجان دافلون هاچیسون پایهگذاری کرده بود به دست آورد و این آغازی شد برای موفقیتهای بیوقفه
لیکاشینگ که حاال سلطان سرمایهگذاری در زمینه انرژی و زیرساختهای جهان است.
م�ا میخواهیم ب�رای ورود از پسزمینههای ش�ما
ش�روع کنی�م ،به هر حال بدیهی اس�ت که ش�ما
تحتتاثیر پدرتان که یک معلم بود باشید ،اینطور
که خواندهام ش�ما بارها گفتهاید که عمیقا تش�نه
آموختن و خواندن بودید .در عینحال شما همیشه
از خوشبینی به آینده حرف میزنید ،شما خودتان
را در طبقه خوشبینان دستهبندی میکنید؟

اول از همه باید یگویم من یک خوشبین هس��تم.
وقتی ش��ما به س��ختی درس بخوانید و به سختی کار
کنید ،دانستههای شما رشد میکند و همین هم به شما
اعتماد به نفس میدهد و هر قدر بیش��تر بدانید اعتماد
به نفستان بیش��تر میشود .وقتی ده ساله بودم مجبور

شدم به دلیل مرگ پدرم درس و مدرسه را رها کنم اما
من هنوز عمیقا امیدوارم که بتوانم تحصیل کنم .وقتی
خانواده ما به هنگکنگ آمد برای اولین بار ما دیگر هیچ
چارهای نداشتیم جز اینکه من سرکار بروم و من همان
وقت فهمیدم که زندگی چیس��ت .من  12ساله بودم،
اما احس��اس میکردم  20سال دارم .پدرم سل داشت و
این بیماری ویرانگر در آن س��الها درست مثل بیماری
سرطان امروز بود .اگر شما ثروتمند بودید میتوانستید
مراقبتهای بیش��تری بکنید و شانس بهبودی داشتید
اگر نه ام��ا ما انتخاب دیگری نداش��تیم .من پدرم را از
دس��ت داده ب��ودم و باید ناگزیر کار میک��ردم اما پدرم
ب��ه من آموخته بود که باید به جل��و رفت ،او در دهکده

 8کلید طالیی مرد اول آسیا

کوچکمان هم پیشرو بود ،مردی دانا که
خیلی چیزها خوانده بود و میدانست ،حاال
فکر میکن��م من به ایدههای او در زمینه
پیشرفت نزدیک شدهام و همه را مدیون
اعتمادبه نفس��ی که او در کودکی به من
بخشیده بود هستم.
یعنی از جوانی میدانستید که میتوانید
در کسبوکار موفق باشید؟

رویکرد لی کا شینگ به زندگی و کسبوکار برای بسیاری حاال قابل توجه
است و کتابهای بسیاری به زبان چینی و انگلیسی درباره او در سراسر جهان
نوشته است .مدتها وقت باید صرف کرد تا نقل قولهایی که از او در فضاهای
مجازی وجود دارد را یک جا جمع کرد و در نهایت نکتهای که به دست میآید
این اس��ت که بخش زیادی از این نقلقولها با خود چین یک نقطه مشترک
اصلی دارند ،بس��یاری از این نقل قولها جعلی هستند و لی کا شینگ آنها را
تکذیب میکند .اما بنیاد خیریه لی کا شینگ  8نقل قول طالیی مرد اول آسیا
را با تائید خود او منتشر کرده است:

شرکتهای من کسی پشت دستم بنشیند
و سوال کن من میتوانم به هر سوالی که
داش��ت در این زمینه پاس��خ بدهم .این
همه سال گذشته است ،از روزگار اشغال
ژاپن توس��ط هنگکنگ ،اما همه حساب
و کتابهای خانواده در آن سالها هم یادم
مانده است ،من در طول بیماری پدرم هم
س��رکار میرفتم و  90درص��د از حقوقم
را بای��د به مادرم م��یدادم و چیزی برای
خودم نمیماند ،موهایم را مثل راهبها از
ته میتراشیدم که زود زود مجبور نباشم
پول سلمانی بدهم ،آنروزها بلیت سینما
چیزی نبود ،اما من نمیتوانستم به سینما
بروم چون الزم بود در هر یک پنی پولمان
صرفهجویی کنیم ،پدرم در بیمارس��تان
بستری بود و در روزگار اشغال ژاپن ما در
تنگنا بودیم ،اما من از همانجا میدانستم
که باید کاری بکنم ،و با همین روش موفق
شدم در سال  1960یعنی تنها دو دهه بعد
از آغاز به کارم صاحب بزرگترین کارخانه لیکاشینگ:
تولیدی پالستیک هنگکنگ بشوم.
وقتی کاری را
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شروع میکنم در
 90درصد مواقع
بامشتریانمان
تنها دو بار دیدار
میکنیم یکبار در
اول کار و یکبار
شش ماه مانده به
تحویلسفارش،
ما یکبار در
محیطی آرام با
مشتریانمانشام
میخوریم ،آنهم
بعد از توافق و
عالقهای به اینکه
در کلوپها و بارها
موضوع را کش
بدهیمنداریم.
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اولی��ن بار وقتی به عنوان فروش��نده
در فروش��گاه عمده فروش��ی پالستیک
ب��ودم خودم را کش��ف ک��ردم و فهمیدم
میتوانم کارهای بیش��تری انجام بدهم.
من هر گز بیش از حد خوشبین نیستم که بگویم اوضاع بازار خوب است و
درواقع فروش��ندگی کار س��ختی بود ،اما
بیش از حد بدبین نیستم که بگویم اوضاع کسبوکار بد است.
برای من چش��مانداز بهتری داش��ت .در
آنزمان ،ش��رکت ما هفت فروشنده دیگر
متاسفانه شهرت خوب شما و شرکت شما به عنوان یک دارایی ارزشمند
هم داشت .یادم هس��ت که شب سال نو
در ترازنامهها منعکس نشده است.
رییس فروش��گاه ب��ه ما گفت آن س��ال
براساس میزان فروش هر یک از ما پاداشی
مهم نیست که ش��ما چقدر قوی باشید یا ظرفیت قدرت گرفتن داشته
به ما خواهد داد ،در پایان سال ،رقم فروش
باشید اگر شما قلب بزرگی نداشته باشید موفق نخواهید شد.
من هفتبرابر بیشتر از فروشنده دوم شده
بود ،یعنی من اختالفی هفتبرابری با نفر
به عنوان یک مدیر موفق شکل نگرش و توانایی شما به یک اندازه اهمیت
وقت�ی ب�رای اولی�ن ب�ار در س�ال
بعدی خودم داشتم که مدیر فروشگاه بود
دارد این رهبران هستند که عظمت را به تیمشان الهام میکنند اما اگر در
 1958کس�بوکارتان را ب�ا خری�د
و پاداش من از مدیر فروش��گاه هم بیشتر
زیردستان احساس کوچک بودن القا شود هیچ موفقیتی حاصل نمیشود.
امالک گس�ترش دادید چقدر از این
میشد ،یادم هس��ت این ماجرا بلوایی از
سرمایهگذاریها را از طریق بدهی و
حس��ادت را به پا کرده ب��ود ،برای همین
گرچه رس��یدن به یک فرمول جهانی برای دستیابی به موفقیت دشوار و
وام انجام دادید؟
ه��م به رییس گفتم «:لطف��ا به من تنها
دور از ذهن اس��ت ،اما به نظرم نصب عالمت احتیاط در همه جا یکی از
ب��ا ج��رات میتوانم بگوی��م چنانچه
همان پ��اداش نفر دوم در ردهبندی اداری
این راهکارهاست .ایجاد یک ساختار برای به حداقل رساندن احتمال شکست و
اس��ناد هم حرف��م را تائید میکنند تمام
را بدهید ،یعنی کمتر از مدیر فروشگاه را».
رسیدن به یک شرایط ثابت حداقلی یکی از میانبرهای موفقیت است.
سرمایهگذاری من از سال  1958نقدی بود
بعد از  18 -17سالگی تنها یک نفر باالی
یعنی بدون هیچ بدهی .من تمام امالکم را
سر من بود ،یعنی رئیس و صاحب آنجا و
مدیران موفق باید همیشه در جستوجوی استعدادها باشدند .آنها نه تنها
با پول نقد خری��داری کردم ،همین حاال
بعد در  19سالگی مدیرکل یک کارخانه
باید آدمهای باهوشتر از خودش��ان را انتخاب کنند ،بلکه باید همیشه
هم از همی��ن روش اس��تفاده میکنیم،
شده بودم .همان موقع نگاهی به چشمانداز
در صدد ایجاد محیطی برای بروز آن باشند .همچنین باید از چیدن ستارههای
ممکن اس��ت گاهی موارد با شرکایی وارد
اقتصاد سیاسی و تحوالت چین هم داشتم،
بزرگ در کنار هم اجتناب کنند تا مبادا شهرت شرکت وابسته به آنها بشود.
معامله ش��ویم و تنها در  15یا  20درصد
به نظرم رشد و توسعه صنعت پالستیک
کار سرمایهگذاری کنیم ،اما هرگز در این
بیداد میکرد و چیزی در درونم میگفت
هنر مدیریت خوب در ظرفیت پذیرش تغییر نهفته است و توانایی ایجاد
س��رمایهگذاری هم بدهی وج��ود ندارد،
پالستیک آینده شگرفی در چین دارد ،چرا
توازن میان تفکر مدیریتی جدید و سنتی نکته مهمی است.
شرکتهای سرمایهگذاری ما محافظهکار و
که همان وقتها تولید لوازم پالستیکی به
ش��دت چشمگیر شده بود .بسیاری از مردم هنگکنگ فنآوریهای موجود را میشناختم .خیلیزود از طریق محتاط هستند و من به این دیدگاه مباهات میکنم.
و این مس�اله چقدر به موفقیت ش�ما کمک کرده
پ��س از جنگجهانی دوم از این پتانس��یل آگاه بودند و کتابهای خودآموز حس��ابداری را هم یاد گرفتم ،چون
است؟
البته هنوز خیلی کارگاههای تولید پالستیک همهگیر س��رمایه چندانی در کار نبود که بخواهم کارمند هم در
درواقع باید بگویم من اصال فکر نمیکنم که بهترین
نشده بود ،اما من میدانستم که برای صعود الزم است به کنار کارگر داشته باشم .همه چیز را از طریق مطالعه تا
ن اصلی چین کسبوکارم را برسانم ،از وقتی مدیر دیروقت بعد از برگش��تن از کارگاه یاد گرفتم ،آخر سر تاجر دنیا هس��تم ،بلکه مسالهای که کار ما را تضمین
سرزمی 
کل شده بودم شروع به خرید سهام کارخانهای که در آن وقتی با حسابداری مشورت کردم که صورتهای مالی میکند رعایت دو نکته است اول اینکه عالقهای ندارم
بودم ک��ردم  ،برای اینکه رییس کارخانه با بحران مالی برای ارائه به دولت را بررس��ی کند دیدم که هیچ نقصی کار را تبدیل به یک رفتوآمد مدام و س��رگرمی بکنم،
یعنی وقتی کاری را شروع میکنم در  90درصد مواقع
روبرو بود ،اما سال  1949باواگذار کردن آن سهام تصمیم در کار نیست.
با مشتریانمان تنها دو بار دیدار میکنیم یکبار در اول
قطعی خودم را گرفتم و سال  1950رویای خودم را در
یعنی هنوز هم میدانید در کسبوکارتان با جزئیات
کار و یکبار شش ماه مانده به تحویل سفارش ،ما یکبار
چونگ کنگ محقق کردم.
چه اتفاقی میافتد؟
من هن��وز هم از س��ال  1950تا ام��روز در بخش در محیطی آرام با مشتریانمان شام میخوریم ،آنهم
چطور شد که تصمیم گرفتید به جای بازسازی همان
حس��ابداری نظارت دارم و میتوانم به جرات بگویم که بع��د از توافق و عالقهای به اینک��ه در کلوپها و بارها
کارخانه کس�بوکار خود را در جای دیگری شروع
حتی ب��ه اندازه یک پنی هم جای خالی در حس��اب و موضوع را کش بدهیم نداریم .نکته دوم این اس��ت که
کنید؟
ریی��س من میخواس��ت آنجا را تعطی��ل کند و با کتابهای��م وجود ندارد.من همه چی��ز را از پایینترین من بس��یار قابل اعتماد هستم و تا امروز زیر هیچ امضا
من ش��روع به کار کند .اما من میخواستم برای شروع حد خودش شروع کردم و یاد گرفتم ،درست مثل یک یاد قراردادی نزدهام ،نکته کارگروه ها و شرکتهای ما
کس��بوکار کوچک خودم را داش��ته باش��م .هنوز هم ساعت مکانیکی که اگر تنها یکی از دندههایش شکسته اینجاست که همیشه به وعدههای خوب عمل میکنند،
درباره بازار تولید پالس��تیک دانستههای بسیاری دارم ،باشد درست کار نمیکند ،معتقدم در هر سطحی از کار شاید زمان کمی عقب و جلو برود ،اما افتخار ما ایناست
آنروزها تمام وقتام صرف تجزیه و تحلیل کسبوکار باید آن پایه و اس��اس ابتدایی را بدانید تا بعد در سطوح که هرگ��ز نمیگذاریم قراردادی که امضا ش��د باطل
و ش��یوههای تولید و فروش پالس��تیک میشد ،تمام باالتر موفق باشید ،همین حاال هم اگر در مورد امور مالی بشود.
به عنوان یک مدیر باید زمان بیشتری را نسبت به دیگران برای برنامهریزی
برای آینده صرف کنید.
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ابرقدرتهای تازه در راهند
نگاهی به کتاب «جهان در صد سال آینده» نوشته جورج فریدمن
تویکم ،اقتصادی درخشان و جهانگیر خواهند داشت؟ پیشروان
علي افتخاري :کدام کشورها در سده بیس 
و نوآوران صنعت در این قرن کدام کش�ورهایند؟ جنگها و کش�مکشهای اقتصادی و سیاسی در دهههای
مختلف این قرن در میان کدام کشورها رخ خواهد داد؟ نویسنده کتاب «جهان در صد سال آینده» همانگونه
که از اس�م کتاب بر میآید به این س�ؤاالت پاسخ داده است .در ابتدا از خود میپرسیم که آیا نوستر آداموس
جدیدی ظهور کرده است؟ با این حال مطالعه کتاب نشان میدهد که جورج فریدمن تالش کرده بر پایه تحوالت
گذشته و توانمندیهای امروزی کشورها پیشبینیهای خود را دقیقتر سازد .او مدعی است پیشبینیهایش بر
پایهای علمی و بر اساس استعدادهای ذاتی و تاریخی ملتها صورت گرفته است .با این وجود یکی از مهمترین
نقصهای این کتاب نقش بسیار پر رنگ و پر اهمیتی است که نویسنده برای ایاالت متحده آمریکا به عنوان
تنها ابرقدرت موجود بر کره خاکی از لحاظ اقتصادی و سیاسی قائل است .نقشی که در برخی فصول به خصوص
فصول انتهایی کتاب به افس�انهپردازی شباهت پیدا میکند .جورج فریدمن با تحلیل اقتصاد کشورهایی که
اکنون در رده دو رقمی اقتصاد جهانی قرار دارند تالش میکند ابرقدرتهای بالقوه جهانی در صد سال آینده
را شناسایی کند .فریدمن میگوید اگر در سال  1950کسی اظهار میکرد که ژاپن و آلمان در آینده دو نیروگاه
اقتصادی بزرگ دنیا خواهند شد ،مورد تمسخر قرار میگرفت .اگر در  1970میگفتید که چین به زودی قدرت
بزرگ اقتصادی دنیا میشود خندههای تمسخر شدیدتر میشد .اما مسخرهتر از همه این بود که در آغاز قرن
نوزدهم گفته میش�د آمریکا در قرن بیس�تم به ابرقدرتی دنیا خواهد رسید .نویسنده بدین ترتیب و با این
مثالهای تاریخی با واکاوی نقش جغرافیای سیاسی در قرن آینده ،عالوهبر ترکیه از لهستان و مکزیک به عنوان
ابرقدرتهای قرن بعدی نام میبرد .فریدمن در پیشبینیهای خود نقشی جدی برای چین قائل نیست و معتقد
است همان طور که ژاپن بهرغم رشد سریع اقتصادی در دهه  70و  80نتوانست مشکلی جدی برای ابرقدرتی
امریکا باشد ،چین نیز که همان نسخه ژاپن را مصرف میکند امکان هماوردی جدی با ایاالت متحده را نخواهد
داشت .نویسنده در فصول جداگانهای به بررسی آینده اقتصادی چین ،ترکیه و مکزیک میپردازد.

چین
کشوری که قمار بزرگ را میبازد

ترکیه
ابرقدرتی درحال ظهور

مکزیک
سرخپوستها باز میگردند

جورج فریدمن در کتاب خود کشور مکزیک را هم
از جمله ش��گفتیهای اقتصادی دنیای آینده معرفی
میکند .مکزیکی که فریدمن توصیف میکند واجد
چنین ویژگیهایی خواهد بود :مکزیک در سال 2007
پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود .با این حال درآمد
فردی مکزیکیها بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی
پول پایین است اما اندازه کلی اقتصاد هم برای تبدیل
شدن به یک قدرت اقتصادی مهم است .درواقع اقتصاد
قابل توجه و جمعیتی انبوه بدون در نظر گرفتن فقر
هر کش��وری را دارای اعتب��ار میکند .مکزیک که در
سال  1950فقط  27میلیون جمعیت داشت در سال
 2000جمعیتش به صد میلیون نفر رسید و تا سال
 2050این جمعیت به  140میلیون نفر خواهد رسید.
مکزیک در امریکای شمالی قرار دارد که مرکز گرانش
قدرت جهانی است .به اقیانوس آرام و اطلس دسترسی
آسان دارد .اقتصاد و جامعه مکزیک با اقتصاد و جامعه
آمریکا پیوندی تنگاتنگ دارد با این وجود مرز طوالنی
میان دو کشور ممکن است باعث یک گسل سیاسی
جدی میان مکزیک و ایاالت متحده شود .در شرایطی
که اروپاییان به سراشیب اقتصادی میلغزند مکزیک
هم همانند ترکیه به یک قدرت بزرگ اقتصادی دنیا
بدل خواهد شد .در دوران تشویق مهاجرت مکزیکیها
به شمال ،تعادل جمعیت در ایالتهای نیمه مکزیکی
آمری��کا به ه��م خواهد خ��ورد و اکثریت جمعیت با
مکزیکیتبارها خواهد شد .واقعیتهای اجتماعی دولت
مکزیک را به س��مت رویارویی ب��ا امریکا برای اصالح
شکستهای تاریخی خود در مرزهای شمالی خواهد
کش��اند .جهان در دو دهه پایانی قرن این مواجهه را
شاهد خواهد بود.

نگر
آینده

جورج فریدمن آینده اقتص��ادی ترکیه را قدرتمند
میبین��د و آیندهنگری خود درباره قدرت اقتصادی این
کشور مسلمان را چنین شرح میدهد :ترکیه با جمعیت
 71میلیون نفری و تولید ناخالص داخلی  660میلیارد
دالری هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است .ظرف  5سال
گذش��ته رشد اقتصادی ترکیه نزدیک به  5تا  8درصد
رشد سالیانه داشته است .این رشد مداوم در هیچ یک
از کشورهای عمده صنعتی جهان دیده نمیشود .ترکیه
در سنجش با بس��یاری از کشورهای اروپایی اقتصادی
پویاتر و غنیت��ر دارد .ترکیه تنها اقتصاد مدرن جهان
اس�لام است و مهمتر از همه اینکه از لحاظ جغرافیایی
بین اروپا ،خاورمیانه و روس��یه قرار گرفته است .ترکیه
جدا افتاده و دس��ت و پا بسته نیست و گسترش قدرت
آن کش��ور برخالف ایران خطری برای آمریکا به شمار
نمیرود و نیرویش صرف مقابله با آمریکا نمیش��ود .با
بالیدن قدرت اقتصادی احتمال بس��یار دارد که ترکیه
دوباره نقش پیش��ین خود را در جای��گاه قدرت چیره
منطقه بدست آورد .ترکیه جامعهای پیچیده و چند گونه
دارد حکومتش سکوالر است و ارتش نیرومندش از آن
حمایت میکند .آشکار نیست که سرانجام چه رژیمی
بر ترکی��ه حکومت خواهد کرد ام��ا وقتی به وضعیت
جهان اسالم بعد از حمله آمریکا به عراق مینگریم ،در
مییابیم که جز ترکیه کش��ور دیگ��ری را در آن ناحیه
نمیت��وان جدی گرفت .کش��وری که دوس��ت ایاالت
متحده و مهمترین قدرت اقتصادی منطقه است .ترکیه
در ده��ه  2020به جایگاه یکی از دو اقتصاد بزرگ دنیا
خواهد رسید .ترکیه نه تنها اقتصادی خودکفا دارد که از
موقعیتی استراتژیک نیز برخوردار است .درواقع هیچیک
از کشورهای اوراسیا موقعیتی به اهمیت موقعیت ترکیه
را ندارند .رشد اقتصادی ترکیه به این دلیل است که در
مرک��ز منطقه قرار گرفته و دیگر اینکه دارای اقتصادی
س��ازنده است .کشورهای همس��ایه ترکیه در این دهه
به دالیل بسیار اوضاع نابسامانی خواهند داشت .جهان

اگر ایاالت متحده
جلوی واردات از
چین را بگیرد و
یا گمرک سنگینی
بر آن وضع کند
کاالهایچینی
دیگر ارزان
نخواهند بود و
چین با بحران
عظیماقتصادی
روبرو خواهد شد.
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چرا جورج فریدمن به رغم اینکه معتقد است که در هر
بررسی از آینده جهان ،چین باید مورد بررسی قرار گیرد
اما چین را ابرقدرت دنیای آینده نمیداند؟ پاسخی که او
در کتاب خود به این پرسش میدهد را مرور میکنیم:
یک چهارم جمعیت جهان در چین زندگی میکنند؛ و
بسیار مطرح شده که چین در آینده ابرقدرتی بی رقیب
خواهد شد .طی سی سال گذشته چین رشد اقتصادی
سریع و مداوم داشته است .اما سی سال رشد اقتصادی
به معنای رشد اقتصادی بی پایان نیست .هنگامی که از
نزدیک به نقشه چین نگاه میکنید ،میبینید که از نظر
جغرافیایی کشوری منزوی است .در شمال آن سیبری
ق��رار دارد و در جنوب آن هیمالیا و زمینهای جنگلی.
بیشترین جمعیت این کشور در شرق سکونت دارند و در
نتیجه چینیها در گسترده کردن سرزمین خود مشکل
دارند .چین قرنهاس��ت نیروی دریایی بزرگی نداشته
و ندارد .این نخس��تین بار نیس��ت که چین دروازه را به
سوی بازرگانان خارجی گشوده و آخرین بار نیز نیست
که شخصیتی چون مائو ظاهر شود و ثروت را میان همه
یکسان توزیع کند .بنابراین چین هرگز رقیبی برای امریکا
نخواهد بود .این کشور تقریباً یک چهارم همه کاالهای
صنعتی خود را به آمریکا میفرستد .اگر ایاالت متحده
جلوی واردات از چین را بگیرد و یا گمرک سنگینی بر آن
وضع کند کاالهای چینی دیگر ارزان نخواهند بود و چین
با بحران عظیم اقتصادی روبرو خواهد شد .البته چین ذاتاً
کشوری بیثبات است .هرگاه درهای کشور را به سوی
جهان خارج میگشاید نواحی ساحلیاش به شکوفایی و
خوشبختی میرسند اما بیشیتر جمعیتش که در نواحی
داخلی زندگی میکنند همچنان فقیر میمانند .این امر
کشور را به سوی تنش میبرد و موجب اتخاذ تصمیمهای
اقتصادیای خواهد شد که نتیجهای جز فساد و ناکارایی
تویکم این اس��ت که
ن��دارد .قمار چین در قرن بیس�� 
میپندارد تا دیرهنگامی نامعل��وم میتواند تعادل را در
کشور حفظ کند .اما این کار با مشکل جدی مواجه خواهد
بود چرا که چین اکنون تبدیل به کشوری سرمایهداری
با ظواهر و بنیادهایی چون مالکیت خصوصی و بانکها
ش��ده است .اما این کشور به معنای واقعی سرمایهداری
نیست چون اجازه نمیدهد که بازار راسا سهم و تقسیم
سرمایه را تعیین کند .در کشورهای سرمایهداری کسی
اهمیت بیشتری دارد و از وامهای بانکی بیشتری بهرهمند
میشود که برنامه تجاری بهتری داشته باشد اما در چین
کسی میتواند وام بگیرد که روابط سیاسی بهتری داشته
باش��د .درنتیجه مقدار زیادی از وامها در چین سوخت
شده و پس داده نشدهاند .مبلغ این وامهای به هدر رفته
بین  600تا  900میلیارد دالر یعنی چیزی معادل یک
چهارم تولید ناخالص داخلی چین اس��ت .چین درواقع
همان ژاپنی اس��ت که داروهای توانبخشی هم مصرف
میکند .اقتصاد چین سالم و شکوفا به نظر میرسد اما
باید دید این رشد ،سود رسان هم هست؟ داستان چین
داستان تازهای در آسیا نیست .در دهه  1980هم ژاپن
موتور رشد بود و هر عقل سلیمی میگفت با این سرعت
رشد ژاپن به زودی ایاالت متحده را دفن خواهد کرد اما
واقعیت آن بود که این رشد سریع نمیتوانست تداوم یابد
و وقتی این رشد فروکش کرد بحران هم شروع شد .چین
هم همین سرنوش��ت را خواهد داشت .در میدان رشد

اقتصادی محدودیتهای ساختاری وجود دارد که چین
به این محدودیتها نزدیک میشود .بدینترتیب چین در
آینده سه راه خواهد داشت:راه اول آن است که چین به
صورتی نجومی و تا آیندهای نامعلوم به رشد خود ادامه
دهد .تاکنون چنین چیزی سابقه نداشته است .رشد سی
ساله اقتصادی ناکاراییها و نامیزانیهای اقتصادی بزرگی
ایجاد کرده که به اصالح نیاز دارد .بنابراین چین هم باید
مانند کشورهای دیگر شرق آسیا در منگنه تنظیم مجدد
قرار گیرد.
راه دوم برای چین مرکزگرایی دوباره است یعنی یک
دولت مقتدر به جنگ سودجویانی برود که پس از رکود
ظهور خواهند کرد و با یکدیگر میستیزند .دولت سعی
خواهد کرد با مشتی آهنین نظم و قانون را برقرار سازد.
راه سوم آن است که چین زیر فشار رکود اقتصادی قطعه
قطعه شود .این سناریو به نفع ساکنان مناطق ساحلی و
سرمایهگذاران خارجی است .این رویداد چین را به اوضاع
پیش از ظهور مائو بازخواهد گرداند که مناطق مختلف
چین با یکدیگر در حال رقابت و کشمکش بودند .تاریخ
چین نشان میدهد که احتمال وقوع این سناریوی سوم
محتملتر خواهد بود.

اسالم توان آن را ندارد که داوطلبانه متحد و یک پارچه
ش��ود .اما امکان آن هست که ابرقدرتی مسلمان بر آن
نفوذ داش��ته باش��د .در طی تاریخ فقط ترکیه توانسته
قدرتی بزرگ باشد و در بخشی از جهان اسالم امپراتوری
بزرگ��ی ایجاد کند .در طی دهه  2020قدرت ترکیه از
نو ظهور میکند و حتی از قدرت ژاپن هم فراتر میرود.
ترکیه در رویارویی با روسها مهره اصلی و مهم اس��ت.
روسها ،ترکیه را س��دی در برابر منافع خود میبینند.
بدین شکل ترکها به پیمانشان با آمریکاییها بر علیه
روسه��ا وفادار خواهند ماند .با ای��ن وجود بعد از افول
قدرت روس��یه ،ترکها در وضعیتی قرار میگیرند که
درصد سال گذش��ته نداشتهاند .اطراف آنها را آشوب
فرا گرفته اما خود ترکیه اقتصادی پویا و ش��کوفا دارد
که حضورش در سراسر منطقه احساس میشود .ترکیه
البته ب��ه صورت امپراتوری پهن��اور در نخواهد آمد اما
بی گمان مرکز گرانش جهان اس�لام خواهد بود .با این
اوصاف درست است که ترکیه پس از برافتادن امپراتوری
عثمانی کشوری س��کوالر بوده اما ممکن است دوباره
جام��ه دینی به تن کند .ترکیه به هنگامی که امریکا را
مخالف نفوذ خود ببیند فریاد وا اسالما سر خواهد داد و
خود را نه تنها کش��وری مسلمان بلکه قدرتی اسالمی
معرفی خواهد س��اخت .در نتیجه ایاالت متحده با یک
ابرقدرت اسالمی هم پیمان با اعراب در مدیترانه مواجه
خواهد بود.
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كتابخانه
راست و دروغ پیشبینیهای اقتصادی

آیندهنگری ناممکن
فصلی از کتاب «اقتصاد آزادی» از انتشارات بنیاد لودویگ فن میزس،
اقتصاددان مکتب اتریش

ما ناتوانی
اقتصاددانان در
پیشبینیوقایع
اقتصادی دهه
هشتاد را دیدهایم:
از رکود  ۱۹۸۲و
بعداشتغالزایی
عظیم تا سقوط
 ،۱۹۸۷هیچ
شرکت بزرگ
مشاورهای در
حوزهپیشبینی
اقتصادینتوانست
هیچ کدام از این
وقایع را پیشبینی
کند.
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اصوال اینگونه اس��ت که طالعبینها ،کفبینها و
فالگیرها را تحقیر میکنند و اقتصاددانهای حرفهای
را که دس��ت به پیشبینیهای اقتص��ادی میزنند
مورد ستایش قرار میدهند .اما مسئله اینجاست که
روشهای اساتید دانشگاههنگام پیشبینی نرخ بهره،
رشد اقتصادی یا اوضاع بازار بورس به اندازه روشهای
کفبینی و فالگیری رازآمیز و ناشفاف به نظر میرسد.
هفت دهه پیش وقتی که توماس دووی در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا از هری ترومن شکست خورد،
روزنامهنگاران و متخصصان سیاست را در حیرت فرو
برد .آنها مطمئن بودند که دووی پیروز میدان خواهد
ب��ود .پس از باخت دووی ،طبیعی بود که بحثها در
مورد تکنیکهای نظرس��نجی «علمی» باال بگیرد،
اما فقط یک روزنامهنگار بود که روی مش��کل اصلی
دست گذاش��ت .هنری هزلیت ،در  ۲۲نوامبر ۱۹۴۸
در نیوزویک نوشت« :همه عصبانیاند چون یک مسئله
مهم را هنگام پیشبینی آینده انسان نادیده میگیرند.
آینده اقتصادی ،مثل آینده سیاس��ی ،توسط رفتارها
و تصمیمات انس��انی آینده ش��کل خواهد گرفت .به
همین خاطر است که آینده تا این حد نامعلوم و مبهم
اس��ت .و با وجود اینکه در سالهای اخیر کتابهای
خوب فراوانی درباره اقتصاد و تجارت نوش��ته ش��ده،
اما پیشبینی تج��ارت و اقتصاد هیچ وقت تبدیل به
علوم دقیقه نخواهد ش��د .همانطور که قرار نیست
نظرس��نجیها نتیجه انتخابات را از پیش مش��خص
کنند».
م��ا ناتوان��ی اقتصاددان��ان در پیشبین��ی وقایع
اقتصادی دهه هش��تاد را دیدهای��م :از رکود  ۱۹۸۲و
بعد اشتغالزایی عظیم تا سقوط  ،۱۹۸۷هیچ شرکت
بزرگ مش��اورهای در ح��وزه پیشبین��ی اقتصادی
نتوانست هیچ کدام از این وقایع را پیشبینی کند .و
پس از سقوط  ،۱۹۸۷هیچ پیشبینیکننده حرفهای
نبود که پیشبینیهای قبلی خود را مورد تجدید نظر
قرار ندهد .آنها مطمئن بودند که وضعیت بازار بورس
بهترین شاخص برای پیشبینی آینده اقتصاد است و
بعد از سقوط  ۸۷انتظار نداشتند که اوضاع بهتر شود.

اما خب اوضاع این بار بهتر ش��د ،اقتصاد رشد بسیار
ص بازار بورس هم رکورد زد.
خوبی کرد و شاخ 
آنها این نکته را نادیده گرفتند که بازار بورس هم
تحت تاثیر شدید وقایع بیرونی غیرقابل پیشبینی قرار
دارد .مثال پس از آنکه آیزنهاور ،رئیسجمهور آمریکا
در  ۲۴سپتامبر  ۱۹۹۵دچار حمله قلبی شد ،بازارهای
بورس سقوطی عظیم را تجربه کردند .بعد از بهبودی
رئیس جمهور ،بازار بورس دوباره جان گرفت و سال
 - ۱۹۵۵مث��ل  - ۱۹۸۷یکی از بهترین س��الهای
اقتصادی تاریخ آمریکا شد.
اقتصاددانان با وجود سابقه بسیار بدشان ،همچنان
جزء هواداران سرسخت پیشبینی اقتصادی هستند.
اکث��ر آنها س��الهای س��ال در دانش��گاه روشهای
پیشبین��ی اقتص��ادی را یاد میگیرن��د اما برخالف
بقیه دانش��مندان هیچگاه به خطاه��ای کاری خود
 پیشبینیهای اش��تباه  -اعتراف نمیکنند .البتهجامعه هم چنی��ن چیزی از آنه��ا نمیخواهد .یک
مشاور سرمایهگذاری در آمریکا میگوید« :مهم نیست
چقدر شکس��ت بخورند ،اعتماد به نفس آنها کاهش
نمییابد .آنها حس میکنند که پیشبینیشان درست
بوده و چی��زی از بیرون وارد معادالت ش��ده و آن را
به هم ریخته .اما مس��ئله اینجاست که ما یا چیزی
را پیشبینی میکنیم یا نمیکنیم .یا همه عوامل را
در نظر میگیریم یا نمیگیریم .پس نمیشود گفت
پیشبینی من میتوانس��ت درس��ت از آب بیاید اگر
فالن اتفاق نمیافتاد .به نظر من مهمترین اس��تعداد
آنها تحکمآمیز حرف زدن باشد».
هر اقتصاددانی احس��اس میکند با وجود کسب
تجربهه��ای پیاپ��ی ،رس��یدن آن روزی که بش��ود
پیشبینیهای کامال درست انجام داد نزدیک است.
و ب��ا وجود آنک��ه آن روز هیچ وقت نخواهد رس��ید،
ی اقتصادی به بخش جداناشدنی تحلیلهای
پیشبین 
اقتصادی تبدیل شده است .میشود گفت شعار مخفی
جامعه اقتصاددانان این است« :علم یعنی پیشبینی».
اما چه برای پیشبینی اقتصاد از خط کش استفاده
کنید یا از پیشرفتهتری��ن برنامههای کامپیوتری و

هراقتصاددانی
احساسمیکند
با وجود کسب
تجربههای
پیاپی ،رسیدن آن
روزی که بشود
پیشبینیهای
کامال درست
انجام داد نزدیک
است .و با وجود
آنکه آن روز هیچ
وقت نخواهد
ی
رسید،پیشبین 
اقتصادی به
بخشجداناشدنی
تحلیلهای
اقتصادیتبدیل
شده است.
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پیچیدهترین معادالت ریاضی ،یک مش��کل همیشه
وجود داش��ته و وجود خواهد داش��ت :میان مسائل
انسانی نمیتوان روابط فرمولیزه پایدار برقرار کرد .رفتار
دیاکسیدکربن را میتوان در موقعیتهای مختلف
فرمولبندی کرد ،اما رفتار انسان را چطور؟
علم اقتص��اد بر خالف علوم طبیعی ب��ا اقدامات،
برنامهها ،انگیزهها و طرحهای انس��انی سر و کار دارد
و هیچکدام از اینها را نمیتوان به دقت سنجید .حتی
اگر میشد این شاخصه را سنجید ،آنها آنچنان سریع
عوض میش��وند  -مثل تغییر س�لایق شخص  -که
نمیتوانند مورد اس��تفاده علمی قرار بگیرند .و البته
میلیونها چیز «غیرقابل تص��ور» وجود دارد  -مثل
حمل��ه قلبی آیزنه��اور  -که هر روز و ه��ر ثانیه رخ
میدهند و بر مردم به طرزی غیرقابلپیشبینی تاثیر
میگذارند و آنها را تغییر میدهند.
آم��ار اقتصادی (یعنی تاری��خ) نمیتوانند چیزی
درباره آینده به ما بگویند .اگر مثال آمار و اطالعاتی در
اختیار داریم که نوعی رابط ه میان قیمت و موجودی
جن��س در زمانی خ��اص را به ما نش��ان میدهند،
نمیتوانیم ب��ه کمک این آمار ،آین��ده را پیشبینی
کنیم چون آن رابطه میان قیمت و موجودی معلوم
نیس��ت تا چه زمانی دوام بیاورد .میزس زمانی گفته
بود« :پدیدههای بیرونی بر اشخاص مختلف تاثیرات
مختلفی میگذارند» و «واکنش افراد به موقعیتهای
یکسان ،متفاوت است».
گروهی از آیندهنگرهای اقتصادی در جواب خواهند
ی اقتصادی به پیشبینی آب و هوا
گفت که پیشبین 
شباهت دارد و همانقدر هم دشوار است .باید بگوییم
طبیعت این دو مشکل کامال متفاوت است و هر چه
که روش های علمی پیشرفت میکنند و پیچیدهتر
میش��وند پیشبینی آب و هوا دقیقتر میشود و از
میزان پیشبینیهای غلط کاس��ته میش��ود .اما در
طول دهههای اخیر با وجود پیش��رفت علم اقتصاد،
میزان درست از آب در آمدن پیشبینیهای اقتصادی
افزایش نیافتهاس��ت .چرا؟ چون در پیشبینی آب و
هوا ما روابط ثابت و مشخصی میان مسائل فیزیکی و
شیمیایی داریم و با پیشرفت آزمایشگاهها دانشمندان
توانس��تهاند به بخش عمده این روابط با دقت بسیار
باالیی پی ببرند .اما جامعه انس��انی یک آزمایش��گاه
شدیدا کنترلشده نیست .به همین خاطر پیشبینی
دقیق وقایع آینده در آن کامال غیرممکن است.
پیشبینیکنندهها در مواجهه با این مشکل ،تالش
میکنند به چرخههای تاریخی تکیه کنند .و مسئله
اینجاس��ت که حتی همین چرخه تاریخیای که از
دید یک کارش��ناس معقول به نظر میرس��د ،از دید
کارشناس دیگر اصال وجود خارجی ندارد .مسئله دیگر
تالش برای استفاده از قوانین و نظریههای دیگر علوم،
در زمان پیشبینی اقتصادی است .همین چند وقت
پیش ،گروهی از پیشبینیکنندههای مشهور تالش
کردند از الگوهای مربوط به علم ستارهشناسی کمک
بگیرن��د و مدلی ریاضی طراحی کنند که چرخهها و
دورههای اقتصادی را پیشبین��ی میکند .اما وقتی
در جامعه انس��انی ه��ر عاملی میتوان��د پیامدهای
غیرقابلپیشبینی داشته باشد چطور میتوانیم به این
م��دل ریاضی اطمینان کنیم؟ البته کار تا آنجا پیش
رفته که یک��ی از تئوریهای پیشبینی معروف بازار

بورس ،از الگوی تکثیر خرگوشها ایده گرفته است.
در چنین حالتی چطور میتوانید به اقتصاددان عاشق
پیشبینیاعتمادکنید؟
آیا همه اینها یعنی ما نمیتوانیم چیزی درباره آینده
بدانیم؟ نه ،افرادی هستند که پیشبینیهای خوبی
میکنند .بهتری��ن پیشبینیکنندهها تجار موفقی
هس��تند که شم تجاریش��ان به آنها کمک میکند
سلیقه مصرفکنندگان و شرایط بازار را حدس بزنند
و جنسش��ان را خوب بفروشند .همچنان که موری
رثبارد ،اقتصاددان و مورخ آمریکایی میگوید :اینها که
با افتخار پشت سر هم مدل اقتصادی معرفی میکنند
و میگویند که فالن م��دل میتواند آینده اقتصاد را
پیشبینی کند ،در برابر یک سوال ساده کم میآورند:
«اگر میتوانید اینقدر خوب دست به پیشبینی بزنید
چرا همین کار را در بازار بورس انجام نمیدهد و پول
خوب��ی در نمیآورید؟» البته فعالیت اقتصادی دور از
شان آنهاست و عموما غولها و مرشدهای پیشبینی
اقتصادی به تجار موفق با دیده تحقیر مینگرند.
حاال میتوانید بگویید که تالش برای پیشبینی
اقتصادی باعث پیش��رفت علم خواهد شد و نباید به
این تالش��گران خرده گرفت .اما مس��ئله اینجاست
که این افس��انه که اقتصاددانان میتوانن��د آینده را
پیشبینی کنند یک ش��یادی بیضرر نیست .چرا؟
چ��ون دولتمردان حامی برنامهریزی اقتصادی از باال،
با اس��تفاده از همین متدها و تئوریها اقتصاد کشور
را هدایت میکنند .آنها اهداف تولیدی کشور را از باال
تعیین میکنند و همین باعث نابودی روند اقتصاد بازار
آزاد میشود.
برنامهریزان دولتی اقتصاد برای غلبه بر تردیدها،
فرمولهای اقتصادی را جایگزین شم اقتصادی تجار
میکنن��د .آنها اعتق��اد دارند که میتوان با دس��تور
قیمتها را کنترل کرد .اما همه اینها محکوم به شکست
است چرا که هدف اصلی اقدامات فردی در بازار آزاد
را نادی��ده میگیرد .همانطور که لودویگ فن میزس
گفته بود «این برنامهریزهای دولتی دست یا آرزویی
میکنند یا دست به پیشبینی میزنند و بعد اقتصاد را
با توجه به آن هدایت میکنند .اما مسئله اینجاست که
این آینده غیرقطعیاست .به همین خاطر برنامهریزان
دولتیتمرکزگرافرقیباپیشبینیکنندههایحرفهای
اقتصادی ندارند».
با این حال قرار نیست بازار این پیشبینیکنندهها
کساد باشد .سیاس��تمداران سردرگم خود را نیازمند
پیشبینی میدانند و پیش��گوها ه��م پول خوبی به
جیب میزنند.
از دید مکتب اتریش وظیقه اقتصاددانان سه چیز
است :درک عمیقتر بازار بازاد ،فهم عواقب احتمالی
سیاس��تهای دولتی ،مقابله با افسانههای اقتصادی.
پیشبینی اقتصادی جزء این اهداف نیست .در واقع
پیشبینی اقتصادی باعث نابودی و بیاعتباری اصول
و ارزشهای اقتصادی میشود .پیشبینی اقتصادی
باعث خروج اقتصاددانان از محیط آکادمیک و حضور
در مرکز توجه رسانهها و دولتیها میشود .این شاید
جالب به نظر برس��د ،اما اقتصاددان ،س��تاره هالیوود
نیست .پیشبینیهای او یکی بعد از دیگری غلط از
آب در میآیند و اعتبار او نابود خواهد شد .و این پایان
عمر حرفهای یک اقتصاددان است.
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این گزارش یك سند آیندهشناسی است و به تشریح روندهای مهمی
میپردازد كه در شكل بخشیدن به آینده افراد ،سازمانها ،و جوامع موثر
خواهند بود .اطالعات این س�ند كه توسط انجمن آینده جهان منتشر
شده است ،میتواند مورد توجه برنامهریزان راهبردی در سازمانها قرار
گیرد .متاسفانه اكثر سازمانها با كمبود چنین اطالعاتی روبرو هستند.
این كمبود در كش�ور ما ناش�ی از فقدان مراكز و متخصصانی است كه
بر دانش نظری و عملی آیندهشناس�ی مسلط بوده ،و قادر به هدایت و
اجرای پروژههای گوناگون آیندهشناس�ی به تناسب نیاز كشور باشند.
آیندهشناسی به افراد ،سازمانها و جوامع كمك میكند تا «فرصتهای»
پیش روی خود را به گونهای پیشدستانه بشناسند و با آمادگی قبلی به
استقبال آینده بروند .آیندهشناسی در عین حال زنگهای خطر را نیز به
صدا در میآورد .رویكرد «مشكل محوری» ،با ذهن و اندیشه ما عجین
شده است .این رویكرد فرمول بسیار ساده ای دارد :شم مشكل شناسی
خود را تقویت كنید ،و در هر شرایطی كه هستید ،قوای خود را در جهت
تش�خیص و گاه «بزرگنمایی» مشكالت بس�یج كنید و انرژی روانی و
ذهنی خود ،و یا همكارانتان را بر حل و فصل آنها متمركز نمایید .این
رویكرد به قدری در جامعه ما ،و ش�اید بس�یاری از جوامع دیگر ،ریشه
دوانیده كه در واقع به یك فلسفه تفكری تبدیل شده است.

يكم :روندهای فنّاوری

1

غلبه روزافزون فنّاوری بر اقتصاد و جامعه

رایانهها به جای آنكه تنها ابزاری برای انجام كارهای
خاص باشند ،میروند كه بخشی از محیط پیرامون ما
شوند .با وجود مودمهای بیسیم و از طریق رایانههای
قابل حمل ،دسترس��ی به دادههای ش��بكهای در هر
زمان و هر مكان امكانپذیر اس��ت .دیری نمیپاید كه
كارهای خدمات��ی و تجاری پیش پ��ا افتاده،كارهای
خطرن��اك و زیانآور ،مونتاژ ،نصب و تعمیر تجهیزات
دور از دسترس همچون كابلهای زیردریایی و قطعات
ایستگاههای فضایی كه در مدار قرار گرفتهاند ،همه و
همه توسط روباتها انجام میشود .بدینترتیب به جای
اینكه كاربران در جس��تجوی پایانهها باشند ،پایانهها
همراه كاركنان حركت كرده و در دس��ترس آنها قرار
میگیرند.
نکته :استفاده هر چه موثرتر از ف ّناوریهای نوین نیازمند
سطح عالیتری از تحصیالت و دانش است .ف ّناوریهای
جدید به خلق هزاران هزار فرصت شغلی «دانش بنیان»
منجر میش��وند.گرایش فزاینده به اتوماسیون ،ضمن
كاهش هزینه بسیاری از خدمات و محصوالت ،منافع
و درآمدهای حاصله را كماكان افزایش میدهد .عرضه
محصوالت با قیمتهای مناسب از طریق اینترنت انجام
میشود؛ چیزی كه برای بقا و شكوفایی تجاری بسیار
حائز اهمیت اس��ت .فاضالبهای صنعتی به كمترین
می��زان ممكن كاهش یافته و ب��ا مهارت هر چه تمام
تر كنترل خواهند ش��د .این امر نقش��ی ارزش��مند و
سرنوشتساز در آینده محیطزیست ایفا میكند.

2

نقش فزاینده تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد

بودجهه��ای تحقیقات��ی در زمینهه��ای ف ّناوری
اطالعات ،ف ّناوری زیس��تی ،هواـ فض��ا و فرآوردههای
دارویی و ش��یمیایی به سرعت در حال افزایش است.
بودجهه��ای تحقیقاتی در ژاپن همچنان باال میرود و
حدود  3درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشود.
حال آنكه بودجههای تحقیقاتی انگلس��تان با كاهش
مداومی هم��راه بوده و به كمت��ر از  1/9درصد تولید
ناخالص داخلی رسیده است.
نکت�ه :تقاضا ب��رای كاركنان دانش��ور ،مهندس��ان و
تكنس��ینها پیوس��ته در حال افزایش است؛ بویژه در
حوزههایی ك��ه تحقیقات ،نویدبخش دس��تاوردهای
تجاری مطلوبی در كوتاهمدت باشد .كشورهایی چون
هندوس��تان ،چین و روس��یه كماكان ب��ا معضل فرار
مغزه��ا روبهرو خواهند بود؛ چراك��ه نخبگان آنها به
كش��ورهایی همچون ایاالتمتحده و یا كش��ورهایی
كه ش��دیدا ً متقاضی نیروی كار بوده و دس��تمزدهای
باالتری میپردازند ،مهاجرت خواهند كرد .خس��ارات
اقتصادی این پدیده برای كشورهای «صادركننده مغز»
جبرانناپذیر خواهد بود.

3

افزایش سرعت سفرها

پیش��رفتهای گس��ترده در ف ّناوری حملونقل،

سرعت س��فرهای زمینی ،هوایی و دریایی را افزایش
خواهد داد و ش��هرهای نیویورك ،توكیو و فرانكفورت
به محورهای ترانزیت برای مسافرانی تبدیل میشوند
كه قصد سفر با هواپیماهای مافوق صوت بسیار سریع
و پرظرفیت را دارند.
نکته:درحالیکه حمل و نقل جادهای یكی از شاخههای
رو به رشد صنعت حملونقل است اما در شهرها به طور
روزافزونی ش��اهد تالش برای كاهش تراكم خودروها
هستیم .وضع محدودیت برای استفاده از خودروهای
شخصی در مونیخ ،وین و مكزیك ،یا تشویق شهروندان
به استفاده هر چه بیش��تر از وسایل نقلیه عمومی در
كپنهاك و برزیل ،نمونههای بارزی از این تالشهاست.
پیش��رفتهای ف ّناوری ،گزینههای دیگری را نیز برای
حملونق��ل ایجاد كرده كه یكی از آنها «حملونقل دو
وضعیتی» اس��ت .در این روش از خودروهای شخصی
برای س��فرهای درون شهری و كوتاه استفاده میشود
و در مسافتهای طوالنیتر ،خودروهای شخصی جای
خود را به جادههای خودكار میسپارند.

4

افزایش آهنگ دگرگونیهای فنّاوری

چرخه نوآوری صنعتی (خلق ایده ،اختراع ،نوآوری
و تقلید) هر لحظه كوتاهتر میش��ود .در این ش��رایط،
تولیدكنندگان باید پیش از آنكه سایر رقبا فرصتی برای
تقلید بیابند ،بازار را از محصوالت جدید خود اش��باع
نمایند .تا قبل از ده��ه  1940چرخه نــوآوری  30تا
 40سال به طول میانجامید ،حال آنكه امروزه بندرت
از  30تا  40هفته تجاوز میكند .طراحی به كمك رایانه
در صنایع خودروسازی و س��ایر صنایع ،فاصله زمانی
میان خلق ایده تا تولید نهایی را به كمترین حد ممكن
میرساند 80.درصد دانشمندان ،مهندسان و پزشكان
ام��روز از طریق اینترنت به تبادل بالدرنگ اطالعات و
ایدهها میپردازند.كل دانش فنی كه تا امروز در اختیار
بشر است ،تنها  1درصد از كل دانشی است كه تا سال
 2050ایجاد خواهد شد.
نکت�ه :با ظهور ف ّناوریه��ای جدید ،صاحبان صنایع با
رقیبان سرسخت و مصممتری از همه سو روبرو خواهند
ش��د .غزاالن تیزپایی كه آخری��ن روشها و فنون را به
كار میگیرند ،گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود و
«دایناسورهای خرامان» كه مدتها طول میكشد تا گام
كوچكی به پیش بردارند ،محكوم به نابودی خواهند بود.

5

رشد لگاریتمی و جهانی اینترنت

یكی از دالیل این رش��د س��ریع ،س��رعت توسعه
ارتباطات شبكه ای در برخی مناطق پیشرفته است.
نکت�ه :انجام كارها از طری��ق اینترنت نیازمند نیروی
كار بسیار فرهیخته ،كارآزموده و با معلومات است .به
مجرد برطرف شدن ركود اقتصادی اخیر ،كسانی كه از
آموزش فنی مناسبی برخوردارند ،بازار كار را ظرف 15
سال آینده قبضه خواهند كرد .انزوای فرهنگی ،سیاسی
و اجتماعی تقریباً امكانناپذیر شده است .تالش كشور
چین در راس��تای پاالیش اینترنت و دور نگه داش��تن
م��ردم از آلودگیهای خارجی بی نتیجه مانده اس��ت.
حض��ور همه جایی هكرها هر نوع موانع اینترنتی را از
میان برمیدارد.

دوم :روندهای مربوط به نیروی كارو اشتغال

6

گسترش آموزش و پرورش در سطح جامعه

امروزه نیمه عمر اندوختههای علمی یك مهندس
تنها  5س��ال اس��ت؛ چراكه ظرف مدت  10سال90 ،
درصد آموختههای وی از طریق اینترنت قابل دسترسی
است .در رشتههای مرتبط با حوزه الكترونیك ،نیمی
از آنچه دانش��جویان س��ال اول فرا میگیرن��د ،از دید
دانش��جویان سال آخر كهنه و منسوخ شده است .هر
 5سال یكبار 85 ،درصد اطالعات موجود در رایانههای
موسساتبهداشتیودرمانیارتقامییابد.دگرگونیهای
سریع در بازار كار و ف ّناوریهای مربوط به آن ،افزایش
كارورزی را برای تقریباً همه كاركنان ضروری میسازد.
بخش عظیمی از نیروی كار به طور پیوسته مشمول
برنامههای آموزش ش��غلی میشوند .بس��یاری از این
برنامهها توسط سازمانها و شركتهایی ارائه میشوند
كه آموزش كاركنان را به چش��م یك «سرمایهگذاری
 80درصد
آیندهساز»میبینند.

7

تخصصی شدن روزافزون فعالیتهای صنعتی

به اعتقاد پزش��كان ،حقوقدانان ،مهندسان و سایر
متخصصان ،حجم دانش الزم برای پیش��تاز شدن در
ی��ك حوزه خاص به اندازهای زیاد اس��ت كه یك فرد
همزمان نمیتواند در دو حوزه س��رآمد شود .اصل باال
در مورد مش��اغل فنی نیز صادق اس��ت .تعداد بساز و
بفروشها ،مرمتكاران بناهای قدیمی ،تكنسینهای
خودروه��ای برقی و تعمیركارانی كه تنها برای تعمیر
ی��ك مدل از خودروها آموزش دی��ده اند ،روزبهروز در
حال افزایش است.
نکته :ای��ن روند به ایجاد تعداد زی��ادی بازار جدید و
بازارهای اختصاصی یا ویژه میانجامد كه عرصه فعالیت
شركتهای كوچك تجاری خواهند بود .تخصصهای
قدیمی به سرعت منسوخ شده و تخصصهای جدید با
سرعت هر چه تمامتر جای آنها را میگیرند .این امر به
ایجاد فرصتهای شغلی بیشتری میانجامد.

دانشمندان،
مهندسان و
پزشكان امروز از
طریقاینترنت
به تبادل بالدرنگ
اطالعات و ایدهها
میپردازند.كل
دانش فنی كه تا
امروز در اختیار
بشر است ،تنها
 1درصد از كل
دانشی است كه تا
سال  2050ایجاد
خواهد شد.
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خدمات ،پرشتاب ترین بخش اقتصاد جهانی

براس��اس گزارش مركز آمار آمریكا بین سالهای
 1995ت��ا  ،2001عم��ده فروش��ی در ایاالت متحده
نزدیك به  41درصد رش��د داش��ت .همی��ن روند در
س��ایر كشورها نیز به چشم میخورد .در سال ،1999
 70درص��د نیروی كار ایاالت متحده آمریكا در بخش
خدمات مش��غول به كار بوده اند .این میزان از مرز 90
درصد هم گذشته است .اروپا و ژاپن نیز در این زمینه
چندان از آمریكا عقب نیستند.
نکته :امروزه بخشهای خدماتی رقابت گستردهای را
در سطح جهانی آغاز كردهاند؛ درست همچون رقابت
كارخانجات صنعتی در  20س��ال گذشته .فشارهای
ناشی از این رقابتها ،بر میزان حقوق و مزایای كاركنان
در كشورهای صنعتی تاثیر گذاشته و به كنترل تورم
كمك خواهد كرد .رش��د تجارت بینالمللی به عنوان
نیروی ثباتآور در مناسبات جهانی عمل میكند؛ چرا

63

روندهاي آينده
دیر آمدن به اداره
در حال افزایش
است .سوء استفاده
از مرخصی
استعالجیبیداد
میكند!امنیت
شغلی و حقوق باال
ارزش سابق خود
را از دست داده
اند و دیگر عامل
تشویق به حساب
نمیآیند ،چرا كه
پویاییاجتماعی
باالست و مردم
تشنهرضایت
شغلیهستند.

كه بیشتر كشورها دریافتهاند كه رویارویی با بحران به
تنهایی دشوار است.
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از میان رفتن قدرت اتحادیهها

در كره جنوبی كه زمانی تش��كلهای كارگری آن
شكستناپذیر تلقی میشدند ،دولت به طور روزافزونی
در برابر اعتصابات پزش��كان،كاركنان تاسیسات برقی،
خودروسازان و سایر گروههای تجاری مقاومت میكند.
در انگلستان جایی كه دولت تاچر در دهه  1980قدرت
را از اتحادیهه��ا بازپس گرف��ت ،اتحادیههای كارگری
دوباره بخشی از قدرت پیشین خود را به دست آورده
اند .یكی از دالیل كاهش قدرت اتحادیههای كارگران
این است كه امروزه شركتها میتوانند با آزادی كامل
به هر كجا كه میخواهند نقل مكان كنند؛ از مناطق با
اتحادیههای قدرتمند به مناطقی كه در آنها اتحادیهها
ق��درت كمتری دارن��د .همچنین س��ازمانها بخش
عظیمی از فعالیتهای تجاری خود را به شركتهایی
واگذار میكنند كه كاركنان آنها عضو اتحادیه نیستند.
دومین دلیل كاه��ش قدرت اتحادیههای كارگران آن
اس��ت كه اس��تفاده روزافزون از روباته��ا ،تجهیزات
طراحی و كنترل رایانه ای ،و تسهیالت تولید انعطاف
پذیر ،نیروی كار ش��اغل در س��ازمانها را به یك سوم
كاه��ش میدهد .كاركنانی كه باقی میمانند ،ترجیح
میدهن��د در كار خود متخصص و حرفه ای ش��وند و
س��ایرین نیز میكوشند تا به نیروهای نیمه حرفه ای
با تحصیالت مناس��ب تبدیل شوند .همه این افراد در
برابر عضویت در اتحادیهها مقاومت میكنند .استفاده
روزاف��زون صنعت از هوش مصنوعی نیز تا حد زیادی
به پیشبرد این روند كمك میكند .سومین دلیل این
كاهش ،هزینه باالی اعتصابهاست.
نکت�ه :كاهش ق��درت اتحادیهها برای س��ازمانهای
بزرگ نویدبخش ثبات هر چه بیش��تر در دستمزد و
مزایای كاركنان است .اتحادیههایی كه شدیدا ً خواهان
عضوگیری و فعالیت دوباره هستند ،بر ایجاد تشكل در
شركتهایی تاكید میكنند كه كاركنان آنها از سطح
تحصیالت پایینت��ری برخوردارند .این امر هزینههای
نی��روی كار را در ش��ركتهایی كه ب��ه دلیل كوچك
بودن ،مورد توجه اتحادیههای كارگری نبودند ،افزایش
میدهد .پارادایم س��نتی «اتحادیه در برابر شركتها»
كامال منس��وخ شده اس��ت .در اقتصاد امروز كاركنان
دوش��ادوش مدیران به بحث و تب��ادل نظر پرداخته و
حقوق و مزایای همسنگ آنها دریافت میكنند.
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انحطاط اخالق كاری

دیر آم��دن به اداره در حال افزایش اس��ت .س��وء
استفاده از مرخصی استعالجی بیداد میكند! امنیت
شغلی و حقوق باال ارزش سابق خود را از دست داده اند
و دیگر عامل تشویق به حساب نمیآیند ،چرا كه پویایی
اجتماعی باالست و مردم تشنه رضایت شغلی هستند.
برخی از  48درصد افراد شركت كننده در رای گیری
لوئیس هریس ،هدف خود را از كار ،رسیدن به احساس
موفقیت و پیروزی عنوان كردند .برای نس��ل ایكس و
نس��ل ایگرگ ،كار تنها راهی برای رسیدن به اهدافی
همچون پول ،تفریح و سرگرمی است.

64

را تهدید میكنند ،روندی افزایش��ی دارند .سازمانها
باید به كاركنان خود كمك كنند ،تا میان كار ،زندگی
خانوادگ��ی و تفریح خ��ود تعادل برق��رار كنند .زمان
الزم برای خرید مایحتاج زندگی رو به كاهش اس��ت.
صاحبان فروشگاههایی كه برای عرضه كاالهای خود از
اینترنت و پست الكترونیكی بهره میگیرند ،در مقایسه
با فروشگاههای معمولی ،به سود و منافع بیشتری دست
مییابند.
سوم :روندهای مدیریت

نکته:نسل جدید كاركنان را نمیتوان به صورت ابزاری
به كار گرفت و كرامت انسانی آنها را نادیده انگاشت.
آنها باید حمایت شوند ،حقوق و مزایای خوب بگیرند،
و احساس كنند كه به چشم میآیند و تالشهایشان
مورد تقدیر است.
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تاثیر عمیق نسلهای ایكس و ایگرگ

نس��ل ایگرگ یا نس��ل دات كام بی��ش از آنكه به
والدین خود ش��بیه باشند ،با هم س��ن و ساالن خود
در سراسر دنیا شباهت دارند .نسل جوان تر دات كام
نش��ان میدهد كه كس��ب و كار محورتر است؛ و جز
به سرانجام كار به چیز دیگری نمیاندیشد .این نسل
دو برابر ترجیح میدهد كه خود صاحب كس��ب و كار
مستقل باشد تا اینكه مدیر ارشد این یا آن شركت باشد
و بی��ش از پنج برابر ترجیح میدهد كه به جای احراز
پستهای كلیدی سیاسی یا دولتی ،دارای یك كسب
و كار شخصی باشد.
نکته :كارفرمایان ناچارند سیاستها و اقدامات خود را
با ارزشهای نسل جدید و متفاوت سازگار كنند .یافتن
ش��یوههای جدید برای ایجاد انگیزه و تشویق جوانان،
بخشی از این سازگاری است .نسلهای ایكس ایگرگ
در نتیجه چالشها ،فرصتها و یادگیری از آنها میبالند
و بزرگ میشوند .پول تنها آغازگر آن چیزی است كه
انتظارش را میكشند .برای این نسلها ،یادگیری مادام
العمر  ،مفهوم جدیدی نیس��ت و به باور آنها این نوع
یادگیری شیوه معمول زندگی است .شركتهایی كه
قادر به تامین دورههای آموزشی متنوع و كارآمد باشند،
نسبت به سایر رقبا كه فرصتهای كمتری برای ارتقای
مهارته��ا و دانش كاركنان ایجاد میكنند ،در جذب
نیرو موفق ترند .نس��لهای ایكس و ایگرگ به خوبی
برای كاركردن در دنیای ف ّناوری برتر تجهیز شده اند؛ با
این وجود دغدغه ای نسبت به نیازهای كارفرمایان خود
ندارند! تمایل شدید آنها به اینكه كارها را مطابق میل
و سلیقه خودشان انجام دهند ،نباید از نظر هیچ مدیری
دور بماند .این نسلها چه مشتری باشند و چه كارمند،
بیش از پیش نیاز به ارتباطات راه دور و تعامالت «شبكه
بنیان» دارند.
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تبدیل زمان به ارزشمندترین كاال درسراسر دنیا

رایانهها ،مخابرات ،اینترنت و سایر ف ّناوریها ،لحظه
به لحظه بر رقاب��ت پذیری اقتصادهای جهانی و ملی
میافزاید.
نکته :مسائل تنش آفرین كه روحیه و سالمت كاركنان
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گسترش شركتهای كوچك كارآفرین

نیروی كار زیر  30س��ال ترجیح میدهد به جای
طی كردن مراتب پیشرفت شغلی در این یا آن سازمان،
خود به ایجاد یك كسب و كار مستقل بپردازد .در حال
حاضر نزدیك به  10درصد جوانان میكوشند تا كسب
وكارهای دلخواه خود را آغاز كنند .این رقم در مقایسه
با جوانان نس��لهای قبل سه برابر افزایش یافته است.
عدم اعتماد به س��ازمانهای بزرگ روز به روز در حال
افزایش است .بسیاری بر این باورند كه مشاغل امروزی
در عصر دگرگونیهای سریع ف ّناوری ،نمیتوانند آینده
اقتصادی مطلوبی را تضمین كنند .برخی از شركتهای
تازه پا در دره س��یلیكون آمری��كا كه صاحبان خود را
«یك شبه» میلیاردر كرده اند ،نقش موثری در تغییر
این ارزشها بازی كردهاند.
نکت�ه :روند خوداشتغالی همچنان ادامه خواهد یافت؛
زیرا همه شركتها در كنار پرداختن به فعالیت تجاری
خ��ود ،نیاز به خدمات جدید س��ایر ش��ركتها دارند
تا از عهده مش��كالت روزمره خود برآیند .شناس��هها
و ارزشه��ای دو نس��ل ایك��س و داتكام هم��راه با
پیشرفتهای سریع در عرصه ف ّناوری كه منجر به خلق
فرصتهای كسبوكاری جدید میشوند ،این روند را
به پیش میرانند.
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جایگزین شدن الگوهای سنتی كنترل و مدیریت
با سازمانهای «اطالعات بنیان»

كسبوكارهای بزرگ در تالشند تا شكل تازه ای به
خود بگیرند .دیری نمیپاید كه كاركنان این شركتها
را افراد متخصصی تشكیل میدهند كه برای پیشبرد
فعالیتهای خود به اطالعات همكاران ،مش��تریان و
مدیران خود متكی خواهند بود .سازمانهای اطالعات
بنیان نیازمند نیروهای متخصص بیش��تری هستند؛
متخصصانی كه تخصص خود را نه به دلیل مدیریت،
بلكه در اثر كار و تجربه به دست آورده اند .متخصصان
تحقیق و توس��عه ،ساخت و تولید ،و بازاریابی در همه
مراحل توسعه محصول در قالب یك گروه چندرشته
ای با یكدیگر كار میكنند و هیچ مرحله ای از فعالیتها
ب��ه طور جداگانه و بدون توجه به س��ایر مراحل انجام
نمیش��ود .مدیران ارش��د دس��ت از كارهای «خرده
مدیریتی» میكش��ند و در جزئیات كار كاركنان خود
اعمال نظر و مداخله نمیكنن��د .آنها انتظارات كلی
خود را از عملكرد س��ازمان ،بخشهای مختلف آن و
متخصصان هر بخش تبیین و شفاف میكنند و سپس

با دریافت بازخوردهای الزم ،میزان دستیابی به نتایج
مورد انتظار خود را ارزیابی میكنند.
نکته :این روندی مس��تمر و مس��بوق به سابقه است.
بسیاری از س��ازمانهای بزرگ دگرگونیهای چندی
در فعالیتهای خود ایجاد كردهاند تا بیش از پیش بر
انعطافپذیری خود بیافزایند .با این وجود هنوز بسیاری
از شركتها ،راهی طوالنی در پیش دارند .روند «كوچك
سازی» از صنایع تولیدی فراتر رفته و به سمت اقتصاد
خدماتی گسترش یافته است .این فرآیند دیگر بار باعث
گس��ترش و ارتقای كارآفرینی میش��ود .این روند نه
تنها برای شركتهایی كه اقالم فرعی خود را از منابع
خارجی تامین میكنند ،بلكه برای اشتغال كاركنانی كه
كار خود را از دست داده اند نیز مفید است .بر اثر فرآیند
كوچك سازی ،سازمانها بسیاری از كاركنان باسابقه
و مجرب خود را از دس��ت داده اند .در نتیجه از وجود
«حافظه سازمانی» بینصیب شده اند.
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كاهش سطوح مدیریت در سازمانهای بزرگ

با كمك رایانهها و س��امانههای اطالعات مدیریت،
هر مدی��ر میتواند به جای  6نف��ر 31 ،نفر را به طور
موثر كنترل كند .در حال حاضر اطالعات از پایین به
باال در جریان اس��ت ( برخالف گذشته كه اطالعات از
ردههای باال به سمت پایین جاری میشد ) .با توجه به
كاهش نیاز شركتها به مدیران میانی ،هرم مدیریتی
ش��ركتها روز به روز هموارتر میشود (سازمانها به
سمت ساختارهای افقی تر حركت میكنند) .كوچك
سازی ،تجدید ساختار ،استفاده از منابع برون سازمانی و
كاهش تعداد مدیران میانی همچنان ادامه خواهد یافت.
نکته :مدیران ارشد برای حفظ جایگاه شغلی خود باید
دانش خ��ود را در زمینه كار با رایانه به عالیترین حد
ممكن برسانند و اطمینان حاصل كنند كه با استفاده از
امكاناتی كه رایانهها در اختیارشان میگذارند ،به خوبی
میتوانند از عهده وظایف كنترلی خود برآیند .یافتن
مدیران ارشد با دامنه تجربیات وسیع ،كه الزمه مدیریت
یك ش��ركت تجاری بزرگ است ،بس��یار دشوار شده
است .همراه با افزایش تقاضا برای نیروی كار متخصص،
این امر به مراتب دشوارتر میشود .مدیران اجرایی برای
پیشرفت حرفهای خود ،بیش از آنكه مشتاق طی كردن
سلسله مراتب س��ازمانی باش��ند ،در صدد راه اندازی
شركتهای جدید و مستقل بر میآیند.
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هدر رفتن وقت مدیران برای مقررات دولتی

از س��ال  1996تاكنون ،یعنی از زمانی كه كنگره
آمری��كا قوانین مربوط به اصالح مق��ررات دولتی را به
تصویب رساند ،بیش از  20هزار قانون جدید وضع شده
اس��ت! كاركنان اتحادیه اروپایی در بروكسل با سرعت
هر چه تمامتر در حال وضع و تصویب مقررات جدید
هس��تند .هدف آنها این است كه یك ساختار قانونی
استاندارد را در تمام نظام ملی كشورهای عضو اتحادیه
ایجاد كنند.
نکت�ه :تردیدی نیست كه قوانین و مقررات باید وجود
داشته باش��ند ،اما گاه باعث ایجاد كشمكش و تنش
میش��وند  ،در حالی كه باید تسهیل كننده وتسریع
كننده باش��ند ،خود به یك ترمز تجاری برای رش��د

اقتصادی تبدیل میش��وند .از س��وی دیگ��ر افزایش
قوانین و مقررات در كشورهای پیشرفته میتواند مزیت
رقابتی ویژه ای برای كش��ورهایی چون هندوستان و
چین بیافریند .در این كشورها روند «مقررات زدایی»
از سرمایه گذاری خارجی و گردش سرمایه به سرعت
در حال پیشرفت است و این در حالی است كه وضعیت
بهداشت ،امنیت شغلی و برنامههای زیست محیطی
آنها همچنان ابتدایی و پیش پا افتاده اس��ت ،یا اصال
وجود ندارد .وضعیت نامطلوب كشورهایی نظیر روسیه،
تا زمانی كه قوانین و مقررات الزم برای ایجاد و تضمین
یك محیط تجاری باثبات عاری از تشنج را وضع نكنند،
به همین منوال باقی خواهد ماند.
چهارم :روندهای بنگاهی
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یكدست شدن فزاینده با شركتهای فراملیتی

تصمیمگیری درباره محل اس��تقرار كسبوكارها،
بازاریابی و سایر مفاهیم حیاتی كسب و كار ،روز به روز
برای شركتها دشوارتر میشود .شركتها نمیدانند
كه تصمیم امروز آنها آیا تا  5س��ال دیگر نیز عقالنی
خواهد بود یا نه .در تمام برنامههای بلندمدت باید طیف
گستردهتری از ریسكهای مدیریتی در نظر گرفته شود.
شركتها به جای تاكید بر ایجاد كارخانهها و تاسیسات
برون مرزی ،كه بر اثر تغییرات ناگهانی در شرایط كسب
و كار ،دچار مخاطره میش��وند ،باید تامین از بیرون را
تشویق كنند .كشورهایی كه درجه باالتری از ثبات را
در مقایسه با همس��ایگان خود به نمایش بگذارند ،از
مزیت رقابتی قویتری برخوردار خواهند بود.
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درخواست فزاينده مصرف كنندگان براي
پاسخگوييشركتها

ش��ركتها هر روز بیشتر و بیشتر بر حسب اینكه
چه آسیبهایی به محیط زیست میزنند ،مورد قضاوت
مردم ق��رار میگیرند .به عنوان مث��ال ،پس از حادثه
چرنویل در روس��یه ،بحث و مج��ادالت زیادی درباره
ایمنی نیروگاههای اتمی به راه افتاده است .آزمونهای
ایمنی وسایلی كه مورد استفاده كودكان قرار میگیرند،
به یكی از تعهدات شركتهای تولیدكننده اسباب بازی
تبدیل ش��ده است .اخیرا شركتی ناچار شد  7میلیون
صندلی ماشین كودك را باز پس گیرد.
نکت�ه :این روند برای صنایع به منزله فش��ار بیش��تر

در جهت اس��تفاده از ف ّناوریهای س��ازگار با محیط
زیس��ت ،كاركردن با مدارس و گروههای اجتماعی ،و
مش��اركت در سایر فعالیتهای اجتماعی بومی است.
همچنین فرصت مناس��بی را برای مصرفكنندگانی
كه دغدغههای زیست محیطی دارند ،فراهم میكند.
از آنجا كه اینترنت به ابزار اشاعه نگرشهای غربی در
سراسر جهان تبدیل ش��ده ،فعاالن محیطزیست در
س��ایر مناطق جهان برای دستیابی به اهداف خود در
جستجوی راههایی برای استفاده از دادگاههای محلی
در جهت اقامه دعوی علیه ش��ركتهای آسیب رسان
به محیطزیس��ت هستند؛ روش��ی كه در كشورهای
غربی مرسوم است .بدین ترتیب شركتهایی كه حفظ
محیط زیس��ت را در اولویت قرار نمیدهند ،با ریسك
جهانی روبرو خواهند شد.
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شفافیت روزافزون در فعالیت موسسهها

بر اس��اس برآورد موسسه پرایس واترهاوس كشور
چین كه در میان سایر كشورهای عمده ،عملكرد نسبتا
مبهم و پیچیده ای دارد ،ناچار شده بسیاری از اسناد و
مدارك خود را به عنوان پیش شرط الزم برای پیوستن
به س��ازمان تجارت جهانی ،فاش كند .در هند ،كه به
كشوری با فساد مالی باال معروف شده است ،كمیسیون
مركزی نظارت بر فعالیته��ای مالی ،نظام بانكداری
كشور را تحت نظارت شدیدتری قرار داده است .نبرد
علیه تروریسم ،قاچاق مواد مخدر و پولشویی ،نظامهای
پولی جهان را به س��وی بررس��یهای دقیقتر س��وق
میدهد .از این رهگذر ،زمینه مس��اعدی برای فعالیت
سازمانهای غیردولتی فراهم شده است.
نکته :كشورهایی كه شفافیت بیشتری در سیاستها
و عملكرده��ای خود دارند ،نس��بت به كش��ورهایی
ب��ا عملكردهای پیچی��ده و مبهم ،از ثبات بیش��تری
برخوردارن��د .این كش��ورها ب��ه خاطر ش��فافیت در
عملكردهایشان س��رمایههای خارجی بیشتری را به
سوی خود جلب میكنند و در نتیجه ،راه پیشرفت خود
را هموارتر میكنند .به نظر میرسد كه شفافیت بیشتر،
تاثیر فعالیتهای قاچاقچیان مواد مخدر و سازمانهای
تروریستی را كاهش میدهد.
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توزیع دو وجهی در سازمانها

شركتها هر روز
بیشتر و بیشتر
بر حسب اینكه
چهآسیبهایی
به محیط زیست
میزنند ،مورد
قضاوت مردم
قرار میگیرند و
آزمونهایایمنی
وسایلی كه مورد
استفادهكودكان
قرار میگیرند ،به
یكی از تعهدات
شركتهای
تولیدكنندهاسباب
بازی تبدیل شده
است.

بزرگه��ا بزرگتر میش��وند ،كوچكه��ا كوچكتر
میمانند ،و آنهایی كه در میانه قرار دارند ،در یكدیگر
ادغام میش��وند .ادغام و تملك شركتها تا جایی كه
قوانین ملی اجازه دهند ،روندی بینالمللی خواهد بود.
با از میان رفتن مداوم موانع تجاری در سطح كشورهای
اروپایی ،این روند دست كم تا ده سال آینده ادامه خواهد
یاف��ت .اغلب تولیدكنندگان ،محصوالت خود را بدون
واسطه به فروشندگان عرضه میكنند و بدین ترتیب
عمدهفروشه��ا و توزیعكنندگان بـه تـدریج ازصحنه
كنار میروند .در حال حاضر در دهه دوم روند «تقسیم
به اجزای كوچك» هستیم .از این رو شركتهای تجاری
بسیار تخصصی و شركتهای كارآفرین در جستجوی
بازارهای تخصصیتر و بكر هس��تند .این ش��ركتها
پیشرفت خواهند كرد ،در حالی كه شركتهای متوسط
و معمولی از صحنه رقابت كنار میروند .این روند تقریبا
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روندهاي آينده

همه حوزهها ،از خرده فروش��ی گرفته تا كشاورزی را
تحت تاثیر قرار میدهد .ش��ركتهای تجاری كوچك
كه امكاناتی همچون برنامههای تفریحی ،مراقبتهای
بهداشتی و پیشگیری و برنامهریزیهای مالی را برای
نسل سالمند پس از جنگ سرد فراهم میكنند ،یكی
از بخشهای اقتصادی آمریكا هستند كه از رشد بسیار
باالیی برخوردارند.
نکت�ه :آن دسته از صنایعی كه از شركتهای كوچك
محلی و غالباً خانوادگی تشكیل شدهاند ،در مقایسه با
سایر شركتها ،از استحكام بیشتری برخوردارند و كمتر
دستخوش تغییر میشوند .اما حتی در این صنایع هم
در دو دهه آینده احتمال تملك یا ادغام وجود دارد .این
حكم در مورد شركتهای تجاری «اینترنت بنیان» نیز
صادق است .در این حوزه نیز شركتهایی كه وضعیت
مالی خوبی دارند ،میكوشند تا شركتهای تازه پا را به
تملك درآورند .با این وجود هیچ سازمانی آنقدر بزرگ
و قدرتمند نخواهد بود كه بتواند سایر سازمانها را به
تملك خود در آورد؛ حتی اگر بر بازار سودآوری مسلط
بوده یا بتواند سرمایه گذاران تشنه سود را به همكاری
انرژی خورشیدی ،با خود جلب كند.

انرژی «زمین
گرمایی» ،انرژی
بادی و انرژی
امواج دریایی
به عنوان در
دسترسترین
منابع انرژی،
مشكالت حوزه
انرژی را كاهش
خواهند داد .اما
تا مدتی این منابع
تنهابخشیبسیار
كوچك از كل
انرژی مورد نیاز
جهان را تامین
خواهند كرد.
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پنجم :روندهای اقتصادی و اجتماعی
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دو برابر شدن جمعیت جهان در چهل سال آینده

بیشترین میزان زاد و ولد مربوط به كشورهایی است
كه از امكانات كمتری ب��رای بهبود زندگی و حمایت
از مردم برخوردارند .كش��ورهایی كه بین س��الهای
 2000تا  2050بیش��ترین رشد جمعیت را خواهند
داش��ت؛ عبارتند از :فلسطین اش��غالی (217درصد)،
نیجری��ه ( 162درصد) ،یمن ( 168درصد) ،جمهوری
دمكراتیك كنگو ( 161درصد) ،آنگوال ( 162درصد) و
اوگاندا ( 133درصد) .رشد واقعی جمعیت میتواند بیش
از ارقام پیش بینی شده باشد .بنا بر آمار مركز مطالعات
راهب��ردی و بین المللی در اغلب طرحهای اساس��ی
دولت ،میزان زاد و ولد و میزان افزایش عمر جمعیت در
سالهای آینده دست كم گرفته شده است .در بسیاری
از كشورهای صنعتی در مقایسه با كشورهای در حال
توسعه ،شاهد كاهش بیشتری در زاد و ولد خواهیم بود
و در نتیجه جمعیت این كشورها_ صرفنظر از تاثیرات
مهاجرت_ به شدت كاهش خواهد یافت .بدین ترتیب
جمعیت كش��ورهای در حال توسعه از  23درصد كل
جمعیت جهان در سال 1950و رقم  14درصدی سال
 2000پایینت��ر آمده و در س��ال  2050به  10درصد
جمعیت جهان خواهد رسید .تا ده سال آینده ،نیروی
كار ژاپن و بخش اعظم اروپا س��االنه  1درصد كاهش
خواهد یافت و این كاهش تا سال 2030به 1/ 5درصد
خواهد رسید.
نکته :برای تامین نیازهای غذایی مردم در چهل س��ال
آینده ،بخش كش��اورزی جهان باید به اندازه كل مواد
غذایی طول تاریخ بشریت ،برای مردم مواد غذایی فراهم
كند .چناچه میزان زاد و ولد در كشورهای توسعه یافته
به حد چش��مگیری افزایش نیابد ،یا بازنشستگان باید
مدت بیشتری به كار خود ادامه دهند ،و یا این كشورها
پذیرای تعداد بیش��تری مهاجر از كش��ورهای در حال

توسعه باشد .در غیر اینصورت ،با ركود شدید اقتصادی
و افت استانداردهای زندگی روبرو خواهند شد .با كاهش
كنترل شدید مربوط به مهاجرت ،مهاجرت سریع افراد از
نیمكره جنوبی به شمالی ،بویژه از مستعمرات سابق اروپا،
ادامه خواهد یافت .بخش روزافزونی از متقاضیان كار در
ایاالت متحده و اروپا ،مهاجران فعلی كشورهای در حال
توس��عه خواهند بود .تنشهای فرهنگ��ی میان مردم
بومی كشورها و مهاجران ،سبب ایجاد جوامع قومی در
كشورهای توسعه یافته خواهد شد .پذیرش پناهندگان
و س��ایر مهاجران در آلمان ،بریتانیا و س��ایر كشورها،
واكنشهای شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

22

شكل گیری جامعه جهانی دانش بنیان

اطالعات در تعداد روزافزونی از صنایع ،باارزشترین
كاال خواه��د ب��ود .ب��ا گس��ترش خدم��ات اینترنت،
بوكارهای كوچك در سراسر جهان برای حفظ
كس�� 
جایگاه خود در بازار ،با پیشتازان صنعتی رقابت خواهند
كرد.
نکته :کاركنان دانشور دستمزد بیشتری نسبت به سایر
كاركنان دریافت خواهن��د كرد و با افزایش تعداد این
كاركنان س��طح رفاه در جامعه افزایش خواهد یافت.
حت��ی كاركنان تازه وارد یا كاركنانی كه در مش��اغل
سنتی بی نیاز به مهارت باال كار میكنند ،نیز باید سطح
س��واد و دانش خود را افزایش دهند .برای برخورداری
از یك شغل مناسب در همه حوزهها ،توانایی استفاده
از رایانه ضروری اس��ت .این یكی از روندهای عمده ای
است كه سطح آموزش نیروی كار را برای ایفای نقش
فعاالنهتر ارتقا میدهد .امروزه یكی از مهمترین مزایای
ش��غلی كاركنان ،برخورداری آنها از فرصت مناسب
برای آموزش و یادگیری اس��ت .ف ّناوریهای جدید با
ایجاد صنایع جدید و مشاغل و مسیرهای شغلی جدید،
عاملی مهم دركس��ب درآمد در كش��ورهای در حال
توسعه هستند .یك نمونه از این امر انتقال فعالیتهایی
چون پش��تیبانی فنی در صنعت رایانه به كشورهای
آسیایی و شركتهای خدماتی موجود در آنهاست.
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ایجاد یك جامعه جهانی یكپارچه

ف ّناوری اطالعات ام��كان ارتباط از راه دور را فراهم
م��یآورد و مردم با اس��تفاده از بانكهای اطالعاتی و
ش��بكههای رایانهای بویژه اینترنت در سراسر جهان،
ب��ا یكدیگر ارتب��اط برق��رار خواهند ك��رد .در ایاالت
متحده و اروپا ،مردم به اقتضای ش��غل خود ناچارند از

منطقهای به منطقه دیگر بروند و بدینترتیب اختالف
در نگرشها ،درآمدها و اس��لوبهای زندگی به تدریج
كاهش خواهد یافت .با ازدواج میان افرادی با فرهنگها
و نژاده��ای مختلف ،به تدری��ج فرهنگهای مختلف
به لحاظ جغرافیایی ،قوم��ی ،اجتماعی و اقتصادی با
یكدیگر در میآمیزند .در انگلستان  21درصد جوانان
شركت كننده در یك نظرسنجی خود را بیشتر اروپایی
میدانستند تا انگلیسی .امروزه حدود  31درصد جوانان
فرانسوی 36 ،درصد آلمانیها و  42درصد ایتالیاییها
در درجه اول خود را اروپایی میدانند.
نکته :در نیم قرن آین��ده ،افزایش تبادالت فرهنگی به
كاهش كش��مكشهای ش��ایع در قرن بیستم خواهد
انجامی��د .اما این ام��ر در جوامعی ك��ه در آنها بیگانه
س��تیزی رواج دارد ،واكنشه��ای خش��ونت آمیزی به
دنبال خواهد داشت .شركتهای بزرگ تعداد بیشتری از
اقلیتها را استخدام و خود را با ارزشها و نیازهای آنها
سازگار خواهند كرد .كارفرمایان همچنان وظیفه دشوار
آشنا كردن اتباع خارجی را با محیط كار بر عهده خواهند
داش��ت و ش��رایط را برای پذیرش زبان و فرهنگ آنها
فراهم خواهند كرد .مدارس و كتابخانهها ،دو نهاد عمده
ای هستند كه بیشترین مسئولیتها را در این زمینه بر
عهده دارند .آموزش اصول صحیح زبان مادری و زبانهای
بین المللی ،جذب و تش��ویق بهترین آموزگاران و كنار
گذاشتن آموزگاران ناكارآمد ،مهمترین مسئله مدارس
خواهد بود .كتابخانههای عمومی نیز به عنوان پایگاههای
یادگیری در اوقات فراغ��ت كتابها ،منابع اطالعاتی و
امكان دسترسی به اینترنت را برای كسانی كه فاقد چنین
امكاناتی در منزل هستند ،فراهم خواهند كرد.
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یكپارچهتر شدن اقتصاد جهان

شركتها به جای پرداخت حقوق و مزایا برای انجام
فعالیتهایی كه مستقیما منجر به س��ودآوری آنها
نمیش��ود ،بخشی از فعالیتهای حاشیهای خود را به
تامینكنندگان ،ش��ركتهای خدماتی و شركتهای
مشاوره واگذار میكنند .تعداد شركتهای مشاورهای به
طور روزافزونی در همه كشورها در حال افزایش است.
در اتحادیه اروپایی ،كاهش كنترل مرزها و نیز كنترل
س��رمایه ،در كنار استفاده از ارز واحد سبب گسترش
فعالیتهای شركتها در سراسر اروپا میشود .امكانات
اینترنت و فروشگاههایی كه از طریق تلویزیون كابلی
سفارش میگیرند ،ارتباط نزدیكتری میان فروشندگان،
صاحبان كارخانجات ،و مشتریان آنها حتی در مناطق
دوردست برقرار میكنند .بدین ترتیب الگوهای توزیع
در بس��یاری از صنایع دگرگون خواهد شد .مقررات و
اس��تانداردهای جدید خرید كاال نویدبخش گشایش
بازارهای دولتی به روی تامین كنندگانی است كه پیش
از این روند مناقصهها را بیش از حد دشوار ،پرهزینه یا
صرفاً گیج كننده میدیدند.
نکته :نیاز به استخدام كاركنان در كشورهای دوردست
(برای ش��ركتهایی ك��ه در خارج از كش��ور فعالیت
میكنند) ،مستلزم آموزش زبانهای خارجی ،اعطای
پاداشهایمناسببهكاركنانیبافرهنگهایگوناگون،
تش��ویق مدیران به مسافرت به كشورهای دوردست و
توجه و تاكید بر جنبههای گوناگون تجارت را افزایش
خواهد داد .با عضویت بیشتر كشورهای اروپای شرقی

در اتحادیه اروپایی ،در چند دهه آینده باید س��رمایه
گذاری اساسی در زمینه آموزش كاركنان انجام شود.
توس��عه تجارت از طریق اینترن��ت ،امكان خرید مواد
خام و كاالها را از سراس��ر جهان فراهم كرده و هزینه
فعالیتهای تجاری را كاهش داده اس��ت .در بازارهای
اختصاصی ،اینترنت امكان رقابت شركتهای كوچك
با س��رمایههای اندك را با غولهای بزرگ تجاری در
سراسر جهان فراهم كرده است.
ششم :روندها در ارزشها و اسلوبهای زندگی
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تحول سریع ارزشهای اجتماعی

همراه با صنعتی ش��دن جوامع ،س��طح آموزش باال
میرود؛ نگرش نسبت به قدرت و حاكمیت تغییر میكند؛
میزان زاد و ولد كاهش مییابد؛ نقش جنسیتها دگرگون
میشود؛ و مشاركت سیاسی مردم گسترش مییابد .به
اعتقاد رونالد اینگلهارت و این بیكر دو پژوهش��گر علوم
اجتماعی ،این روند در كشورهای در حال توسعه نیز آغاز
شده است .در كشورهای توسعه یافته جوانان از نسلهای
ایكس و ایگرگ الگوبرداری خواهند كرد و نه از نسل پس
از جنگ كه تفكر آنها طی چهار دهه گذشته بر دنیای
غرب حاكم بوده است .این امر برخی نگرشهای بنیادی
را در سراس��ر جهان همگون خواهد كرد؛ چرا كه نسل
ایكس و بویژه ایگرگ در سراسر جهان به یكدیگر بیشتر
شباهت دارند ،تا به والدین خود!
نکته :محیط سیاس��ی ش��دیدا ً قطبی دهه  1980و
 1990به تدریج و با برتری نس��لهای جدید ایكس و
ایگرگ به محیطی با امكان گفتگو تبدیل خواهد شد.
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ت اقتصادی
تاكید روزافزون جوانان بر پیشرف 

نس��لهای ایكس و ایگرگ در سراسر دهه 1990
یعنی در تمام دوران بزرگس��الی خود تنها در شرایط
اقتصادی مطلوب به سر برده اند و در نظر آنها ركود
اقتصادی كنونی  ،موقعیتی بهت آور است و نه بخشی
قابل پی��ش بینی از چرخه تجاری .اكث��ر آنان انتظار
رویارویی جامعه را با مشكالت اقتصادی دارند ،اما برای
خود تنها خواهان رفاه و آسایش بیشتر هستند .تعداد
كسانی كه شركتهای جدید را تاسیس میكنند ،روز
به روز در حال افزایش است .نسلهای ایكس و ایگرگ
بیش��ترین تعداد كارآفرینان را در طول تاریخ به خود
اختصاص دادهاند.
نکت�ه :نس��لهای جدید ایكس و ایگرگ در سراس��ر
جهان ارزشهای مشتركی خواهند داشت .كارآفرینان
نسلهای ایكس و ایگرگ از عوامل اصلی رشد اقتصادی
چین هستند و به تدریج به نیروی عمده ای در حزب
كمونیس��ت تبدیل خواهند ش��د .اگر س��یر ن زولی
اقتصاد به طور پیشبینی نش��دهای ادامه یابد ،اعضای
این نسلها در پذیرش شرایط اقتصادی دچار مشكل
خواهند شد.
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رشد سریع مصرف گرایی

در جامعه ش��بكهای مصرفگرایی رش��د سریعتری

خواهد داشت .فروشندگان كاالها از طریق اینترنت هر روز
بیشتر و بیشتر به اطالعات مربوط به قیمتها ،خدمات،
زمان تحویل و نظرات مش��تریان خود دسترس��ی پیدا
میكنند .البته بازاریابان نیز میتوانند از طریق اینترنت
پیشنهادات شركتهای رقیب را بررسی كنند .این امر
به تدریج مانع كاهش قیمتها ش��ده و عرضه خدمات
و كااله��ا را در بازارهای ش��دیدا ً رقابتی ،بهبود خواهد
داد .نهادها و س��ازمانهای متول��ی حمایت از مصرف
كنندگان همچنان در ح��ال افزایش اند .این نهادها هر
روز اطالعات كاملتری درباره قیمت كاالها ،برچسبهای
بهتر ،كیفیت بس��ته بندیها ،درج نكات هشداردهنده،
اطالعات مربوط ب��ه مواد غذایی و نظای��ر آنها را ارائه
خواهن��د داد .این اطالعات بر روی بس��ته بندیها درج
شده و از طریق اینترنت و تلویزیون در اختیار عموم قرار
خواهد گرفت .فروشگاههای با تخفیفهای ویژه مثل وال
مارت ،فروشگاههای وابسته به شركتهای تولیدكننده و
باشگاههای غذا همچنان رشد خواهند كرد.
نکت�ه :اروپا و ژاپن میتوانند ش��اهد انقالبی در حوزه
بازاریابی باش��ند .این امر در كشورهایی كه كشاورزان
و صاحبان فروشگاههای كوچك از موقعیت فرهنگی
و سیاسی قدرتمندی برخوردارند ،منجر به ناآرامیهای
اجتماعی خواهد ش��د .این روند به چین نیز س��رایت
خواهد كرد ،هر چند این كشور سالها از تحوالت اروپا
و ژاپن عقبتر است .با كاهش قیمتها و عرضه كاالهای
متنوع با كمترین هزین��ه از طریق اینترنت ،خدمات
همچنان تنها حوزه رقابتی بازاریابان بر روی اینترنت
و خارج از آن خواهد بود.
هفتم:روندهای انرژی
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افزایش سریع مصرف نفت

در سال  ،1973كشورهای جهان تنها  57میلیون
بشكه نفت در روز مصرف میكردند .در همان سال بود
كه جهش بزرگی در قیمت نفت رخ داد .در سال 1999
مصرف نفت روزانه در سراسر جهان به  73میلیون بشكه
رسید .اما سهم نفت در میان انرژیهای موجود جهان
در حال كاهش است .پیش بینی میشود این سهم از
 40درصد در سال  1999به نزدیك  37درصد در سال
 2020برسد .اوپك بخش اعظم نفت جهان را تامین
خواهد كرد و روسیه پس از اوپك بزرگترین تولیدكننده
نفت جهان خواهد بود .بر اساس گزارش وزارت انرژی
آمریكا ،تولید نفت كشورهای عضو اوپك تا سال 2020
به حدود  24میلیون بش��كه در روز افزایش یافته و به

 55میلیون ش��بكه در روز خواهد رسید .این رقم دو
سوم كل افزایشی است كه برای تولید نفت جهان پیش
بینی شده است.
نکته :بهای پایین نفت در اواسط تا اواخر دهه 1990
سبب كاهش توسعه حوزههای نفتی خارج از منطقه
خاورمیانه شد .اما با افزایش مستمر قیمت نفت شرایط
الزم برای بهره برداری از حوزههای جدید نفتی همچون
حوزه نشنال وایلدالیف رفیوجی در ناحیه قطب شمال
فراهم خواهد شد .اکنون در این حوزهها با به كارگیری
فنون جدید حفاری ،میتوان با كمترین میزان صدمه
به محیط زیست به استخراج نفت پرداخت.
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تداوم استفاده از نفت در جهان

برخالف باور عمومی ،جهان بدون نفت نخواهد ماند.
به دنبال حفاریهای گسترده ،میزان ذخایر نفتی جهان
از  660میلیارد بش��كه در س��ال  1980به بیش از یك
تریلیون بشكه در س��ال  1990رسید .با وجود مصرف
نفت ،از آن پس این رقم در حد  1تریلیون بشكه ثابت
باقی ماند .بنا بر ادعای مقامات اوپك 11 ،كش��ور عضو
این سازمان ،انرژی مورد نیاز جهان را تا  80سال دیگر
تامی��ن خواهند كرد  .در ح��ال حاضر اوپك  60درصد
نف��ت موجود جهان را در اختیار دارد و  40درصد نفت
جهان را تامین میكند .تولید نفت در كش��ورهای غیر
عضو اوپك ،هنوز به اوج خود نرس��یده اس��ت .چاهها و
پاالیش��گاههای موجود همچنان زیر ظرفیت خود كار
میكنند و دس��ت كم چند كش��ور غیر عضو اوپك به
قدری ذخایر نفتی دارند كه احداث پاالیشگاههای جدید
را توجیه میكند.
نکته :با باال رفتن قیمت نفت شیوههای جدید استخراج
نف��ت از چاههای قدیمی توجیه اقتصادی پیدا خواهد
كرد .ف ّناوریهای موجود میتوانند عرضه نفت قابل احیا
را ت��ا  50درصد افزایش دهند .اما احداث كارخانجات
اتانول به عنوان مكمل عرضه نفت به منزله یك تالش
بیهوده خواهد بود .تا زمانی كه قیمت نفت تا حد قابل
قبولی افزایش نیابد ،تولید اتانول به هیچ وجه مقرون به
صرفه نیست .شكست كامل طرحهای جاهطلبانه برزیل
برای جایگزینی اتانول با نفت این موضوع را به خوبی
نشان میدهد.

همراه با صنعتی
شدن جوامع،
سطح آموزش
باال میرود؛
نگرش نسبت به
قدرت و حاكمیت
تغییرمیكند؛
میزان زاد و ولد
كاهشمییابد؛
نقشجنسیتها
دگرگون میشود؛ و
مشاركتسیاسی
مردم گسترش
مییابد.
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افت قیمت نفت بر اثر گسترش سایر منابع انرژی

انرژی خورش��یدی ،انرژی «زمین گرمایی» ،انرژی
بادی و انرژی امواج دریایی به عنوان در دسترسترین
منابع انرژی ،مشكالت حوزه انرژی را كاهش خواهند
داد .اما تا مدتی این منابع تنها بخشی بسیار كوچك از
كل ان��رژی مورد نیاز جهان را تامین خواهند كرد .اما
آینده خیلی از این معادالت را تغییر میدهد.
نکت�ه :ه��ر چند تا س��الهای زیادی نف��ت به عنوان
مهمترین منب��ع انرژی جهان باقی خواه��د ماند ،اما
اهمیت اقتصادی آن طی دو یا سه دهه آینده كاهش
خواهد یافت .كاهش وابس��تگی به نف��ت میتواند به
كاهش آلودگی هوا ،دس��ت كم در كشورهای توسعه
یافته كمك كند .تا س��ال  2060سرانجام استفاده از
س��وخت هیدروژنی با آلودگی كمتر ،اما هزینه بیشتر
امكانپذیر خواهد شد.
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اخالق مديريت

راهنمای مدیران

خوب ،بد ،زشت مدیریت
 8اعتقاد درونی روسای معرکه 9 ،اعتقاد درونی روسای وحشتناک
كاوه شجاعي

احتماال میدانید که سه نوع رئیس داریم ،همانطور که سه نوع شرکت داریم ،روسای معرکه ،روسای معمولی و روسای وحشتناک .و به ترتیب :شرکتهای معرکه،
شرکتهای معمولی و شرکتهای وحشتناک .بهترین روسا و مدیران در مقایسه با دیگران درک کامال متفاوتی از محل کار ،کار گروهی و هدف و وظیفه دارند .و
همین نگاه آنها به کار و همکارانشان است که باعث تمایز شرکت آنها میشود و این تمایز در محصول نهایی هم دیده خواهد شد .جفری جیمز ،نویسنده مجله معتبر
 Incدر اینباره مینویسد :چند سال پیش با گروهی از موفقترین مدیران عامل شرکتهای بزرگ دنیا مصاحبه کردم تا رازهای مدیریتی آنها را کشف کنم .و متوجه
شدم رازهای آنها ربطی به تاکتیکها و استراتژیها ندارد .راز موفقیت آنها در اعتقادات آنهاست و میتوان گفت که آنها در هشت اعتقاد با هم سهیماند .در این
میان روسای معمولی شرکتهای معمولی را میتوان افرادی با قابلیتهای معمول مدیریت ،اما با شخصیتهای میانمایه ،قلمداد کرد .در چنین وضعیتی اوضاع یک
شرکت سالها و سالها تغییری نمیکند و به همین خاطر ممکن است در صورت نبود رقیبی خیلی قوی ،شرکت پابرجا بماند و کارمندان هم اعترضی نداشته باشند.
اما گروهی دیگر وجود دارند که روسای وحشتناک به حساب میآیند ،آنها نابودگرند ،با وجود آنها هم محصول نهایی نابود میشود و هم کارمندان .و با بررسی دقیق
وضعیت شرکتهایی که چند ماه پس از ورود رئیس جدید وحشتناک ،با سرعت نور نابود شدند ۹ ،اعتقاد قلبی مشترک این روسا را هم شناسایی کردیم .پس این
شما ،و این اعتقادات درونی روسای معرکه و روسای وحشتناک.
هشت اعتقاد کلیدی بهترین مدیران دنیا
۱
کسب و کار میدان جنگ نیست ،اکوسیستم است.

روسایمعمولی،کسبوکاررانوعیجنگمیانشرکتها،
دپارتمانها و گروهها قلمداد میکنند .آنها ارتشهای عظیمی
از «سربازان» را سازمان میدهند و رقبا را به عنوان «دشمن»
قلمداد میکنند و رفتار آنها را شیطانی میدانند و مشتریها

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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را «قلمرو»هایی میدانند که باید فتح شوند.
اما روس��ای معرکه ،کسبوکار را نوعی همزیستی
میدانند .پس از دید آنها ،ش��رکتی میتواند موفقتر
باش��د که تنوع و تفاوت و گوناگونی و حتی اختالفات
را بیشتر تحمل کند .آنها تیمهایی را تشکیل میدهند
که به آسانی خود را با بازارهای جدید وفق میدهند و
شرکتها ،مشتریان و حتی رقبای خود را خیلی سریع
تبدیل به شریک جدید میکنند.

2
شرکت ،جامعهای کوچک است نه یک ماشین.

روس��ای معمولی ش��رکت خود را ماشینی تصور
میکنند که کارمندان چرخدندههای آن به حس��اب
میآیند .آنها ساختارهای سخت و انعطافناپدیری را با
قوانینی انعطافناپذیر ایجاد میکنند و تالش میکنند
ش��رکت را با باال و پایین کشیدن اهرمها و چرخاندن
فرمان ،تحت کنترل داشته باشند.

روسای معرکه ،شرکت خود را مجموعهای از رویاها
و آرزوهای تکتک افراد میدانند که یک هدف بزرگتر،
همه آنها را به هم مربوط کرده اس��ت .آنها کارمندان
خود را تشویق میکنند که رویای خود را دنبال کنند
و به موفقیت برسند و این موفقیت ،یعنی موفقیت آن
جامعه ،و آن شرکت.
۳
مدیریت نوعی خدمات است ،نه تالش برای
کنترل همه چیز.

روس��ای معمولی دوست دارند کارمندانشان دقیقا
هم��انکاری را انجام بدهند که آنه��ا دیکته کردهاند.
آنها هر چیزی را که بوی نافرمانی و استقالل بدهد از
هزار کیلومتری تشخیص میدهند و محیطی را ایجاد
میکنند نوآوریهای فردی زیر لگد «منتظر بمانیم تا
ببینیم رئیس چه میگوید» له میشود.
روسای معرکه اما یک مسیر کلی را تعیین میکنند
و خ��ود را مقید میکنند که منابع را طوری در اختیار
کارمن��دان بگذارند ت��ا آنها بتوانن��د آن طور که خود
میخواهند کار را تم��ام کنند .روند تصمیمگیری در
ش��رکتهای آنها ،از پایین به باال است و آنها به تیمها
این اجازه را میدهند که قوانین خود را بسازند و فقط
در مواقع ضروری در تصمیمات آنها مداخله میکنند.
۴
کارمندان با من همرتبهاند ،آنها بچههای من
نیستند.

روسای معمولی کارمندان را افرادی زیردست و نابالغ
به حساب میآورند که اگر تحت مدیریت بزرگ خاندان
قرار نداشته باشند اصال نمیشود به آنها اطمینان کرد.
کارمندان هم در چنین ش��رکتهایی به جای آنکه به
دنبال بهبود اوضاع باشند به دنبال جلب رضایت رئیس
خواهند بود .روس��ای معرکه ام��ا طوری با هر کارمند
برخورد میکنند که انگار او مهمترین شخصیت شرکت
اس��ت .و این فیلمبازی کردن نیس��ت ،از دید آنها هر
شخص اهمیت خود را دارد .به همین خاطر کسی کار
خود را کمارزش قلمداد نمیکند و تکتک کارمندان
میدانند که حضورش��ان در ش��رکت ضروری است و
مسئولیتشان را جدیتر میگیرند.

روسای معمولی تغییر را هم پیچیده میدانند و هم
تهدیدآمیز .و فقط زمانی که اوضاع شرکت واقعا به هم
ریخته است تن به تغییر میدهند .آنها ناخودآگاه در
برابر تغییرات میایستند چون آن را به معنای به هم
خوردن وضع موجود  -یا ریاستشان  -تلقی میکنند.
روسای معرکه اما تغییر را بخشی اجتنابناپذیر از
زندگی میدانند .از دید آنها موفقیت موقعی رخ میدهد
که کارمندان و سازمان ،همیشه پذیرای ایدههای جدید
و راههای تازه انجام کارها باشند.
۷
تکنولوژی به معنای افزایش قدرت کارمندان
است ،نه خودکارسازی همه چیز.

روس��ای معمولی آن نقطهنظر کهنه را پذیرفتهاند
ک��ه تکنولوژی در اصل راهی ب��رای تقویت کنترل بر
کارمندان و افزایش پیشبینیپذیری ش��رکت است.
این روس��ا از تکنولوژی استفاده میکنند تا روز به روز
از ق��درت و اختیارات کارمندان بکاهند و کارمندان را
به ابزار تبدیل کنند.
روس��ای معرکه اما تکنولوژی را راهی برای آزادتر
کردن وقت کارمندان و افزایش خالقیت آنها میدانند.
آنها س��عی میکنند به کمک تلفنهای هوش��مند و
تبلتهایی که در اختیار کارمندان خود قرار میدهند
رواب��ط کاری و خصوصی اف��راد را وارد مرحله تازهای
کنند.
۸
کار باید خوش بگذرد ،کار طاقتفرسا نتیج ه
معرکهای نمیدهد.

روس��ای معمولی این اعتقاد را دارن��د که کار ،در
بهترین حالت ،ش��ر الزم است و باید انجام شود .برای
آنه��ا فرقی ندارد که کارمندان با دلخوری کار را انجام
میدهند یا با خوش��حالی .به همین خاطر ناخودآگاه
حت��ی روحیه کارمندی را که با خوش��حالی کار خود
انجام میدهد به نابودی میکشانند.
روسای معرکه اما کار را عملی لذتبخش میدانند
و به همین خاطر اعتقاد دارند که مهمترین وظیفه یک
مدیر این اس��ت که تا جایی که امکان دارد افراد را در
موقعیتهایی قرار دهد تا کاری را انجام دهند که واقعا
شادشان میکند.
اینه��ا را که میخوانید احس��اس میکنید بدتر از
روسای معمولی وجود ندارد .اما متاسفانه بدتر از این هم

۱
مدیریت یعنی فرماندهی و کنترل.

روس��ای وحش��تناک اعتقاد دارند که وظیفهشان
دستور دادن به کارمندان و اطمینان پیدا کردن از انجام
دقیق همان دستورات است.
روس��ای باهوش میدانن��د مدیریت یعنی کمک به
کارمندانبرای موفقیتبیشتر وگرفتن تصمیماتی دشوار روسایمعمولی
که کارمندان نمیتوانند به تنهایی آن را اتخاذ کنند.
دوست دارند
۲
کارمندان باید «بخواهند» که ساعات زیادی
برای من کار کنند.

روس��ای وحش��تناک به این نتیجه رسیدهاند که
کارمندانی عالقهای به  ۶۰س��اعت کار در هفته ندارند
وظیفهنشناس و از زیر کار دررو هستند .از دید آنها تمام
دلمشغولیهای کارمندان جز کار آنها بیارزش است.
روس��ای باهوش میدانند که حتما نیاز نیست همه
کارمندان تماموقت در اختیار آنها باشند و دست به هیچکار
دیگری نزنند .به عالوه تحقیقات جدید نشان داده که اگر
س��اعات کاری بیش از  ۴۰ساعت در هفته باشد ،بازدهی
نهایی افراد پایین میآید و خالقیت از بین می رود.
۳
من اعداد را مدیریت میکنم ،نه افراد را.

روسای وحش��تناک تمام انرژی خود را صرف این
مس��ئله میکنند که آمار تولید یا باقی آمارهای دیگر
را ب��اال ببرند و در نمودارها بهبود وضعیت ش��رکت را
اثبات کنند.
روس��ای باهوش میدانند که تنها راه واقعی بهبود
ای��ن آمارها و نمودارها کمک به کارمندان برای بهبود
وضعیت خودشان  -و در نتیجه شرکت  -است.
۴
اگر میخواهم کاری واقعا درست انجام شود،
باید خودم انجامش بدهم.

روسای وحشتناک فکر میکنند که آنها بهترین آدم
شرکت هستند و اگر وقتش را داشته باشند هر کاری را
بهتر از بقیه انجام میدهند.
روس��ای باهوش میدانند که تنها راه بهبود اوضاع
پذیرفتن این واقعیت است که نتیجه کار یک تیم قوی
با سالیق و عالیق گوناگون همیشه بهتر از یک شخص
 -هر چقدر هم کوشا  -خواهد بود.

کارمندانشاندقیقا
همانکاری را
انجام بدهند که
آنها دیکته کردهاند.
آنها هر چیزی را
که بوی نافرمانی
و استقالل بدهد
از هزار کیلومتری
تشخیصمیدهند
و محیطی را
ایجادمیکنند
نوآوریهای
فردی زیر لگد
«منتظربمانیم
تا ببینیم رئیس
چه میگوید» له
میشود.
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روس��ای معمولی به کمک ترس ریاست میکنند
و س��عی میکنند با همین ترس به کارمندان انگیزه
بدهند :ترس از اخراج ش��دن ،ترس از مس��خره شدن
و طرد ش��دن ،ت��رس از دس��ت دادن امتی��ازات .در
نتیجه کارمندان و مدیران فلج میشوند و نمیتوانند
تصمیمات پرریس��کی اتخاذ کنند .روسای معرکه اما
الهامبخش کارمندانشان هستند .آنها به کارمندان امید

۶
تغییر یعنی رشد ،نه درد

هشت اعتقاد درونی بدترین مدیران دنیا

نگر
آینده

۵
رویاها و آرزوها هستند که انگیزه به وجود
میآورند ،نه ترسها.

آیندهای بهتر را میدهند و به انها کمک میکنند که
بخشی از این آینده باشند .به همین خاطر کارمندان
س��ختتر کار میکنند چون به اهداف شرکت اعتقاد
دارند و واقعا از آنچه که انجام میدهند لذت میبرند و
البته در پاداشها سهیماند.

هس��ت .روسای وحشتناک و افتضاح!  ۹اعتقاد درونی
بدترین روسای دنیا را بخوانید و از آنها دوری کنید.
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مدل کسبوکار

راهنمای مدیران

۵
دست به تصمیمگیری نمیزنم مگر زمانی که
«همه» آمار و اطالعات را در اختیار داشته باشم.

روس��ای وحش��تناک آنچنان از ریسک فراریاند
که بدون داشتن همه اطالعات و «اطمینان» کامل از
نتیجهبخشبودنتصمیمشان،تصمیمگیرینمیکنند.
و این باعث میشود زمانی تصمیم بگیرند که دیگر دیر
شده ،چرا که رقبا سریعتر از آنها بودهاند.
روسای باهوش میدانند که نقطهای وجود دارد که پس
از رسیدن به آن ،هر اطالعات اضافی فقط تصمیمگیری را
دشوارتر میکند .آنها سریعتر تصمیم میگیرند.
۶
موفقیتها به خاطر من ،شکستها تقصیر شما.

روسای وحشتناک اصوال وقتی اوضاع خوب پیش
میرود اعتبار پیروزی را از آن خود میکنند و ناخودآگاه
کمکهای دیگران را فراموش میکنند .وقتی هم اوضاع
به هم میریزد هیچ مقصری وجود ندارد جز کارمندان
ل هستند و ناسازگار.
که از دید رئیس همه تنب 
روس��ای باهوش میدانند که وظیفه اصلی ش��ان
 )۱راس��ت و ریس کردن اش��تباهات پی��ش از به هم
ریختن امور اس��ت و  )۲جلب کردن توجه دیگران به
دستاوردهای کارمندان موفق.
۷
کارمندان را در جریان همه ماجرا نمیگذارم.

روسای باهوش
میدانندقلدربازی
و زورگویی در
شرکت فقط یک
نتیجه دارد :کوچ
کارمندانیکه
شرایط موجود را
تاب نمیآورند و
نابودیتدریجی
شرکت به خاطر
حضورگسترده
چاپلوسهای
بیاستعداد.

روسای وحشتناک کارمندان خود را قبول ندارند به
همین خاطر هیچ وقت به آنها اجازه نمیدهند در روند
تصمیمگیریهای مهم شرکت داشته باشند .آنها از قبل
تصمیم خود را گرفتهاند.
روسای باهوش میدانند که تصمی م موقعی موفقتر
میشود که افراد انجامدهندهاش در روند تصمیمگیری
نقش داشته باشند .و گرنه با آن غریبه خواهند بود.
۸
موقع پرداخت حقوق میتوان کارمندان را ادب
کرد.

روسای وحشتناک انتقادات ،غر و لندها و نصحیتها
را تا موقع تصمیمگیری در مورد حقوق کارمند ذخیره
میکنند .حق��وق دادن از دید آنها یک��ی از ابزارهای
مدیریتی است.
روسای باهوش میدانند که اگر ناگهانی کارمند خود
را جریمه کنند او به ش��دت وحشتزده خواهد شد و
عکسالعمل تندی انجام خواهد داد .آنها میدانند رفتار
آدمها آرام آرام و بدون تهدید تغییر میکند.
۹
من آنقدر مهم هستم که نیاز نیست مودب باشم.

نگر
آینده
1392
1392
مرداد
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روس��ای وحشتناک آنقدر خود را پراهمیت و ویژه
قلم��داد میکنند که نیازی نمیبینن��د رفتار خود را
کنترل کنند .آنها هر حرفی را میزنند.
روس��ای باهوش میدانند قلدربازی و زورگویی در
شرکت فقط یک نتیجه دارد :کوچ کارمندانی که شرایط
موجود را تاب نمیآورند و نابودی تدریجی شرکت به
خاطر حضور گسترده چاپلوسهای بیاستعداد.

در ستایش
مشتریمداری
آنچه درباره شیوه مدیریتی
«نوپای ناب» باید بدانید:
الگویی که ریسک راهاندازی
کسبوکارهای جدید را
پایین آورده است

آنچه کسب و کارهای نوپای ناب به گونهای متفاوت انجام میدهند
مؤسسین کسب و کارهای نوپای ناب بر اساس یک برنامه کاری دست به کار نمیشوند ،بلکه با جستجویی برای یک مدل کسب
و کار آغاز به کار میکنند .مؤسسینی که از این روش پیروی میکنند تنها وقتی روی اجرا تمرکز میکنند که پس از چند دوره
آزمایش و بازخورد ،مدلی کارآمد بدست آید.

روش نوپای ناب
استراتژی

روش سنتی

مدل کسب و کار :مبتنی بر فرضیه

برنامه کلی کسب و کار :مبتنی بر اجرا

توسعه مشتری :خروج از محیط کار و آزمایش فرضیهها

مدیریت کاال :آماده شدن برای عرضه محصول با پیگیری یک
برنامه خطی و گام به گام

فرایند کاالی جدید
مهندسی

توسعه سریع :تولید کاال به طور تکراری و افزایشی

توسعه سریع یا آبشاری (از باال به پایین) :تولید کاال به طور
تکرار شونده ،یا تعیین مشخصات کامل کاال پیش از تولید

مشتری و تیمهایی توسعه سریع :استخدام به خاطر
توانایی در آموختن ،و سرعت و دقت

بخشهای سازمان بر پایه عملکرد تفکیک میشوند:استخدام به
خاطر تجربه و توانایی در اجرا

سازمان

گزارش مالی
معیارهای با اهمیت :هزینه کسب مشتری ،ارزش
حسابداری :اظهارنامه درآمد ،ترازنامه،
مشتری ماندگار ،میزان خرید و فروش سهام ،فراگیر بودن و اظهارنامه گردش نقدی

شکست

پیشبینی شده :حل مشکل از راه تکرار ایدهها و
فاصله گرفتن از ایدههایی که کارا نیستند

پیشبینی نشده :حل مشکل از راه اخراج مدیران اجرایی

سریع :کار بر اساس دادههای به اندازه کافی مناسب

آهسته :کار بر اساس دادههای کامل

سرعت

دست زدن به کاری تازه ،خواه فنآوری نوپا ،کسبوکاری کوچک ،یا نوآوری در شرکتی
بزرگ باشد ،همواره تا حد زیادی به شانس بستگی دارد .مطابق با دستورالعمل مرسوم
قدیمی،یکبرنامهکاریمینویسید،نسخهایازآنرابرایسرمایهگذارانمیفرستید،
یک تیم تشکیل میدهید ،کاالیی را به بازار عرضه میکنید ،و با تمام توانی که دارید
آغاز به فروختن میکنید .و جایی در میان این رویدادهای پشت سر هم ،احتماالً دچار
شکست زیانباری خواهید شد .شانس با شما یار نیست .چنانکه پژوهش تازهای نشان
استیو بالنک میدهد  75درصد از همه ش�رکتهای نوپا شکس�ت میخوردند .اما به تازگی روش
استاددانشگاه کارآمد مهمی ظهور کرده که میتواند روندی نو در برپا کردن شرکتی با ریسک اندک
استنفورد ایجاد کند:روش «نوپای ناب» .این روش آزمایش علمی را به برنامهریزی پیچیده و پر
ترجمه :سیاوش از جزئیات ترجیح میدهد و کسب تجربه از راه توجه به بازخورد مشتری را به عمل
سرقینی بر پایه شهود ،و طراحی پی در پی را به شیوه توسعه سنتی «طراحی تمام و کمال کاال
پیش از شروع تولید» ترجیح میدهد .هرچند این روششناسی کم سن و سال است،
اما به سرعت در دنیای شرکتهای نوپا ریشه دوانده و دانشکدههای کسب و کار هماکنون تطبیق برنامههای
درسی خود را با آن آغاز کردهاند .در ادامه مروری داریم بر مهارتهای روش «نوپای ناب» و اینکه چگونه این
این روش توانسته است یک اقتصاد کارآفرین نوین ایجاد کند.

برنامه کاری تمام و کمال الزم نیست

نخستین کاری که هر مؤسس باید انجام دهد ایجاد
یک برنامه کاری اس��ت که پیشبینی پنج ساله میزان
درآمد ،س��ود ،و گردش نق��دی را در برمیگیرد .به طور
کلی یک برنامه کاری ،پژوهش مکتوبی است که دور از
کار اجرایی ،در پشت میز ،و پیش از آنکه کارآفرین دست
به تولید کاال بزند نوش��ته شده است .فرض بر این است
که میشود پیشاپیش از اکثر مجهوالت کسبوکار سر
درآورد .حتی قبل از آنکه س��رمایهای فراهم شود و ایده
به مرحله اجرا برسد .درمرحله بعدی است که با در نظر
گرفتن بازخورد مشتری میتوان در هزینهها صرفهجویی
ک��رد .اما با چنین روش��ی در کس��بوکار ،تنها پس از
تولی��د و عرضه کاال ،بازخورد واقعی مش��تریان دریافت
میشود .در بیش��تر موارد ،پس از ماهها یا حتی سالها
تولید ،کارآفرینان درمییابند که مشتریها نیازی به اکثر
ویژگیهای محصول ندارند یا آنها را نمیخواهند .اما:
 .1اینگونه برنامههای کس��بوکار و تولید ،به ندرت پس
از نخس��تین تماس با مش��تری دوام میآورند .چنانکه
مایک تایسون ،بوکسور معروف ،یک بار درباره استراتژی
حریفانش پیش از شروع مبارزه گفت« :همه افراد تا زمانی
که مشتی به دهانشان نخورده ،طرح و برنامه دارند».
 .2غیر از سرمایهدارانی که اهل ریسک هستند و غیر از
شوروی سابق ،هیچ کس برای پیشبینی کامل مجهوالت
کار نیازمند برنامه پنجساله نیست .این برنامهها به طور
کلی خیالی هس��تند ،و همواره پرداختن به آنها ،وقت
هدر دادن است.
 .3کسبوکارهای نوپا نمونه کوچکی از شرکتهای بزرگ
نیس��تند .آنها طبق یک نقش��ه اصلی پیش نمیروند.
کسبوکارهایی که سرانجام موفق میشوند به سرعت از
کاستی به شکست میرسند؛ یکسره در حال تطبیق خود
با نیاز مشتری ،تکرار کردن ،و بهبود ایدههای ابتدایی خود

هستند همچنانکه پیوسته از بازخورد مشتریها درس
میگیرند.
بنابراین درحالی که عمده ش��رکتهای موجود ،یک
الگوی کسبوکار را پیش میبرند ،و کسبوکارهای نوپا
به دنبال برنامه میگرد با رویکرد نوپای ناب میتوان این
کار را کرد :طراحی ساختاری موقتی بمنظور یافتن یک
الگوی کسب و کار قابل ترقی و تکرارپذیر .این شیوه دارای
سه کلید اصلی است:
اول :ب��ه جای ماهه��ا درگیری ب��رای برنامهریزی و
پژوه��ش ،کارآفرینان میپذیرند تمام چیزی که در آغاز
راه در دست دارند فرضیههایی آزمایش نشده و حداکثر
فرضهای خوب است .بنابراین به جای نوشتن برنامهای
پیچیده و پ��ر از جزئیات ،آنها فرضیهه��ای خود را در
چهارچوبی به نام مدل کس��بوکار خالصه میکنند در
نموداری ش��امل از اینکه چگونه ش��رکت ب��رای خود و
مشتریانشارزشآفرینیمیکند.
دوم :کسبوکارهای نوپای ناب از یک رویکرد «برون
ساختمانی» که توسعه مشتری نامیده میشود استفاده
میکنند .آنها از ساختمان اداری خود بیرون میروند به
دنبال کاربران بالقوه ،خریداران ،و شرکا میشوند تا بازخورد
همه ارکان الگوی کسبوکارش��ان را دریافت کنند ،که
ویژگیها و امکانات کاال ،قیمتگذاری ،کانالهای توزیع ،و
راهبرد جذب مشتریِ را در بر میگیرد .تأکید بر سرعت
و چاالکی اس��ت :به س��رعت کاالهایی با حداقل امکان
موفقیت فراهم میکنند و بیدرن��گ به دنبال بازخورد
مشتری میروند .س��پس ،با استفاده از اطالعات بدست
آمده از بازخورد مش��تریها بمنظور بازبینی مفروضات
اولیه ،بارها این چرخه را تکرار میکنند.
سوم :روششناسی نوپای ناب شیوهای به نام توسعه
س��ریع را در کنار توسعه مش��تری در دستورکارش قرار
میدهد که از صنعت نرمافزار سرچشمه میگیرد .توسعه

سریع از اتالف وقت و منابع جلوگیری میکند و فرایندی
بوکارهای نوپا به وس��یله آن کاالهایی
اس��ت که کس�� 
آزمایش ش��ده با حداقل امکان موفقیت تولید میکنند.
«جرج هرود» و «لی ردن» زمانی که «بلو ریور تکنولوژی»
را تأس��یس کردند ،دانشجوی من در دانشگاه استنفورد
بودند .آنها خیال داش��تند یک چمنزن روبوتیک تولید
کنند .پس از  10هفته پرس��ش و پاسخ با بیش از 100
نفر ،دریافتند که نخس��تین هدف تج��اری آنها ،یعنی
صاحبان زمینهای گلف ،برای چنین کاالیی ارزش قایل
نیستند .اما از سوی دیگر شروع کردند به نظرسنجی از
کش��اورزان و متوجه تقاضای بسیار بزرگی شدند :ایجاد
روشی خودکار بمنظور از بین بردن علفهای هرز بدون
استفاده از مواد شیمیایی .پاسخ دادن به چنین تقاضایی
درخور تمرکز و توجه بود ،و ظرف  10هفته نمونه اصلی
آن را ساخته و آزمایش کرده بودند 9 .ماه بعد این کاالی
نوپا بیش از  3میلیون دالر بودجه سرمایهگذاری فراهم
کرده بود .گروه پیشبینی کرد درس��ت  9ماه پس از آن
نمونه قابل فروش کاال را آماده کند.
چهارم :در مدت رشد و رونق «دات-کام» ،شرکتهای
نوپا اغلب به «صورت محرمانه» عمل میکردند .یعنی برای
جلوگیری از آگاه��ی یافتن رقبای بالقوه از فرصت بازار،
ت��ا زمان آخرین آزمایش محصول خ��ود از نمونه اصلی
کاال رونمایی نمیکردند .اما در روش «نوپای ناب» چنین
اعتقادی رد میشود .آن شیوه قدیمی به بازخورد مشتری
بیش��تر از تولید محرمانه اهمیت نم��یداد .حال اینکه
بازخورد مداوم در مقایس��ه با پردهبرداری نهایی از کاال،
نتیجه بهتری در بر دارد.
خلق یک محیط کارآفرینانه بر پایه نوآوری

نخستین کاری که
هر مؤسس باید
انجام دهد ایجاد
یک برنامه کاری
است که پیشبینی
پنج ساله میزان
درآمد ،سود ،و
گردش نقدی را در
برمیگیرد.بهطور
کلی یک برنامه
کاری ،پژوهش
مکتوبی است که
دور از کار اجرایی،
در پشت میز،
و پیش از آنکه
کارآفرین دست
به تولید کاال بزند
نوشته شده است

در گذشته ،افزایش تعداد کسب و کارهای نوپا عالوه
بر میزان شکست آنها ،به وسیله سه فاکتور دیگر محدود
میشد:

فرضیههای خود را مطرح کنید
بوکار
تابلوی الگوی کس 
اجازه میدهد شما
 9بخش مدل برنامه
کاریتان را ببینید .هر
بخش مدل کسبوکار
شامل یک سری از
فرضیههاییمیشود
که باید سبک سنگین
شوند.

شرکایاصلی

فعالیتهایاصلی

تضمین سود دهی

ارتباطاتبامشتریها

شرکای اصلی ما چه
کسانیهستند؟
تأمین کنندگان اصلی
سرمایه ما چه کسانی
هستند؟
کدام منابع اصلی را
میتوانیم از طریق
شرکایمان به دست
آوریم؟
شرکا کدام فعالیتهای
کلیدی را انجام میدهند؟

برای تضمین سوددهی
چه فعالیتهای کلیدی
الزم است؟
چه کانالهای توزیعی؟
چه روابطی با مشتریها؟
چه جریان درآمدی؟

چه کاالی مرغوبی
به دست مشتری
میدهیم؟
به حل کدامیک
از مشکالت
مشتریهایمانکمک
میکنیم؟
چه دسته از کاالها
و خدماتی را به
هر بخش عرضه
میکنیم؟
کدام نیازهای
مشتریان را برآورده
میکنیم؟
محصولی با حداقل
امکانموفقیت
چیست؟

چطور مشتریها را بدست آوریم،
حفظ کنیم ،و رشد میدهیم؟
کدام روابط با مشتری را برقرار
کردهایم؟
روابط با مشتری چگونه باقی مدل
کسب و کار ما را تکمیل میکند؟
چقدرهزینهبرهستند؟

منابعاصلی
برای تضمین سوددهی
چه منابع مهمی الزم
است؟
چه کانالهای توزیعی؟
چه روابطی با مشتریها؟
چه جریان درآمدی؟

بخشهایمشتری
برای چه کسی
ارزشآفرینیمیکنیم؟
چه کسانی مهمترین
مشتریهای ما هستند؟
الگوهای مشتریها چه
هستند؟

کانالها
مشتریهای ما از طریق چه حلقههایی
میخواهند در دسترس باشند؟
هماکنون شرکتهای دیگر چگونه به
این کانالها دسترسی دارند؟
کدامیک از آن کانالها کارکرد بهتری
دارند؟
کدام کانالها مقرون به صرفهتر است؟
چطور این کانالها را با فعالیتهای
روزمره مشتریها ادغام میکنیم؟

ساختارهزینه

جریانهایدرآمد

مهمترین هزینههای اصلی مدل کسبوکار ما چه هستند؟
کدام منابع اصلی از همه پرهزینهتر هستند؟
کدام فعالیتهای کلیدی از همه پرهزینهتر هستند؟

مشتریان ما برای چه ارزشهایی واقعا ً مایلند پول بپردازند؟
در حال حاضر برای چه ارزشهایی پول میپردازند؟
الگوی درآمد چیست؟
تاکتیکهایقیمتگذاریچیست؟
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مدل کسبوکار

راهنمای مدیران

جنرالالکتریک
برای ساختن یک
کارخانهتولید
باتری با استاندارد
و کالس جهانی
در شنکتدی،
نیویورک100 ،
میلیون دالر صرف
کرد که کارخانه
در سال 2012
راه اندازی شد .و
نتیجه :به گزارش
روزنامهها،تقاضا
برای باتریهای
جدید آنقدر
زیاد است که
جنرالالکتریک
از هم اکنون با
سفارشهایعقب
افتاده مواجه است.

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392
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 .1هزینه باالی بدست آوردن نخستین مشتریها.
 .2چرخههای طوالنی پیشرفت فنآوری.
 .3تعداد محدود افراد ریسکپذیری که مایل به تأسیس
یا همکاری در یک کس��ب و کار نوپا هس��تند .ساختار
صنعت س��رمایهگذاری به گونهای است که در آن تعداد
کمی از مؤسسات مایل به سرمایه گذاریهای بزرگ در
شرکتهای نوپا ،شانس بازگشت سرمایه دارند.
ای��ن روش دو محدودیت اول را به وس��یله کمک به
س��رمایهگذاران در جهت عرضه محصوالت��ی که واقعاً
در جهت خواس��ت مش��تریان اس��ت ،کاهش میدهد،
و محدودیت س��وم را ب��ا ایجاد کس��بوکارهای نوپا با
ریس��ک پایین برطرف میکند .مهارتهای نوپای ناب
ابتدا به منظور راهاندازی کس��بوکارهایی با رشد سریع
در زمینه فنآوری طراحی شد .اما باور دارم این مفاهیم
برای ایجاد کسبوکارهای کوچک شهروندان عادی نیز
ارزشمند و کارآمد است .نشانههایی هم وجود دارند که
این امر در واقع اتفاق بیفتد .هماکنون ،یازده دانشگاه در
ایاالت متحده مش��غول آموزش این روش به صدها تیم
از دانشمندان ارش��د در علم پژوهش هستند ..در طول
 3س��ال گذشته ،ش��رکتهای بزرگی از جمله «جنرال
الکتریک»« ،کوالکام» ،و «اینتوییت» را دیدهایم که شروع
به پیاده کردن روش نوپای ناب کردهاند.
ب��رای نمونه ،بخش ذخیره ان��رژی جنرال الکتریک،
دارد از این روش برای تغییر شیوه نوآوری خود استفاده
میکند .در سال « ،2010پرسکات لوگان» ،مدیر ارشد

این ش��رکت متوجه ش��د که باتری جدیدی که توسط
این واحد گس��ترش داده شده میتوانست به طور بالقوه
کار این صنعت را مختل کند .ب��ه جای پیروی از روش
سنتی گس��ترش کاال ،یعنی آماده ش��دن برای ساخت
کارخانهای تازه ،س��نجیدن تولید و عرضه کاالی جدید،
لوگان تکنیکهای نوپای ناب را اجرا کرد .او شروع کرد به
جستجوی یک الگوی کسبوکار و یافتن مشتریان .او و
تیماش با بسیاری از مشتریان احتمالی در سراسر دنیا به
صورت رو در رو مالقات کردند تا بازارها و تقاضاهای جدید
را پیدا کنند .این کارها به قصد فروش نبود ،اعضای تیم
اسالیدهای پاورپوینت خود را کنار گذاشتند و به مسائل
و دلخوریهای مشتریان درباره وضعیت باتریها گوش
دادند .آنها برای باخبر شدن از چگونگی خرید باتریهای
صنعتی توسط مشتریان ،میزان استفاده و شرایط استفاده
از آنها ،تحقیات گستردهای انجام دادند .با این بازخوردها،
یک تغییر اساسی در نگرش به مشتریانشان انجام دادند.
آنه��ا یکی از بخشهای ابتدایی ه��دف خود را که مرکز
دادهها بود کتار گذاش��تند و هدف جدیدتری را کش��ف
کردن��د :س��ودمندی .درنهایت ،جن��رال الکتریک برای
س��اختن یک کارخانه تولید باتری با استاندارد و کالس
جهانی در شنکتدی ،نیویورک 100 ،میلیون دالر صرف
کرد که کارخانه در سال  2012راه اندازی شد .و نتیجه:
به گزارش روزنامهها ،تقاضا برای باتریهای جدید آنقدر
زیاد است که جنرال الکتریک از هم اکنون با سفارشهای
عقب افتاده مواجه است.

ن
اگر بازخورد مشتری آشکار سازد که فرضیههای کسب و کار اشتباه هستند ،مدل «نوپای ناب» یا آ 
فرضیهها را بازبینی میکند یا به سوی فرضیات دیگری سوق میدهد .به محض آنکه مدلی ثابت میشود،
کسب و کار نوپا شروع به اجرا و تشکیل یک سازمان رسمی میکند .هر مرحله از توسعه مشتری تکرار
شونده است :یک کسب و کار نوپا احتماال ً پیش از یافتن روش درست چند بار شکست میخورد.

اجرا

1
کشفمشتری

1
مؤسسینایدههای
شرکت را به صورت
مدل کسبوکار
درمیآورند،فرضیهها
را درباره نیازهای
مشتریهاآزمایش
میکنند ،و سپس
کاالیی با حداقل
موفقیت میسازند ،و
راه حل پیشنهادیشان
را روی مشتریها
میسنجند.

2
تأییدمشتری

2
کسب و کار نوپا به
آزمودن همه فرضیات
دیگر ادامه میدهد و
سعی میکند از طریق
سفارشزودهنگام
کاال یا کاربرد کاال
از عالیق مشتریها
اطمینان حاصل کند.
اگر عالقهای وجود
ندارد کسبوکار نوپا
میتواند از طریق
تغییر یک یا چند
فرضیه در برنامه خود
تغییر مسیر دهد.

ارتباطات صحیح میتواند نقش
تعیین کنندهای در موفقیت
و شکست ایفا کند .در ادامه
رهنمودهایی را برای گسترش
شبک ه ارتباطی و باال بردن
پتانسیل شرکتتان بخوانید.
1

تسهیالت خود را گسترش دهید

گوش سپردن به مشتریان

جستجو

چهار روش برای
روابط کاری بهتر

2

به یاد داشته باشید که هر رابطهای مهم است

.3
جلب مشتری

3
محصول به اندازه
کافی اصالح شده است
تا قابل فروش باشد.
کسبوکار نوپا بر
مبنای فرضیههای ثابت
شدهاش و به وسیله
پیشرفت در بازاریابی
و هزینه کردن برای
فروش ،برای خود
کاالی خود ایجاد تقاضا
کرده است .و ابعاد
کسبوکارش را
گسترشمیدهد.

در محی��ط کار ،به کارکنان دیگر بخشها س��ر
بزنید و درباره موقعیت کاریشان بپرسید .در مراس م
صنعتی ،آموزش��گاهها و کارگاهه��ا ،و ضیافتهای
رسمی خود را به غریبهها معرفی کنید.

4
ساخت شرکت

4
گذار کسبوکار از
وضعیت نوپا ،به
همراه تیم گسترش
مشتری که در پی
پاسخهامیگردد،
انجام میپذیرد و به
مرحلهعملیاتینهایی
میرسد.

تقوی��ت رابطه ش��امل ارتب��اط با مش��تریها،
کارمن��دان ،و افرادی میش��ود ک��ه از آنها جنس
میخرید .شما هرگز نمیدانید در شرکت دیگر چه
کسی تصمیمساز اصلی خواهد شد.

3

جان سخت شوید

قرار نیس��ت تمام کس��انی که ب��ا آنها تماس
میگیرید پاسخگو باشند .به خودتان نگیرید و دلخور
نش��وید .بگذارید عدم پذیرش از س��وی دیگران در
یادتان بماند تا در مقابل افرادی که با ش��ما تماس
میگیرندپاسخگوترباشید.

4

پشتکار داشته باشید

اگر پیگیری نکنید نخستین تالشتان برای تماس
بیپاسخ میماند .این یعنی به اندازه کافی سماجت
به خرج ندادهاید .هیچگاه فکر نکنید که یک تماس
و پیغام کافی است.

برنامهریزیفروش و عملیات:
استراتژی نه تاکتیک
چه محصوالتی ،چه اندازه ،و در چه زمانی
تولید کنیم؟
اینکه چه محصوالتی ،چه اندازه ،و در چه زمانی تولید کنیم ،پرسشهای مهمی است
که همواره برای تولیدکنندگان مطرح بوده و هست؛ و برنامهریزی فروش و عملیات بهترین
روش برای پاسخگویی به این سؤالها است .فرایندی که طی آن تمام واحدهای کارخانه
به طور مرتب و منظم جلسههایی را تشکیل میدهند و در این جلسهها ضمن ارزیابی
تقاضای آینده بازار ،نحوه تأمین تقاضا را نیز مشخص می کنند .فرایند برنامهریزی فروش
و عملیات ،یک برنامهریزی کلی است با هدف ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا .طوری
که از طریق یکپارچهسازی برنامههای مشتریمحور ،بازاریابی برای محصوالت جدید و
بوکار خود
موجود توسط مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت شرکت را قادر میسازد تا کس 
را به گونهای استراتژیک هدایت کند و به مزیت رقابتی پایداری دست یابد.
گام نخست :نوآوری

ارائه کاالی جدید محتاج بررس��ی اس��تراتژیک و نوآوری است .شرکتهایی که در
مدریت ارائه کاالی جدید موفق بر اساس تقاضای کاالی موجود که با خصوصیات قابل
تشخیص از جمله جنس ،رنگ ،دوره ،نوع مواد به کار رفته ،و غیره گره خورده است ،برای
کاالهای جدید نمودار شرح تقاضا رسم میکنند .بنابراین نخستین گام اساسی در آماده
شدن برای جلسه برنامهریزی فروش و عملیات ،داشتن پیشبینی خوب به منظور ارائه
کاالی جدید و توقف تولید کاال است.
گام دوم :بازبینی تقاضا

نخستین خروجی فرایند برنامهریزی فروش و عملیات تصمیمی راجع به سطح خدمات
به مشتری است .برای برنامهریزی در جهت رسیدن به تقاضا ،باید بدانید تقاضای کنونی
چیست و چگونه ممکن است در طول زمان تغییر کند ،که این به علم و هنر پیشبینی
شما برمیگردد .شگردهای پیشبینی متکی بر تحلیلهای آماری بسیار دقیق از تقاضاهای
گذش��ته است ،همچنین برآمده از بررسی س��فارشها ،روش حملو نقل ،محل فروش،
جمعیت شناسی ،پیشبینی دوره ماندگاری کاال ،عوامل فصلی بودن کاال ،و نظر مدیریت.
گام سوم :بررسی موجودی انبار

مصائب کنترل از راه دور
وقتی کارمندان شما کیلومترها دور از شرکت هستند
چگونه حلقه اتحاد گروه را حفظ میکنید؟
دفتر مرکزی «ناینر بایکس» که یک شرکت دوچرخهسازی است در ایالت کلورادو
قرار دارد ،اما مدیر عامل ش��رکت ،گهگاه به آنجا میرود .همچنین تعداد زیادی از 30
ِ
ش��رکت سازنده گران قیمتترین دوچرخه کوهستانی ،کمتر به دفتر
کارمند در این
مرکزی شرکت سر میزنند .کارکنان اداره حسابداریاش در «لوس آنجلس» و کارمندان
بخش کنترل کیفیت در «تایوان» و «ویتنام» مشغول به کار هستند ،یعنی جایی که
شرکت مذکور محصوالت خود را تولید میکند .مدیرعامل شرکت اغلب از خانهاش در
السوگاس کارهای شرکت را انجام میدهد .ناینر در مسیری پیش میرود که امسال
از ف��روش محصوالت خود  20میلیون دالر بدس��ت آورد .در ادامه ،س��وگای برخی از
آموزههایی را که از مدیریت کسبوکاری با رشد سریع به همراه نیروی کار بسیار پراکنده
در گوشه کنار دنیا آموخته با شما در میان میگذارد.

1

به کارکنان خود اعتماد ،اما هر سه ماه یک بار کارشان را بررسی کنید

انجام کارها از راه دور ایدهای بود که تقریباً وقتی که ش��رکت رش��د میکرد به طور
ارگانیک پدیدار شد .نخستین مهندس شرکت را در سال  2007استخدام کردم ،که از
کانادا برایمان کار میکرد ،جایی که همسرش در آنجا وکیل دادگستری بود .فکر میکنم
اگر به افراد اختیار دهیم ،آنها از این موقعیت سوء استفاده نمیکنند .ما هر سه ماه یک
بار فعالیت کارکنان را بررسی میکنیم ،و افرادی را که واجد شرایط و استانداردهای ما
نیستند کنار میگذاریم .به طور عادی هر سه ماه تقریباً یک نفر را از دست میدهیم.

2

پیام ،تصویر ،و اسکایپ

فقط سه یا چهار بار در سال به دفتر مرکزی شرکت میروم ،بنابراین فنآوری اهمیت
بس��یاری دارد .هر ماهی یک بار ،تمام کارمندان شرکت در اسکایپ گردهم میآیند تا
گفتوگو کنند .مدیران هفتهای یک بار در مورد روند کارها با یکدیگر صحبت میکنند.
ارتباط��ات کیفیت باال بهمنظور تماس با تیم تولید ب��رون مرزیمان از اهمیت ویژهای
برخوردار است .یکی از کارهایی که در جهت از میان برداشتن موانع زبان و اختالف زمان
انجام دادیم تهیه و تنظیم کتابهای راهنما به همراه جزئیات بس��یار بود که چگونگی
شکل ظاهری و نحوه قرار گرفتن قطعات را شرح میدهد .بدینترتیب هنگامی که ما در
خواب به سر میبریم جریان تولید در آن سوی دنیا به حرکت خود ادامه میدهد.

به محض اینکه کار برنامهریزی تقاضا به پایان رسید ،تیم تأمین مشخص میکند که
چگونه میتوانند به اهداف برنامه تقاضا دست یابند .در تعیین اینکه چگونه اهداف برنامه
تقاضا را برآورده کنند ،دو عامل نقش بس��یار مهمی دارند :اول ،بهینهسازی موجودی
انبار کاال :در حال حاضر چقدر کاالی مورد نیاز فراهم است و کجای زنجیره تأمین قرار
دارد .موجودی کاالهای تولید شده یکی از اصلی ترین عوامل در سرمایهگذاریهای یک
شرکت و نخستین عامل تعیین کننده در خدمات به مشتریها است .اینکه موجودی
انبار را که ش��امل مواد خام ،کاالی در دس��ت تولید ،کاالی تولید شده است در کجای
زنجیره تأمین نگه داریم ،به ما کمک میکند که سرمایهگذاری مالی در موجودی انبار را
بهینه سازیم .دوم ،تولید یا بهینه سازی تهیه :آیا توانایی تولید و خریداری کاال و خدمات
مورد نیاز برای دس��ت یافتن به اهداف برنامه تقاضا را داریم؟ چه زمانی ،کجا و چقدر؟
توسعه برنامه تأمین کاال و خدمات مورد نیاز به مقدار زیاد و عجیبی رسیدن به اهداف
شرکت را میسر کند.
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بهترین راه دستیابی به اهداف شرکت را پس از مشخص شدن محدودیتها ،باید با
بازبینی انجام داد که این کار توسط مجری کسبوکار انجام میشود .همچنین ضروری
است که مجریان ریسکهایی که در زنجیره تأمین پیش میآیند را ارزیابی کنند .از جمله
مسائل مربوط به :کیفیت،خوشه متقاضیان ،قطع تقاضا و از رده خارج شدگی .درک تأثیر
این موارد و ریسکهای دیگر و داشتن برنامههای احتمالی برای هر شرکت از مهمترین
مسائل است.

بدیهی است ،که اگر وظیفه چیدن جعبهها در انبار بر عهده شماست ،باید در انبار
کار کنی��د .ما نیز میخواهیم کارمندان طراحیمان در دفتر طراحی کار کنند ،زیرا در
آنجا همکاریشما نتیجهبخش است .اما به طور کلی ،داشتن تنها یک دفتر ،مانع نوآوری
میش��ود .اف��راد تمایل دارند از محیط اطراف خود ای��ده بگیرند .تنوع جغرافیایی به ما
کمک میکند تا دوچرخههای بهتری بسازیم .برای مثال ،عدهای از کارکنان ما در آریزونا
هستند ،محلی که مسیر دوچرخه سواری در آنجا بسیار سنگالخی است و گردوغبارهای
ریز معضلی هستند .ما دوچرخههامان را برای مقابله با آنگونه مسائل ساختهایم.

دوچرخه سواری ،عامل همبستگی ما

یکی از چالشهای پیشروی ما یکدس��ت نگاه داشتن فرهنگ شرکت در بین همه
اعضای گروه است ،زیرا همیشه به طور روزانه با کارمندان خود در حال تماس و گفتوگو
نیس��تیم .بدین ترتیب فقط افرادی را اس��تخدام میکنیم که شیفت ه دوچرخه سواری
هستند .کارکنان ما همیشه مشغول رد و بدل کردن ایمیلهایی در مورد دوچرخهسواری
و خرید قطعات دوچرخه هستند .ما هر سال ،کل دفتر را تعطیل میکنیم و چهار روز به
اردو میرویم و همه با هم مشغول راندن دوچرخههای کوهستانی میشویم.
با آغوش باز پذیرای این باشید که تیمی پراکنده دارید

نگر
آینده

گام چهارم :بازبینی مجری کسبوکار
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بهداشت مديران

راهنمای مدیران

در لوب گیجگاهی
سمت راست مغز
مدیران بزرگ از
انرژی سوخت و
سازی استفاده
میشود .این
بخش از مغز در
میانعملکردهای
دیگر ،با خالقیت
و صحبت کردن
مرتبط است.

مغز مدیر
سیمکشی عصبی مجدد میتواند
مهارتهای مدیریت را تقویت کند؟
آیا مدیران بزرگ مغز خاصی دارند؟ پاسخ دیوید آ .والدمن،
اس��تاد مدیریت در دانشگاه ایالت آریزونا ،مثبت است .از سال
 ،2005والدمن و همکارش طی کوششی برای دانستن آنچه که
در عملکرد مغز کارآفرینان موفق و مدیران ارشد مشترک است
الگوی عصبی آنها را تحت مطالعه ق��رار دادهاند .آزمونی که
انجام دادند نسبتاً ساده است .نوزده الکترود روی پوست سر هر
یک از شرکتکنندهها قرار داده شد .سپس سوالهای کوتاهی،
بیش��تر درباره نظر آنه��ا درباره شرکتهاش��ان ،از این افراد
پرس��یده شد .فعالیت مغز آنها در حال استراحت نیز کنترل
میشد .والدمن به کمک یک متخصص عصبشناس ،فعالیت
الکتریکی مغز را هم در حین گفتوگو و هم در زمان استراحت
به دقت ترس��یم میکرد .سرانجام معلوم شد که مغز مدیران
تاثیرگذار ،الگوهای الکتریکی همسانی را نمایش میدهد .در
همه آنها همزمان با طرح سوژههایی که توسط کارمندانشان
«الهام بخش» محسوب شدند در قسمت جلو سمت راست مغز،
که مس��ئول ارتباط میان افراد و روابط اجتماعی است ،سطح
باالیی از نوسانهای هم فاز تولید میشد .بنابراین شاید تعلیم
دادن این بخش از مغز بهمنظور کارکرد مؤثرتر امکانپذیر باشد.
عصبی آموزش – در اصل سیم
والدمن میگوید بازخوردهای
ِ
کشی دوباره مغز – میتواند کیفیت مدیریت شما را ارتقاء دهد.
او و همکارش مش��غول ایجاد پروتکلهای بازخورد عصبی در
جهت توسعه و پیشرفت مدیریت هستند .والدمن میگوید که
آموزش مدیریت بر پایه بازخورد عصبی ممکن است پتانسل
تجاری هم داشتهباشد« :تا رسیدن به مدیریتی مؤثر و قابل اجرا
ما با تمام نیرو به پژوهش خود ادامه میدهیم .و طبق اطالعات
من ،فقط ما هستیم که در این زمینه کار میکنیم».

چهر ه موفقها
یک معما :فکر میکنید میتوانید از روی حالت چهره رهبران
دربار ه آنها قضاوت کنید؟
آیا تنها با
نگریستن
به چهره
این مدیران
میتوانید
حدس بزنید
کدامیک
جایگاه
بزرگترین
سودآوران را
پرمیکنند؟
شایدبتوانید.
(پاسخ در
پاییننوشته
شده است)

4

3

2

1

8

7

6

5

12

11

10

9

)Rick Wagoner (GM

)Cristobal Conde (Sungard

)Timothy M. Manganello (BorgWarner

)William V. Hickey (Sealed Air

)Stephen F. Bollenbach (Hilton Hotels

)William Wrigley Jr. (Wrigley

)Mark A. Ernst (Fiserv

)Meg Whitman (eBay

)William Clay Ford Jr. (Ford

)H. Lee Scott Jr. (Walmart

)James Mulva (Conoco Phillips

)David J. O’reilly (Chevron

9

1

6

12

4

2

5

11

8

7

3

10

نگر
آینده
شماره بيست و يكم  /مرداد 1392

74

مغز مدیران تحولگرا چطور به نظر میرس�د؟ در لوب
گیجگاهی س��مت راس��ت مغز مدیران الهامبخ��ش از انرژی
س��وخت و سازی استفاده میشود .این بخش از مغز در میان
عملکردهای دیگر ،با خالقیت و صحبت کردن مرتبط است.
مدیریت هورمونی اس�ت؟ احتم��ال زی��ادی دارد افراد با
تستوسترون باال و کورتیزول پایین به عنوان افرادی با اعتماد به
نفس و مسلط به نظر برسند .میزان تستوسترون و کورتیزول با
مقدار تردید و عصبانیت در فرد مرتبط است.

به ترتیب از بیشترین تا کمترین سودآوران سال 2006

با نگاهی س��اده بر چهره یک مدیر موفق تا چه اندازه میتوانید درباره او بدانید؟ طبق گفتههای نیکوالس
رول ،استاد روانشناسی دانشگاه تورنتو ،که در مورد تعبیر حاالت چهره انسان مطالعه میکند ،بیشتر از آنچه فکر
میکنید میتوانید از روی سیمای افراد به درونشان پی ببرید .سال  ،2008رول مقال ه مهمی منتشر کرد تحت
عنوان «چهرههای موفقیت :با استنباط از چهره مدیران ارشد اجرایی سود شرکت را حدس بزنید» .آنان تصاویر
عامل  25شرکت از باالترین و پایینترین رتبههای موجود را به دانشجویان نشان دادند.
چهرههای
ناشناس مدیر ِ
ِ
از دانشجوها خواسته شد تا چهرهها را در ردیفی از ویژگیهای ذهنی ،از جمله شایستگی ،و خوش برخورد
بودن دستهبندی کنند .اکثریت رهبرانی که توسط این معیارها باالترین امتیاز را به دست آوردند سودآورترین
ش��رکتها را در دس��ت داشتند .در س��ال  ،2011رول با اس��تفاده از تصاویر برترین وکالی ایاالت متحده
پژوهش مشابهی را به انجام رساند .افراد کام ً
ال غریبه قادر بودند پیشبینی کنند کدام وکال درنهایت در زمره
سودآورترین مؤسسات حقوقی کشور
قرار میگرفتند .او سپس این تحقیق
را ب��ا تصوی��ر چه��ره  20مدیر عامل
زن تکرار ک��رد .یک بار دیگر ،رول به
ارتباط مس��تقیمی بین قیافه و رتبه
مدیر عاملها و س��ود شرکت پی برد.
این پژوهش نشانه ارتباط شخصیت و
استعداداست.داشتنسیمایقدرتمند
و مصم��م ضرورتا ش��ما را مبدل به
کارآفرینی باهوشتر یا موفقتر تبدیل
نمیکند اما برعکسش مدیران موفق
کمتر میشود که سیمای قدرتمندی
نداشتهباشند.

رهبری ژنتیکی است؟ با توجه به مطالعه دربارهی دوقلوها 70 ،درصد توانایی رهبری به وسیله عوامل محیطی
و اکتسابی تعیین میشود .بقیهاش ژنتیکی ست.
امریکا پنجمی است! در فهرست اخیر کشورهایی با بیشترین تعداد رهبران بالقوه مرتبط با نیروی کارش ،امریکا
بعد از هنگ کنگ ،آلمان ،بریتانیا و استرالیا در مقام پنجم قرار گرفت.
ِ
بانگ قدرت را دست کم نگیرید :پژوهشی که از افراد تقاضا میکرد تا به توانایی کاندیداهای مرد و زن در
موقعیتهای فرضی رهبری امتیاز دهند ،نشان میدهد که هم زنان و هم مردان مایلند صدای بم را به قدرت
رهبری مرتبط سازند.
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