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دیباچه

بیتوجهی رفتاری ما
1

وضعیتی کنونی منطق��ه خاورمیانه و حتی کل جهان بیارتباط با نظریه
آشوب( )chaosنیست .نظریه مشهوری که بر اساس آن ممکن است در یک
سوی دنیا پروانهای به پرواز درآید و اثرات آن چنان عظیم و پیشبینی نشده
باشد که در آن سوی جهان توفانی بر پا کند .بطور طبیعی باورپذیری این گزاره
س��خت اس��ت و به احتمال فراوان هم دقیق یا حداقل به این صورت موجود
قابل سنجش و پیشبینی نباشد ،ولی دو ویژگی در پشت این نظریه خوابیده
که ش��ایان توجه است؛ اول پیوستگی و تاثیرگذاری متغیرها و عوامل در هر
سطحی به یکدیگر است و دیگر این که تغییرات به ظاهر کوچک هم میتواند
منش��أ تحوالت و تغییرات بزرگی شود ،و غفلت از این دو نکته میتو.اند ما را
دچار خسارتهای ناخواستهایکند .نظریه آشوب برای نوعی از سیستمهای
دینامیکی و پویا طرح میش��ود که هدف آن بحث درباره جنبههای غیرقابل
پیشبینی و اتفاقی در این پدیدههای پویا اس��ت .در این نوع سیس��تمها اگر
مانند یک موجود زنده عمل نکنیم و قدرت سازگاری و انطباقپذیری الزم را
از خود نشان ندهیم ،دیر یا زود از میان خواهیم رفت .این مقدمه کوتاه گفته
شد تا به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از سال  2014و رفتار خودمان در ایران
اشاره کنیم.

بسیاری از
کارشناسان
اقتصادی و
اجتماعیایران
معتقدند که
مهمترینمعضل
فعلی ما ،حتی
مهمتر از تورم؛
بیکاری است و
که دست ما برای
حل این مشکل
2
چندان باز نیست،
مجمع جهانی اقتصاد (داووس) اخیرا ً مطالعهای را درباره چشمانداز برنامه
زیرا اقتصاد کشور
جهانی  ۲۰۱۴به انجام رس��انده است(خالصهای از این گزارش در این شماره
در شرایط رکود
آیندهنگر تقدیم شده) که به جای نگرشهای بلند مدت ،بر مسائل کوتاه و یا
تورمی قرار دارد .میان مدت تمرکز کرده است .مسائلی که بسیار ملموستر و عینیتر هستند.
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ول��ی نکته مهم این پژوهش آن اس��ت که مورد اتفاقترین گ��زاره آن ،تداوم
تنشهای اجتماعی و سیاس��ی در خاورمیانه و تأثیرپذیری محیط داخلی و
پیرامونی از این تنشها است.
برخی از مهمترین مس��ائلی که در مطالعه مذکور مورد اش��اره قرار گرفته
اس��ت و به نحوی مرتبط با آینده و سرنوشت کشور ما نیز میشود عبارتاند
از :تنشهای سیاسی اجتماعی در منطقه ،بیکاری ساختاری و پایدار ،تشدید
شکاف نابرابریهای درآمدی ،تغییرات زیستمحیطی و آب و هوایی و اهمیت
فزاینده کالنشهرها .وضعیت ایران در همه این موارد به خوبی گویای اهمیت و

واثر پروانهای

ضرورت توجه ما به آنهاست .جامعه ما کجاست؟ در منطقه پرتنش خاورمیانه
که سایه جنگ در چند دهه گذشته هیچگاه از روی سرش برداشته نشده است
دهه گذشته ،شاهد چهار جنگ مهم با هزاران میلیارد دالر خسارت و
و طی 
میلیونها نفر کش��ته و زخمی بوده ،از لیبی و تونس گرفته تا مصر و یمن و
سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان و نیز سرزمینهای اشغالی ،شاهد این
درگیریها فزاینده بودهایم و از همه بدتر آن که این منطقه به مهمترین و شاید
تنها منبع فعالیتهای تروریستی در جهان تبدیل شده  ،جنایاتی که در آن
در حال رخدادن است در گذشته کمسابقه اگر نگوییم بیسابقه بوده است و
نمونه آن جنایات سلفیها در سوریه است که تخم کین و نفرت را میپراکنند.
نکته مهمتر برای ایران تبدیل ش��دن تدریجی این درگیریها به اختالفات و
جنگهای فرقهای و مذهبی است .در مورد بیکاری همین بس گفته شود که
در میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی ایران این اتفاق نظر وجود
دارد که مهمترین معضل فعلی ما ،حتی مهمتر از تورم؛ بیکاری است و از همه
بدتر این که دست ما برای حل این مشکل چندان باز نیست ،زیرا اقتصاد کشور
در شرایط رکود تورمی قرار دارد که در تاریخ شش دهه اخیر کشور بیسابقه
است .رشد منفی اقتصاد در دو سال گذشته و کاهش شدید درآمدهای نفتی
همراه با تورم باالی  35درصد؛ در کنار ضرباتی که سایر وجوه نظام اقتصادی ما
متحمل شده ،از جمله افزایش رتبه فساد و کاهش رتبه شاخصهای کسب و
کار ،نشان میدهد که از این حیث نیز باید به هوش باشیم .شکافهای درآمدی
در ایران به دلیل پرداخت یارانههای نقدی تا حدی بهبود یافت ،ولی از آنجا
که این کار همراه با رشد اقتصادی نبوده ،اثرات مثبت آن از طریق تورم شدید
در حال خنثی شدن است و تداوم این وضع ممکن است در آینده نه چندان
دور موجب تعمیق این شکاف حتی نسبت به گذشته شود و از رقم  40درصد
هم بیشتر گردد .در خصوص اهمیت کالنشهرها اشاره به این نکته کافی است
که معضلی به نام زندگی در تهران به مرحلهای رسیده که طرح انتقال پایتخت
در مجلس مطرح شده است .طرحی که به جای حل مسأله ،درصدد دور زدن
آن یا پاک کردن صورت مس��أله اس��ت .و باالخره تغییرات زیست محیطی و
بحران آب ش��اید خطراتش حداقل در میان و بلند مدت کمتر از سایر موارد
نباشد ،زیرا بیکاری و شکاف درآمدی را میتوان با اتخاذ تصمیماتی حل کرد،
ولی تغییرات آب و هوایی و تأمین آب به این سادگی نیست ،اگر نگوییم که در
برخی موارد غیرقابل حل است .همین حاال زنگ خطر بحران آب در خوزستان

ح آبهای زیرزمینی کشور و تهران ،بهعالوه سایر آلودگیهای
و نیز کاهش سط 
زیست محیطی به صدا درآمده است.
3

در چنین شرایطی ممکن است که هر اتفاق کوچکی در یکی از بخشهای
پیشگفته عوارض بزرگی را در کل جامعه ایران ایجاد کند ،زیرا سایر بخشها
توانایی و پایداری الزم برای جذب و هضم اثرات تخریبی پیشبینی نشده را
ندارند .در این میان ،مذاکرات ایران و گروه  ۱+۵به یکی از مهمترین بسترهای
رفتاری ایرانیان برای برونش��دنسبی از این وضعیت آشوبناک تبدیل شده
اس��ت ،این مذاکرات در حالی رخ میدهد که به طرز قابلتوجهی کشورهای
طرف گفتگوی ایران نیز برای رس��یدن به یک تواف��ق مطلوب ،در وضعیت
الزامآوری قرار دارند ،هرچند بخش��ی از کشورهای منطقه مثل اسرائیل و به
ویژه عربس��تان منافع خود را در همراهی با این مذاکرات تعریف نمیکنند و
میکوشند که با سنگاندازی مانع از به ثمر رسیدن آن شوند ولی آنچه که در
نهایت تعیینکننده سرنوشت این مذاکرات است ،نه مخالفتهای این دو کشور
یا کشورهای دیگر ،بلکه اتحاد و همدلی همه نیروهای داخلی با تمرکز کردن
بر مس��ائل اصلی پیشگفته و کوش��ش برای عبور از از این وضعیت غیرقابل
پیشبینی است که تعیین کننده نهایی موفقیت این مذاکرات است.
4
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آینده

گزارش صد روزه آقای روحانی ریاس��ت محترم جمهور اگرچه به واشکافی
علت و علل وضعیت نابهس��امان اقتصاد در کش��ور پرداخت و شاید موجبات
دل نگرانی بیش��تر عامه مردم از چگونگی رهای��ی از این وضعیت را به همراه
داش��ت و راه دش��وار عبور از این مرحله نش��ان داد ،اما واقعیت این است که
شناخت واقعیتها همراه با داشتن برنامه و نقشهراه صحیح میتواند امیدواری
به عبور از این وضعیت را در پی داش��ته باش��د .در س��الهای گذشته فعاالن
اقتصادی با معضالت ش��دید اقتصادی از جمله عدم ثب��ات قیمت ارز و مواد
اولیه ،عدم همکاری بانکها در ارائه تسهیالت و یا خدمات بانکی و دخالتهای
غیر کارشناسی دولت در امر تولید و توزیع و عدم ثبات بخشنامهها و رویههای
اجرایی دولت روبهرو بودهاند ،که این امر به همراه مش��کالتی چون رانتهای
اطالعاتی و آلودگیهای فضای کس��بوکار موجب کند ش��دن فعالیتهای
اقتصادی و در برخی موارد مختل شدن آن شده است.
بدون تردید برآمدن دولت تدبیر و امید ،فعاالن اقتصادی را به عبور از این
وضعیت و ایجاد ثبات اقتصادی قوانین و بهبود مقررات فضای کسبوکار امیدوار
کرده است .خروج از رکود تورمی و باال رفتن قدرت خرید مردم در گرو تولید
ثروت ملی و توزیع عادالنه آن است و تولید ثروت نیز جز با رشد تولید ملی و
رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد .کارگروه اقتصادی دولت تدبیر و امید باید
ابتدا نقشهراه را ترسیم کند تا به همراه آن مسیر خروج از معضالت و رسیدن
به یک وضعیت ثبات اقتصادی را همراه داش��ته و آرامش فکری برای فعاالن
اقتصادی به وجود آید.
به دولت یازدهم پیشنهاد میشود که زمینههای ثبات و آرامش را در اقتصاد
به وجود آورد تا امکان سرمایهگذاری و تولید به وجود آید .ثبات سیاستها و
برنامههای دولت در همه زمینهها از جمله قوانین ،بخشنامههای دولت ،نرخ ارز
و دیگر موارد میتواند در این میان کارساز باشد .از سوی دیگر تکیه بر اصول
عرضه و تقاض��ا در بازار و رقابتی بودن تولیدات در کنار پرهیز از تصدیگری
دولت در اقتصاد و اجرایی کردن اصل  44در شرایط کنونی کشور راهگشا است.
همچنین دولت باید تالش کند تا ضمن کوچک ش��دن دستگاههای دولتی
در راس��تای هرچه کمتر شدن بروکراس��ی حاکم بر ادارات اقدام کند .تعیین
اولویتهای نسبی اقتصادی کشور و جهت دادن فعاالن اقتصادی به سمت آن
از طریق تشویق و حمایتهای الزم نیز از دیگر پیشنهادها برای دولت جهت
هدفمند کردن فعالیتهای اقتصادی است.
به هر شکل دولت واقعیتهای تلخی را در گزارش صد روزه خود برای مردم
روایت کرده که تا پیش از این اطالعات جزیی آن تنها در اختیار اهل صنعت و
تولید بود .حاال دیگر نه تنها صنعتگران در جریان واقعیتهای اقتصادی جامعه
قرار دارند که مردم نیز پی به مس��ائل و حاش��یهها بردهاند .در میان گذاشتن
مسائل اقتصادی به زبان ساده به مردم ،امکان اعتمادسازی جامعه به دولت و
همراهیهای بعدی را به وجود می آورد.
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به جز حمایت از تیم مذاکرهکننده ایران با گروه  ،۱+۵یکی از اولین مواردی
که این اتحاد و همدلی را به محک آزمون میگذارد ،بحث الیحه بودجه سال
آینده کشور است که از سوی دولت برای بررسی به مجلس تقدیم شده است.
بدون تردید این الیحه و ارقام مندرج در آن واجد اش��کاالتی هس��تند ،دلیل
آن نیز بسته بودن دست دولت در تدوین الیحه بودجهای است که انتظارات
همه را برآروده کند .وضعیت تورم سال گذشته و سال جاری در کنار کاهش
شدید درآمدهای نفتی و نیز رشد منفی اقتصاد ،جملگی موجب گردیده که
انعطافپذیری متغیرهای مالی و اقتصادی موجود ،از میان برود ،ضمن آن که
دولت نتوانس��ته یا نخواس��ته که برنامه خود را درباره مرحله دوم هدفمندی
یارانهه��ا همراه بودجه ارائه نماید و به طور طبیعی ادامه این طرح به صورت
موجود امکانپذیر نیست و انجام مرحله دوم آن نیز کل ساختار بودجهای را
دستخوش تغییر میکند .علیرغم این مشکالت ،وجود جهتگیریهای مثبت
در الیحه بودجه آن را از بودجه سالهای اخیر متمایز میکند و این انتظار و
امید را ایجاد میکند که در سال آینده شاهد توقف رشد منفی اقتصاد باشیم
و حتی با رشد  ۳درصدی نیز مواجه شویم .حمایت همه نیروها و نهادهای
مرتب��ط با اقتصاد و سیاس��ت از دولت ،ضمن بیان نظ��رات اصالحی ،نهتنها
میتواند ریل قطار اقتصادی را عوض کرده و در مسیر رشد قرار دهد ،بلکه نگاه
کشورهای مذاکره کننده با ایران را نیز تغییر میدهد و حس احترام به حقوق
مردم ایران را در آنها زنده خواهد کرد و در این صورت میتوان اطمینان یافت
که کشورهای مخالف ایران نیز در نحوه تعامل خود تجدید نظر خواهند کرد.
و تنها در این صورت میتوانیم شاهد فصل نوینی از پیشرفت ایران در منطقه
باشیم و از اثرات ویرانگر پروانهای این منطقه آشوبناک در امان باشیم.

نقشهراه
نجاتدهنده دولت است

5

نویسندگان ایرانی

یادداشتها

به چه سادگی ،رشتهها پنبه میشوند

درباره نوع نگاه و اولویتهای کارگزاران دولتی اقتصاد نسبت به «بخش خصوصی»
و نتیجه آن در رتبه جهانی کسبوکار ایران
به راستی چه اندازه کارگزاران دولتی در حوزه
اقتصاد کشور ،نسبت به عملیاتی ساختن اصل
 44و توس�عه دامنه حضور بخش خصوصی در
فعالیتهای اقتصادی و برونسپاری فعالیتهای
غیرحاکمیتی در بخش تولید و خدمات ،به بخش
خصوص�ی ،جدیت و اهتم�ام دارند؟ و چنانچه،
مغایر با تمام حمایتهای گفتاری و نوش�تاری و
رسانهای در حمایت از فعالیت بخش خصوصی
و اجرای اصل  44قانون اساسی ،واقعیتی آشکار
در نقض آن گفتارها دیده ش�ود ،آیا اقدامی در

توفیق مجدپور
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران

به یک بررسی
وآسیبشناسی
جدی و
کارشناسی
نیازمندیمتاتکلیف
شرکتهایدولتی
شبهخصوصی
یا شرکتهای
خصوصیشبه
دولتی را روشن
کنیم.

نگر
آینده
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6

جهت محو و حذف آن میتوان انتظار داش�ت؟
در آخرین و جدیدتری�ن گزارش بانک جهانی،
از فضای کسبوکار جهان ،در میان  189کشور،
رتبه کش�ور م�ا  152ش�ده اس�ت .در گزارش
پیشین ،رتبه  144را بین  185کشور داشتهایم.
آی�ا مرجعی در کش�ور وج�ود دارد ک�ه به این
موضوع توجه کند و در صدد ش�ناخت چرایی
و علت آن باش�د؟ آیا این مرجع ،تالش خواهد
داش�ت تا س�هم خطای برنامهه�ا و اقدامهای
کارگ�زاران دولت�ی اقتص�اد ما را ه�م ،در کنار

مطابق گزارش جدید بانک جهانی سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بهترین
رتبه را داش��ته و مالزی برای نخس��تین بار به عرصه ده کشور برتر ،راه جسته است
و متاس��فانه ما ،با  7رتبه کاهش از  144به  152رس��یدهایم .مقایس��ه اولیه و بسیار
ساده،گویای سنگینی خاصی است که بر دوش ما قرار گرفته است .آیا واقعاً اقتصاد ما
در این سطح است که با ماداگاسکار و مالی و توگو ،در یک ردیف بنشیند و با آنها
همسایه شود!
طبعاً« ،قصد توهینی» به جایی نیس��ت و صرفاً «قصد تذکری» به خود ماست.
تذکر از این زاویه که آیا این کش��ورها و کش��ورهای دیگری چون عراق و الجزایر و
سودان که همسایه ما در این رتبههای پایین هستند ،از حیث شاخصهای بنیادی
اقتصادی ،همچون درآمدهای ارزی ،زیرساختهای اقتصادی ،سرمایههای صنعتی،
سرمایههای انسانی تحصیل کرده اعم از زن و مرد ،موقعیت جغرافیایی و سیاسی و
اقتصادی در بازارهای منطقهای و ثبات سیاسی ،تنوع آب و هوایی و زیرساختهای
اولی��ه کش��اورزی (زمین و آب) ،تن��وع در تولید محصوالت کش��اورزی ،باغداری و
خشکبار ،منابع تولید انرژی ،منابع کانی ،میادین گسترده نفتی و گازی ،مسیرهای
دریایی و توانمندیهای ترانزیت جادهای و ریلی ،صنایع دس��تی (فرش و  ،)...تولید
مصالح ساختمانی ،کارخانهها و کارگاههای صنعتی ،تولید محصوالت پتروشیمی و
 ...با ما در یک کالس قرار میگیرند که در رتبههای پایین ،با آنها ،همکالس شده
و در رتبه پایینی نشستهایم؟ کشور کرهجنوبی در مسیر راهبردهای توسعهای ،پنج،
ش��ش س��الی دیرتر از ما شروع به اقدام کرده اس��ت اما اکنون و در کنار گرجستان
و نروژ ،پس از مالزی ،در رتبه هفتم ایس��تاده اس��ت .این کش��ور و با دو سال تاخیر
زمانی با کشور ما در ورود به صنعت خودرو ،قادر شده است تا پراید خود را جانشین
پیکان ما س��ازد و با تولیدات پیش��رفته و مدرن خود ،بازارهای مصرف جهانی را در
طیف کاملی از تنوع ،تامین نماید .سادهترین خواست فعاالن صنعت ملی ما همواره
آن بوده اس��ت تا روزی ش��اهد ترجیح خودرو اقتصادی تولی��د داخل بر هر خودرو
همکالس خارجی خودباش��د که متاسفانه و در جانشینسازی با پیکان هم ،موفق
به تحقق این آرزو نمیشود .شاخصهای مرتبط با سنجش سهولت در کسبوکار،
هیچ ارتباطی منطقی و عملیاتی با متغیرهای بیرونی ندارند و عم ً
ال محصول عملکرد
خود ما هستند .برای شناخت بیشتر این موضوع ،کافی است تا مصادیق سنجهها و
شاخصهای ارزیابی را مروری داشته باشیم تا به خوبی مشخص شود که هر
معیاری از این سنجش ،معیاری به طور جامع و کامل داخلی است.
برای نمونه شاخص شروع کسبوکار نمایانگر تعداد دفعات
مراجع��ه یک متقاضی ،مدت زمان ،هزینه و حداقل
آورده برای ثبت یک فعالیت اقتصادی اس��ت .رتبه
ایران در این ش��اخص  107است .در شاخص «اخذ
مجوز برای س��اخت» ،نیز ما در رده  169قرار داریم

خطاهای احتمالی بانک جهانی در تعیین رتبه ما،
مورد ارزیابی و آسیبشناس�ی قرار دهد؟ و آیا
میتوان انتظار داشت که روزی برسد تا پرونده
این یک بام و چند هوا در نگاه مسئوالن نسبت
به فع�االن اقتصادی بخش خصوصی کش�ور و
شرکتهای خصوصی وابسته به دولت یا همان
شرکتهای «خصولتی» بسته شود؟ و مسئوالن
از منظر غیرجناحی در ترجیح قایل نشدن بین
ش�رکتهای دولتی و ش�رکتهای هممانند در
بخش خصوصی به این دو ساختار بنگرند؟

که سنجههای آن عبارتند از تعداد دفعات مراجعه متقاضی برای اخذ مجوز ساخت
یک تولید و یا ش��روع یک فعالیت تجاری و خدماتی .دقیقاً و به همین گونه ،س��ایر
شاخصهای دهگانه نیز به شرایط داخلی کشورها باز میگردد و به طور اساسی هیچ
ربطی به مسایل بیرونی و فشارهای قدرتهای خارجی ندارد.
حال مساله اصلی آن است که چرا با این همه بوق و کرنا در حمایت از فعاالن بخش
خصوصی اقتصادی و چرا با این همه یَد و بیضای سازمانها و تشکیالت ایجاد شده برای
حرکت ماشین بخش خصوصی ،به کوچههای بنبست رسیدهایم؟ چرا نتیجه طرحها
و برنامهها طی دهه گذشته ،کسب رتبه  152بوده و به همین سادگی ،تمام رشتهها،
پنبه شده است؟ به هر تقدیر در رتبهبندی اخیر ،سنگاپور در جایگاه نخست قرار دارد
و پس از آن ،به ترتیب ،کشورهای هنگکنگ ،نیوزلند ،ایاالت متحده امریکا و دانمارک
قرار گرفتهاند .همانگونه که پیشتر گفته شد ،کره جنوبی ،گرجستان و نروژ در جایگاه
هفتم و هشتم و نهم ایستادهاند .بریتانیا نیز با اندکی فاصله با نروژ در جایگاه دهم است.
آنچه با قطعیت میتوان گفت این است که ما به یک بررسی و آسیبشناسی جدی و
کارشناسی نیازمندیم .آن نوع از بررسی کارشناسانه که به جای «معلولها» ،علتها را در
هدف کارشناسی خود بگیرد .ضرورت دارد تا تکلیف شرکتهای دولتی شبه خصوصی
یا ش��رکتهای خصوصی ش��به دولتی را روشن کنیم! به واقع این نوع از شرکتها ،با
ماهیتی دولتی اما با رویهای خصوصی تاسیس شدهاند تا از قواعد دستوپاگیر دولتی
رهای��ی یابند .ماهیت دوگانه آنها با کفهای س��نگینتر ،به نفع نهادهای دولتی و در
تضاد با علت وجودی بخش خصوصی است ،چه آنکه در عمل ،اتفاقی مغایر با اصول
تایید شده در بازار آزاد صورت میگیرد .اصولی به مانند :دسترسی یکسان فعاالن به
دادهه��ای اقتصادی و حذف رانت اطالعات؛ حذف حمایتهای جانبدارانه و ترجیحی
از ش��رکتهای دولتی شبه خصوصی در برابر شرکتهای خصوصی به ویژه در حوزه
فعالیتهای همانند که هم ش��رکتهای دولتی و هم شرکتهای خصوصی ،فعاالن
اقتصادی آن را تشکیل میدهند؛ اجازه گردش آزاد اطالعات در چرخه بازار فعالیتهای
حرف��های؛ حمایت از اصل رقاب��ت کامل میان تمامی فعاالن؛ و عدم مداخله دولت در
فرایندهای مرتبط با فعالیت.
در مغایرت آش��کار با قواعد فوق و اثبات وجود حمایتهای جانبدارانه میتوان به
سیاس��تهای دوگانه در حوزه حمل ونقل دریایی اشاره کرد که حاصلش جز محدود
س��اختن و بیانگیزه کردن فعاالن بازار خصوصی حملونقل دریایی و حذف
تدریجی آنان از این بازار نبوده اس��ت .هدف از سیاس��ت دولتها در
سرمایهگذاریهای زیربنایی ،تالش در جهت کاهش قیمت
نهایی کاالهایی اس��ت که به دس��ت مردم میرسد.
حال اگ��ر ،حمایتهای یک جانبه نهادهای دولتی از
شرکتهای دولتی باعث حذف رقابت و انحصارگرایی
این نوع از ش��رکتها شود ،نقض غرض شده و عم ً
ال

دولت باید در برنامههای تلویزیونی بیشتر از
هدفها و برنامههای پیشرو بگوید

مجیدرضا حریری
رییسکمیسیون
تجارت اتاق تهران

دولت در پایبندی
به برخی میراث
به جای مانده از
دولت پیشین باید
شفافسازی کرده
و مشخص کند
که آیا بنا دارد بر
همان مسیر برود
یاتغییرمسیر
دهد.

نگر
آینده

گ��زارش ص��د روزه دولت یازدهم بهرغ��م ادعای برخی ،واجد س��یاهنمایی نبود و
خوانشی ساده از وضعیت خزانه و اقتصادی بود که دولت آقای روحانی آن را از محمود
احمدینژاد تحویل گرفته است .این گزارش فینفسه واجد اطالعات خوبی برای مردم
بود و توانست شرایط واقعی وضعیت منابع مالی در اختیار دولت را ترسیم کند .الزم
بود تا رییسجمهور در تلویزیون حاضر شود و جزء به جزء از میراثی بگوید که ماحصل
سکوت و عدم نظارت همه جانبه در دولتهای نهم و دهم بوده است .چه بخواهیم و چه
نخواهیم واقعیت این است که اکنون از خزانه خالی گرفته تا انواع مشکالت اقتصادی،
پی��ش روی تیم اقتصادی دولت ق��رار دارد و آنها هم راهی ندارند جز اینکه برای حل
آن چارهای بیندیش��ند .اما فارغ از اولین گزارش صد روزه ،بهتر است که دولت شیوه
گزارشدهی به مردم را تغییر داده و زین پس وارد فاز روایت برنامهها شود .بدون شک
این مس��ئله که اطالعات و دادههای اقتصادی از تریبون صداوسیما به گوش همگان
برسد ،سطح اعتماد جامعه به دولت را باال خواهد برد اما نکته این است که نباید این
شکل از ارایه گزارش برای دولت به یک سنت تبدیل شود.
به شخصه مخالف گزارشدهیهای کوتاهمدت هستم و این شیوه از اطالعرسانی را
چندان راهگش��ا برای دولت و مردم نمیدانم .دولت باید قادر باشد این گزارشها را از
طریق رسانههای مختلف به اطالع شهروندان رسانده و در برنامههای تلویزیونی بیشتر از
هدفها و برنامههای پیشرو بگوید .مشخصا اینکه مردم دقیقا میخواهند بدانند دولت
ب��رای رفع برخی معضالت اقتصادی از بیکاری گرفته تا فقر دامنگیر چه برنامههایی
در ذهن دارد .از سوی دیگر دولت در پایبندی به برخی میراث به جای مانده از دولت
محمود احمدینژاد باید شفافسازی کرده و مشخص کند که آیا بنا دارد بر همان مسیر
برود یاتغییر مسیر دهد .برای نمونه در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها موانع
بیشماری پیشروی دولت قرار دارد و بهتر است که دولت درمورد جزئیات این مسائل
با مردم سخن بگوید.
سیاس��تگذاریهایی ک��ه وزارت صنعت،مع��دن و تجارت در 100روز نخس��ت
دول��ت یازده��م اتخ��اذ ک��رده ،واجد اقدام��ات مثبتی ب��وده که از س��وی نهادهای
تخصصی اقتصادی چون اتاقهای بازرگانی حمایت میش��ود .اینکه مسووالن وزارت
صنعت،معدن و تجارت در مدت  100روز نخس��ت فعالیت دولت یازدهم ،آزادس��ازی
اولویتبندی کاالها را در دس��تورکار فوری ق��رار داده ،جای تقدیر دارد .اولویتبندی
برخ��ی از کااله��ا که در دولت قبل صورت گرفته بود ،نش��انگر این مس��ئله بود که
مس��ئوالن وقت به صورت سلیقهای عمل میکردند،به طوری که چای جزو کاالهای
مش��مول اولویت  10نبود اما کاالیی مانند قهوه را در این فهرس��ت جای داده بودند.
با وجود تهدید وزیر صنعت به اس��تیضاح از سوی برخی از نمایندگان ،قضاوت بخش
خصوصی درباره تصمیمهای ایشان تا به اینجای کار مثبت بوده است .به ویژه اینکه در
حذف ایران کد و طرح شبنم ،تصمیم آقای نعمتزاده بر کاهش موانع پیشروی بخش
خصوصی بوده چراکه سیاستهای غلطی مانند طرح شبنم باعث کاهش رشد اقتصادی
ش��ده است تاجایی که از جمله دالیل رشد منفی  5.8درصد در سال گذشته همین
اجرای طرح شبنم بوده است .از طرف دیگر درحال حاضر شاهد افزایش نرخ بیکاری در
کشور هستیم که دو برابر میانگین جهانی است و از طرفی نیز شاخص فالکت از سال
 84تا سال  92به دو برابر افزایش یافته است .سیاستهای نادرست و فرمایشی دولت
قبل برای بخش خصوصی موجب شد تا صنعت و تولید تا حدودی از رونق افتاده و به
تبع آن فضای کس��بوکار و اشتغال آسیب جدی ببیند .تجربه جهانی نشان میدهد
که تصمیمگیری در بخش اقتصاد نیازمند نگاهی به دور از س��ختگیریها و مبتنی
بر مش��ورت با کارشناس��ان و اهل فن است .دولت یازدهم تا به اینجای کار تاحدودی
مشورت با کارشناسان را پیشه خود ساخته و امید است که به مرور ،رویکرد جدیتری
نسبت به همکاری با بخش صنعت در دولت یازدهم شکل گیرد.
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به جای تعیین نرخهای رقابتی در حمل ونقل ،نرخهای دستوری جانشین آن خواهد
ش��د .نرخی که سبب میش��ود تا کاالی نهایی ،گرانتر به دست مصرفکننده برسد.
لونقل دریایی ،عم ً
ال چنین موضوعی اتفاق افتاده آنچنانکه:
متاس��فانه و در حوزه حم 
در پی مراجعه به س��ازمان توس��عه تجارت به منظور ثبت سفارش کاال ،این سازمان
واردکنندگان کاال را برای حمل بار خود به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی هدایت
میکند .با مراجعه فرد به شرکت کشتیرانی جمهوری و یا شرکتهای تابعه ،از صاحبان
کاال یا صاحبان پروفورم ،میخواهند تا تعهدنامهای را امضاء کنند با محتوایی دال بر این
معنا که اگر ،حمل کاالی سفارش شده را به کشتیرانی جمهوری اسالمی و یا احدی
از ش��رکتهای تابعه واگذار نکنند ،مس��وولیت هرگونه عواقب ناشی از عدم واگذاری
حمل کاالی مورد سفارش به کشتیرانی جمهوری اسالمی را خواهند پذیرفت .عالوه
بر این ،در این تعهدنامه آمده است که کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مجاز خواهد
بود ضمن گزارش و پیگیری حقوقی موضوع عدم واگذاری حمل کاالی سفارش شده
به شرکت کشتیرانی جمهوری اس�لامی به مراجع ذیربط ،عم ً
ال از صدور مجوز ثبت
سفارش نیز در موارد آتی جلوگیری کند .مفاد فوق ،مندرجاتی تعجببرانگیز از یکسو
و تاس��فآور از سوی دیگر است .تعجببرانگیز از این بابت که مرجع و منشا قانونی یا
حقوقی چنین الزامی کجاست که این چنین حکمی را صادر میکند ،و تاسفآور از این
منظر که این چنین راهبردی ،مغایر با اجرای اصل  44قانون اساس��ی و دور از برنامه
چشمانداز بیست ساله کشور به نظر میرسد.
اقتصاد بازار آزاد یک سیستم اقتصادی است و در این سیستم فعالیتهای اقتصادی با
مکانیز م بازارهای آزاد هدایت میشود .یعنی به جای بازارهای با برنامه که در آنها هدایت
بازار توس��ط دولتها صورت میگیرد ،در اقتصاد بازار آزاد ،هیچ هماهنگکنندهای به
صورت متمرکز ،عملیات را هدایت نمیکند بلکه این هدایت از طریق خودسازماندهی
بر تعامل عرضه و تقاضا و قیمتها حاکم میشود.در غیاب قوانین بازار آزاد ،متاسفانه در
پی شکلگیری چنین فرایندهایی ،شاهد نتایج نامطلوبی خواهیم بود همچون :افزایش
قیمت حمل بار که منجر به افزایش قیمت نهایی کاال میشود؛ افزایش قیمت نهایی
کاال که سبب میشود تا خریداران نهایی کاال و یا همان مصرفکنندگان اصلی ،هزینه
بیشتری بپردازند؛ و در نهایت اینکه :پرداخت هزینههای بیشتر ،جامعه را آرام آرام با
خطر فقر پنهان و آشکار مواجه میسازند.
ش خصوصی هم نوع با فعالیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
وقتی بخ 
نتواند در یک فضای برابر با ش��رکتهای بهرهمند از رانت اطالعات ،رانت انحصارگری
و رانت حمایتی به رقابت بپردازد ،آرام آرام از شبکه حرفهای حذف میشود و به کنار
میرود .فرایندی که در نهایت منجر به شکلگیری انحصارات رانتی میشود .این همه
در حالی است که اگر شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،یک شرکت خصوصی
است ،ضرورت دارد تا شائبه هر نوع حمایتی از آن از بین برود .مشابه اقدامی چون اقدام
سازمان توسعه تجارت ،عمال باید اجازه دهند تا این شرکت نیز در یک فضای رقابتی،
توانمندی خود را در عرصه کار حرفهای نشان دهد .اقدامی این چنین سبب میشود
تا هزینه حملونقل در یک فضای رقابتی تعیین ش��ود و نفع و س��ود حاصله ،نصیب
مصرفکننده نهایی و جامعه شود .مزید بر آن ،سبب میشود تا بازار کسبوکار در یک
فضای رقابتی ،رونق فعالیت خود را در تالشهای مدیریتیاش جستوجو کند و سطح
تعادل قیمت از طریق فضای رقابتی به دست آید و نه با تعیین نرخهای دستوری.
تصور کنید که یک تولیدکننده کاال و خدمات در حوزه بخش خصوصی ،با سختی
ت که در ایجاد کسبوکار وجود دارد ،موفق شود کسبوکاری را راهاندازی کند.
و مشق 
چگون��ه میتواند امیدوار به ماندن و پایداری حرفهاش باش��د وقتی که هر آن امکان
دارد تا در پرتو حمایتهای رانتی از شرکت دولتی رقیبش ،مجبور به ترک کسبوکار
خود بشود؟ با این چنین الزامها و تعیین تکلیفهایی ،همواره شاهد حضور کارگزاران
اقتص��ادی دولت در زیربخشهای تصدیگری خواهیم بود .حضوری که مانع کاهش
سطح تصدیگری دولت خواهد بود .حرکت در مسیر خالف فرایندهای طبیعی حوزه
اقتصاد و فضای کسبوکار ،دارای اثرات تدریجی و آرامی است که آسیبهای آن را در
محصول نهایی ،مصرفکننده نهایی ،قیمت نهایی کاال و خدمت ،بازدهها و ارزشهای
توجو کرد .این اثرات ،ناشی از
نهایی و خالصه در رتبههای رونق یا رکود میتوان جس 
بیماریهای اینچنینی هستند که اقتصاد و فضای کسبوکار را در تولید کاال و خدمت،
در خفا آسیب میرسانند.
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يادداشتها
محمدجعفر
صادقیپناه
مدیرعاملشرکت
کنسرسیومی
معدنکاریخصوصی
وعضوهیاتمدیره
خانه معدن ایران

بیمه همگانی بهجای یارانهها

جهتگیری و عملکرد دولت یازدهم در صد روز دوم چه میتواند باشد؟
دولت یازدهم س��کان هدایت کش��ور را در ش��رایط
بحرانی در دست گرفت و آگاهانه با شعار اعتدال وامید،
مسئولیت سنگینی را عهدهدار شد .در مدتی که از آغاز
به کار دولت گذش��ته است جهتگیریهای مناسب و
کارهای مثبتی انجام ش��ده و در برخی موارد هم هنوز
اقدام مش��هودی صورت نگرفته است .اما نکته مه م این
است که جهتگیریها و برنامههای مناسب و منطقی
اعالم شده چگونه از سوي دولت دنبال خواهد شد تا به
نتیجه مطلوب برسد .تغییرات مثبت و مهمی که تاکنون
صورت گرفته ،به ایجاد امید و نش��اط در جامعه منجر
ش��ده و ارائه دیدگاهها و برنامههای منطقی و منطبق با
خواس��ت عمومی مردم را به دنبال داشته است .درحال
حاضر ایجاد خوشبینی در داخل وهمچنین اقدام برای
بهبود رابطه با دنیای خارج و تغییر نگرش جهان به ایران،
به یک باور و هدف عمومی در میان اهالی صنعت درآمده
که حف��ظ این باور عمومی امری دش��وار و البته ارزنده
اس��ت .احیای اخالق از الزامات بنیادی و س��ختترین
و پیچیدهتری��ن برنامههای دولت اس��ت .هرچند دولت
دراین مسیر شعار داده اما تاکنون هیچ اقدام مشهودی
در ای��ن رابطه صورت نگرفته اس��ت .عالوهبر آن ،حذف
بوروکراسی ،کاهش تصدیگری دولتی و هدفمند کردن
واقعی و بهینه یارانهها نیز همچنان در قالب شعار باقی
مانده است .گذشته از مقدم ه فوق ،تحلیل عملکرد دولت
از نظر سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...در حوصله این
نوشتار نیس��ت و در این مجال تنها از دیدگاه اقتصادی
و ب�� ه صورت مختصر برخی موارد مهم طرح و بررس��ی
میش��ود .درحال حاضر کش��ور برای توسعه و رسیدن

به درجههای باالتر توس��عهیافتگی نیاز به هدفگیری و
برنامهریزی کالن دارد که س��ند چشمانداز و برنامههای
پنج ساله توسعه از این جمله است .با وجود اینکه كشور
ايران از وسعت مناسب ،منابع طبیعی گوناگون و موقعیت
سوقالجيش��ي خاص برخوردار بوده و هميش��ه نيروي
انس��اني هوشمند آن توانایی بالقوه برای کشور به شمار
ميآمده ،اما متاس��فانه تا به امروز برای استفاده بهینه از
این نعمات خدادادی اقدام مناسب صورت نگرفته است.
از جمله اقدامات زیربنایی برای توس��عه اقتصادی فعال
کردن منابع درآمدی اس��ت .در این نوش��تار قرار است
به م��واردی از این اقدامات زیربنایی ک��ه دولت در آنها
جهتگیری کرده ،اشاره شود .دومین اقدام زیربنایی هم
«کنترل مصارف»اس��ت که راهکارهای فرهنگی در این
مسیر میتواند راهحل اصلی باشد.
احیای سازمان برنامه و بودجه

برنامهری��زی ملی برای کل کش��ور الزم��ه اقدامات
زیربنایی اس��ت و برای این منظور میبایس��ت سازمان
برنامه و بودجه احیاء ش��ود .باید از کارشناسان مجرب و
خارج از تیم دولت پیش��ین در سازمان برنامه و بودجه
استفاده شود .نخستين وظیفه و برنامه دولت ،شناسایی
پتانسیلهای موجود در سرتاسر کشور یا همان آمایش
سرزمین اس��ت .الزم اس��ت عالوه بر منابع نفت و گاز،
نس��بت به شناسایی منابع کمتر ش��ناخته شده ،مانند
ذخای��ر و منابع م��واد معدنی ،منابع آب��ی و زمینهای
قابل کش��ت و همچنین مناس��ب برای کش��ت اقدام
شود .بدون ش��ك برای شناسایی تمامي پتانسیلهای
بالقوه به زیرس��اختهای ضروری نیاز است که باید در

برنامهریزی توسط سازمان مذکور و دولت لحاظ شود و
اجرای برنامهها به بخش خصوصی واگذار شود .سازمان
برنامه و بودجه نبايد درگیر کارهای تصدیگری ش��ود،
بلکه پیش��نهاد میش��ود س��ازمان برنامه از همان ابتدا
اموری مانند تشخیص صالحیت و رتبهبندی و ارزشیابی
شرکتها و موسسات خدماتی را برون سپاري كرده و به
تشکلهای صنفی و تخصصی بسپارد .نباید اشتباهاتی
که درگذشته انجام شده ،تکرار شود.
حفظ محیطزیست و توسعه پایدار

بايد حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست و میراث
فرهنگی در برنامهریزیها و اجرای برنامههای توسعهای
مدنظر قرار گیرد ولی نباید به جای حل مساله ،صورت
مساله پاک شود؛ مسئلهای که در حال حاضر در بسیاری
از موارد به صورت افراطی ص��ورت میگیرد و در موارد
دیگری اص ً
ال رعایت نمیشود .حفاظت از محیط زیست
و منابع طبیعی به هیچ وجه نباید مانع و مزاحمی برای
شناسایی پتانسیلها و منابع و ذخایر خدادادی در کشور
قلمداد شود .باید در سراسر کشور امکان شناخت ذخایر
و منابع فراهم بوده و برداش��ت و اس��تفاده از این منابع
خ��دادادی و درآم��دزا باعث افزایش تولید و اش��تغال و
توس��عه عمران و آبادانی در سراسر کشور خواهد شد.
الزم اس��ت تا تمام ضوابط و معیارهای زیست محیطی
دراج��راي چنين طرحهاي توس��عهاي لحاظ ش��ده و
خس��ارتهای حداقلی به طبیعت وارد ش��ود .در مقابل
اقدامات جایگزین و احیاء پس از برداشت صورت گیرد.
افزایش تولید و رفع موانع تولید

مهمترین رکن توس��عه اقتصاد ،تولید بیشتر است و

در ضرورت معاونت کارآفرینی

سیاستهایی که اقتصاد را به مسیر درست خود هدایت خواهد کرد
سیده فاطمه مقیمی
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران

نگر
آینده
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رشد اقتصادی یک کشور در گرو وجود منابع مناسب برای فعالیتهای تولیدی و
صنعتی است .با وجود وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور ایران ،دولت یازدهم
میتواند از منابع انسانی و نیروی فعال در کشور بهرهمند شود تا موجبات رشد اقتصادی
خود را فراهم کند .جامعه ایران هم مانند بسیاری از کشورها با تجربه روابط درهم تنیده
سیاس��ت و اقتصاد مواجه است و به همین دلیل برداشتن گامهای مثبت اقتصادی
بدون اتخاذ سیاستی پویا در داخل و دیپلماسیای فعال در عرصه بینالملل امکانپذیر
نیست .مبتنی بر این تجربه آنچه این روزها از سوی دولت یازدهم در دستورکار قرار
گرفته شده ،حل برخی مسائل بینالمللی و تعدیل سیاستهایی است که در سالهای
گذشته به اقتصاد و سیاست ما لطمههای جبران ناپذیری وارد کرده است.
بنابراین قضاوت درباره برنامههای اقتصادی دولت آقای روحانی را نمیتوان به همان
گزارش صد روزه خالصه کرد بلکه باید روح برنامهریزیهای این دولت را مورد واکاوی
قرار داد .دولت یازدهم میراث نامبارکی از دولتهای پیش به یادگار گرفت و تصحیح

این میراث انرژی فراوانی از مسئوالن دولتی خواهد گرفت .حسن روحانی و کابینهاش
به این س��ادگیها قادر نخواهند بود با آثار و تبعات مفاس��د اقتصادی رایج در کشور،
پولهای از دست رفته و کارخانههای رو به ورشکستگی مواجه شده و آن را مدیریت
کنند .بیکاریهای فراگیر به دنبال عدم شد تولید و تعدیل نیروی انسانی در کارگاهها
و کارخانهها از دیگر مس��ائلی است که دولت یازدهم در ابعاد اقتصادی و اجتماعی با
آن مواجه است.
قض��اوت درباره عملکرد دولت یازدهم تا به اینجای کار به جز قضاوتی وجدانی و
منصفانه راه به جایی نخواهد برد ،چراکه این دولت ،دولت پر از عیب و ایرادی را به ارث
برده که با انبوهی از مشکالت دست به گریبان است.
تاکنون مش��خص شده است که مشاوران و تیم اقتصادی دولت از ظرفیت خوبی
برخوردار هستند و این امیدواری وجود دارد که آنها بتوانند دولت را در مسیر دشوار
پیشرو حمایت کرده و به سمت اجرایی کردن برنامهها سوق دهند .برخی نشانههای

هدفگیری برای تولید بیشتر ،تصمیمی درست و اصولی
است كه دولت یازدهم هم آنها را در دستورکار قرار داده،
اما بايد تمام جوانب امر درنظر گرفته شود .برای تولید تنها
باید روی بخش خصوصی تاکید شود و فضا برای فعالیت
بخش خصوصی فراهم شود؛ هم برای بخش خصوصی
داخلی و هم برای جذب سرمایهگذاری خارجی .از سوی
دیگر پیشنهاد می شود که دولت بهبود فضای کسبوکار
را در دس��تورکار خود قرار دهد .همچنین تامین امنیت
س��رمایهگذاری مورد تاکید اس��ت ،چنانچه نخستين و
مهمترین ش��رط توسعه اقتصادی ایجاد فضای مناسب
سرمایهگذاری اس��ت .هم برای سرمایهگذاری داخلی و
مهمتر از آن برای س��رمایهگذار خارجی .نیازمند تغییر
دیدگاه و رویکرد هس��تیم و باید بتوانیم سرمایهگذاری
خارجی را با تمام توان و اعتقاد و عزم راسخ پیش ببریم.
توجه به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری از دیگر نکاتی است
که باید از سوی دولت مورد تاکید قرار بگیرد .بزرگترین
معضل اقتصادی حال حاضر جامعه ما بیکاری است که
روزبهروز هم رو به افزایش اس��ت .البته راهحل اساسی
هم همان توجه به سرمایهگذاری و تولید و ایجاد فضای
الزم و انگیزه جذاب برای سرمایهگذاری است .آزاد کردن
تدریجی قیمتها هم میتواند در قالب یک س��ازوکار
مدیریت ش��ده اتفاق بیفتد ،چنانچه برای پیوستن به
 WTOو نیز رش��د و باال رفتن کیفیت تولید و پایین
آمدن قیمت تمام ش��ده و امکان برخورداري از شرايط
رقابت در جهان امروز ،نبايد هیچ کنترل و عوارضي روی
قیمتها باش��د .از سوي ديگر درست نيست كه دولت
روی تولیدکننده اعمال فشار كند ،مگر در موارد خاص.
بنابراين به تدریج قیمتها در همه موارد بايد آزاد شده و
به بازار سپرده شود .موارد دیگری نیز در این زمینه قابل
توجه است که از جمله آن میتوان به ایجاد تسهیالت
کم بهره در کنار س��رمایهگذاری و برای س��رمایهگذار،
حذف بروکراس��ی اداری ،کاهش تصدیگری دولتی تا
حذف کامل آن ،توجه به تشکلها و همفکری و تعامل با

بخش خصوصی و اصالح قوانین و مقررات و آییننامهها
و دستورالعملها اش��اره کرد .بدیهی است برای قانونی
کردن تمامی اقدامات و عناوین ذکر شده ،نیاز به اصالح
قوانین و مقررات است .پیشنهادهایی که جهت اجرایی
شدن موارد گفته شده ارایه میشود نیز این قرار است:
نخست اینکه دولت باید کوچک شود و بودجه جاری
به حداقل ممکن تقلیل یابد تا برای پروژههای عمرانی -
که الزاماً میبایس��ت با سرمایهگذاری حاکمیتی صورت
گیرد -بودجه الزم درنظر گرفته شود .چشمانداز ایدهآل
این است که «دولت چابک» و کوچک ،سیاستگذاری
کن��د .این امر ه��م تنها ب��ه کمک بدنه فعل��ی دولت
امکانپذیر است.
دوم اینک��ه کارمن��د دولتی نمیتوان��د غیر از وضع
موجود و چیزی که س��الها به آن ع��ادت و فکر کرده
ب��ه چیز دیگری بیندیش��د .بنابراین تهیه پیش��نویس
اصالحیهه��ا در م��ورد قوانین و مق��ررات و آییننامهها
و دس��تورالعملها باید به تشکلهای بخش خصوصی
سپرده ش��ود .این تشکلها بهطور رایگان و با انجام کار
کارشناسی بهترین اصالحیهها را تنظیم خواهند کرد.
س��وم اینکه دولت در عمل باید از تشکلها استفاده
کند .نه تنها در رابطه با اصالح قوانین و مقررات بلکه برای
تصمیمسازی در سیاستگذاریها .تشکلهای صنفی و
تخصصی و اتحادیههای صنفی و عوامل کس��بوکار در
بخش خصوصی ،تنها مجاریای هس��تند که میتوانند
سیاستها و قوانین مربوط به رونق فضای کسبوکار را
پیشنهاد کنند .تجربه نشان داده که تشکلهای وابسته
ب��ه دولت و نیمه دولتی به هیچوجه موفق نبوده و الزم
است دولت این نوع تشکلها را از خود جدا کند و اجازه
دهد به صورت تش��کل مردم نهاد( )NGOبه فعالیت
خود ادامه دهند.
چهارم اینکه پیشنهاد میشود سیاستها و تصمیمات
مهم قبل از تصویب و ابالغ از مردم و تش��کلها پنهان
نگه داشته نشود .در مرحله تصمیمگیری مسائل شفاف

احیای اخالق

احیای اخالق از ضروریات اولیه و ریشهای است که
دولت جدید آن را مطرح کرده اس��ت .احیای اخالق از
پیچیدهترین و سختترین برنامههای دولت است و این
امر تنها و تنها با همکاری و همفکری و تعامل با تشکلهای
مردم نهاد و اتحادیهها در بخشهای مختلف اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و رسانهها اجرایی خواهد شد .برخی
تش��کلها در داخل خود کمیتهها و شوراها و گروههای
اخالق حرفهای دارند و آنها نیز بهدنبال برگرداندن اخالق
به جامعهاند .رس��انهها در اين مس��ير بهترین ابزار برای در مورد هدفمند
کاهش فساد ،مسئولیتپذیری و رشد اخالق در جامعه
کردن یارانهها
به شمار میآیند.
انتقال یارانه نقدی به طرح بیمه همگانی

در مورد هدفمند کردن یارانهها هم پیشنهاد میشود
ت��ا دولت در این رابطه تعمق بیش��تری به خرج دهد و
یارانهها را به بیمه همگانی و عمومی منتقل كند .بر این
اس��اس تمامي آحاد مردم تحت بیمه درمان ،بیکاری و
بازنشس��تگی قرار گیرند و به مرور با درآمدهای بیشتر،
از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی س��هم فرانشیز
بیمه شدگان از خدمات دارو و درمان کاهش داده شده
و س��هم بیمه کارفرمایی کمتر خواهد شد .از این محل
به تولیدکنندگان و اشتغال کمک فراوانی شده و درعین
حال هم مس��تمری بازنشستگان هماهنگ خواهد بود.
به اين ترتيب اقشار آسیبپذیر جامعه که کارگران کم
درآمد ،بیکاران و برخی مس��تمری بگی��ران با دریافتی
پایین ،جزء آنها هستند از خدمات درمان و داروی ارزانتر
و بیمه بیکاری و افزایش حقوقهای پایین بازنشستگی
استفاده میکنند.

نگر
آینده

موضوع دیگر توجه دولتمردان به حوزه تولید برای ایجاد اشتغال است .این حوزه،
حوزهای گسترده است که با مدنظر قرار دادن برخی موارد در آن میتوان هم تولید
ملی را توسعه داد و هم گامی در راستای ایجاد اشتغال برداشت .با توجه به این بخش
است که میتوان کیفیت تولیدات داخل را باال برد تا جایی که مصرفکننده داخلی
به سمت محصوالت تولید داخل متمایل شود .برای چنین کاری نیازی به ممنوعیت
واردات نیست .میتوان کاالی تولید داخل را به نحوی ساخت که هم کاالی تولید
داخل مدنظر قرار بگیرد و هم رقابتپذیری تولیدات را در بازار بینالمللی توس��عه
داد .از رهگذر توجه به تولید و تقویت آن است که میتوان مشکل اشتغال را به نحو
دیگری حل کرد.
به هر شکل اقتصاد ایران تا رسیدن به وضعیت استانداردهای منطقهای راه زیادی
پیشرو دارد .رانتخواری و فساد اقتصادی یکی از مباحثی است که نه تنها دولت را
تضعیف کرده که منجر به وجود بسیاری زمینهها برای رشد اقتصاد زیرزمینی شده
اس��ت .لذا دستور دولت برای برخورد دس��تگاههای مرتبط با ویژهخواری و مبارزه با
مفاس��د اقتصادی و رانتخواری گام موثر و تعیین کنندهای در این زمینه به ش��مار
میآید .بنابراین دولت یازدهم مسیر پر پیچ و خمی در پیش رو دارد .با این حال با روی
کار آمدن این دولت موجی از امید در جامعه به وجود آمده و همین مساله میتواند در
اقتصاد و سیاست راهگشا باشد ،جامعه بی امید ،جامعه بی فرداست و جامعه امیدوار
میتواند از هفت خوان رستم بگذرد.

همپیشنهاد
میشود تا دولت
در این رابطه تعمق
بیشتری به خرج
دهد و یارانهها را
به بیمه همگانی
و عمومی منتقل
كند .بر این اساس
تمامي آحاد
مردم تحت بیمه
درمان ،بیکاری و
بازنشستگیقرار
گیرند.
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مثبت تیم اقتصادی دولت نیز در ارایه به موقع بودجه  93و کاهش نرخ تورم سرسام
آور و کاهش رکود رو به تزاید دیده میشود.
با اینهمه اما سرمایههای اقتصادی و اجتماعی در اختیار ایران بیش از اینها میارزد
و امید این است که کشور ایران در ابعاد اقتصادی ،سیاسی و دیپلماتیک در سالهای
حضور حسن روحانی در مقام ریاستجمهوری به نقش اصلی خود در منطقه دست
یابد .مهمترین مسالهای که دولت یازدهم باید آن را در حوزه اشتغال مدنظر قرار دهد،
توجه به کارآفرینی و حل مشکل بیکاری رو به افزایش در بخشهای مختلف است.
این اق��دام میتواند با با ایدههای جدید و آیندهنگرانه به تولید راهکارهایی تازه برای
بوکار منجر شود .اگرچه حرکت در این مسیر و گام نهادن در راه ایجاد اشتغال
کس 
از طریق کارآفرینی ممکن است فرایندی زمانبر باشد اما نمیتوان از این راهکار موثر
به دلیل زمانبر بودن آن چشمپوش��ی کرد .مکانیزمهایی برای شروع کار وجود دارد
ک��ه میتوان آنها را اتخاذ کرد .میتوان از اف��رادی که در حوزههای کارآفرینی دارای
تجربه هستند مشاوره گرفت .یک مکانیزم آن است که دولت جدید معاونتی با عنوان
معاونت کارآفرینی ایجاد کند تا جایگاهی برای ارائه مشاوره در این زمینه جدید باشد.
این معاونت میتواند مباحث مربوط به کارآفرینی را سامان دهد و زمینه توجه به این
مساله را در کشور ایجاد کند .باید در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی با مشکل
بیکاری مواجه است و نیاز به اشتغالآفرینی دارد از راههای نوین و ابتکاری برای رسیدن
به این هدف باید استفاده کنیم.

و آش��کار با مردم در میان گذاشته ش��ود و دولت اجازه
دهد هر تصمیم یا قانون یا بخشنامه قبل از قطعی شدن
توس��ط کارشناسان و تشکلهای تخصصی و مردم نقد
ش��ود و عوارض آن بیان ش��ده تا پ��س از ابالغ ،قادر به
پشبرد امور و حل مشکالت باشد.
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يادداشتها
فرامرز خیبری
دبیر انجمن
قطعهسازان

دولت به ناچار
رویکرد خارجی
را در پیش خواهد
گرفت که هرچند
در کوتاهمدت
جواب میدهد
لیکن در دراز مدت
مغایر منافع ملی
است.بنابراین
دولت راهی به
جز حمایت از
بخشخصوصی
واقعی که به
اعتالی جامعه در
تمامیشئونات
میاندیشد،ندارد.
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اجتناب از برخورد جزیرهای

چند توصیه اقتصادی – فرهنگی به سکانداران اقتصادی دولت
قول و وعده آقای رئیسجمهور حسن روحانی
مبن��ی بر ارائه گزارشه��ای  100روزه از عملکرد
دول��ت و مجموعه تحت فرمان خود و عمل به آن
وعده جای تحسین و تقدیر دارد .سنت گزارش صد
ت آمریکا به برخی کشورها
روزه ،از عرصه سیاس�� 
راه یافت��ه اس��ت .روس��ای جمهور آمری��کا از آن
جهت اقدام به ارائه گزارشهای صد روزه به مردم
میکنند که با تعویض روس��ای جمهور از احزاب
مختلف (دمکرات یا جمهوری خواه) اساس و پایه
کار دولت و سیاستهای عمومی توسط هر دولتی
ب��دون توجه به عالئق حزبی ادام��ه دارد و درواقع
هدف دولت جدی��د ارائه گزارش آنچه که تحویل
گرفته و آنچه که ط��ی این مدت جهت اصالح و
بهبود روند امور انجام داده و یا در دست اقدام است،
میباشد .اما آقای رئیسجمهور حسن روحانی در
ارائ��ه اولین گزارش صد روزه خ��ود تالش کرد تا
کژیهای متنوع ،متعدد ،عمیق و گسترده به جای
مانده از دولت قبل را در معرض دید قرار ندهد.
آنهای��ی که اندک��ی با اطالعات و آم��ار و ارقام
س��روکار دارند میدانند که شرایط کنونی کشور
ش��اید در ط��ول دوران معاصر ما وجود نداش��ته
است .امروز جامعه ما با مشکالت عدیده اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی روبروس��ت .راه برون رفت از
این مشکالت ،راه بسیار دشواری است .فشارهای
خارجی بویژه در حوزه اقتصادی کماکان باقی است
که البته خوش��بختانه در این حوزه عقل ،تدبیر و
منطق در حفظ و رعایت مصالح و منافع ملی حاکم
است.
در یکی از سفرهای «ماهاتیرمحمد» به کشور
آلم��ان به همراه ی��ک هیات  80نف��ره از بخش
خصوصی کش��ور مالزی ،ماهاتیر محمد به هیات
بخش خصوصی گفت چنانچه در هنگام مذاکره با
شرکتهای آلمانی جائی الزم دیدید که میتواند به
موافقت طرف مقابل کمک کند ،آهسته در گوش
آلمانیها بگوئید ماهاتیر شریک من است .البته که
ماهاتیر شریک هیچیک از آن  80نفر نبود و نشد.
این یعنی حف��ظ و رعایت منافع و مصالح ملی و
بزرگ ک��ردن دیگران .یعنی بزرگ کردن خود به
عنوان نماد ملی مالزی و دیدید و دیدیم که مالزی
طی  20س��ال از کجا به کجا رس��ید و نمونه یک
کشور اسالمی تمام عیار شد.
اواسط س��ال گذشته در نشس��تی دوستانه با
بعضی از دستاندرکاران دولتهای آقایان هاشمی
و خاتمی عرض کردم معتقدم هر دولتی در دوره
آتی زمام امور را به دس��ت بگیرد ناچار اس��ت که

نقصانهای اقتصادی س��الهای گذش��ته را که با
وجود درآمد هنگفت همچنان روی زمین معطل
مانده با رویک��ردی واقعبینانه جبران کند .در این
راستا چنین دولتی میبایست همه هموغم خود
را مصروف س��رمایهگذاری در امور زیربنائی کند؛
آنچه وظیفه ذاتی هر دولتی اس��ت تا بس��ترهای
الزم را برای تحقق اهداف کالن خود را فراهم آورد.
بنابراین بدون شک نقشآفرینی بخش خصوصی
در این ارتباط میتواند تکمیل کننده و تمام کننده
کار باش��د و در صورت ع��دم آمادگی الزم بخش
خصوصی داخل ،دولت به ناچار رویکرد خارجی را
در پی��ش خواهد گرفت که هرچند در کوتاهمدت
جواب میدهد لیکن در دراز مدت مغایر منافع ملی
است .در صورت اتخاذ چنین رویکردی توسط هر
دولتی این بخش خصوصی داخلی است که متهم
و محکوم است و باید جوابگوی تاریخ باشد .بنابراین
دول��ت راهی به جز حمای��ت از بخش خصوصی
واقع��ی که به اعتالی جامعه در تمامی ش��ئونات
میاندیش��د ،ندارد .نکته دوم که در این س��الها
مغفول مانده ،تفکر “اختراع چرخ” اس��ت که این
تفکر و اندیشه هزینههای سنگین و جبرانناپذیری
در این سال ها به وجود آورده است.
نسل ما هنوز ش��عارگونههای “خودکفائی” را
از یاد نبردهاند .آنچه که نس��ل ما در اوائل انقالب
میاندیش��ید ،تعام��ل ب��ا دنیا به منظور کس��ب
پیش��رفتهای علمی و فنی و به کار بس��تن آنها
جهت ایجاد یک زیربنای مستحکم که بتوان «برج
بلند مرتبه ایران» را با داش��تن همه پیش��رفتها
در تمامی زمینهها س��اخت .کشور چین تنها راه
پیش��رفت خود را در همین مس��یر یافت و امروز
چین در صحنه جهانی «قدرت چانهزنی سیاسی»
خود را مدیون همین اس��تراتژی میداند .بدیهی
است بومی سازی و تطبیق پیشرفتهای علمی و
فن��ی دنیا با نیازهای فرهنگی اجتماعی جامعه از
ضروریات و الزامات هر برنامه موفق خواهد بود.
در ش��رایط کنون��ی راه��ی به جز انس��جام،
یکپارچگی ،همگرائی و یگانگی ،مانند آنچه که در
طول هشت س��ال دفاع مقدس روی داد نداریم و
مسئوالن میبایستی بخل را کنار گذاشته و از هر
ایرانی میهن دوست و مومنی که به اعتالی میهن
عزیز اعتقاد و ایمان دارد جهت کمک و همفکری و
یا پذیرش مسئولیت دعوت به عمل آورد.
هنوز به یاد داریم که هنری کس��ینجر در آبان
ماه سال  1359در روزنامه «واشنگتن پست» بعد
از شروع جنگ عراق برعلیه ایران نوشت«:نگذارید

ایران بازنده شود و نگذارید عراق برنده ،اگر دیدید
ایران بازنده میشود حتی اگر الزم شد از زیر میز
به ایران اسلحه برسانید ».کسینجر در آن یادداشت
در مورد امکان بلعیدن ایران توسط شوروی سابق
مینویس��د « :ایران دارای دو عنصر بس��یار قوی
اس��ت که بزرگترین س��د دفاعی بر علیه شوروی
اس��ت و این دو عنص��ر یعنی “مذهب ش��یعه و
دیگری ناسیونالیسم ایرانی” است .اگر ایران به رفاه
اقتصادی برسد و همچون کره جنوبی مسیر توسعه
را طی کند با داش��تن منابع ارزشمند زیرزمینی،
نیروی انس��انی تحصیل کرده ،میتواند ابر قدرت
منطقه باشد که شوروی مجبور است با ایران کنار
بیاید( ».نقل به مضمون)
هدف از اش��اره به این مطلب تاریخی آن است
که به ی��اد بیاوریم اگر جامعه ایران��ی از یک رفاه
نسبی برخوردار باش��د که متاسفانه فع ً
ال نیست،
در کنار ارزشهای دینی -ملی که باید در جامعه
حاکم باشد ،هیچ قدرتی چشم طمع به این آب و
خاک و فرهنگ و دین و مذهب نخواهد داش��ت.
براس��اس برآوردهای اعالم ش��ده ،حجم سرمایه
ایرانیان خارج از کشور بالغ بر  1200میلیارد دالر
است و کافی است فقط 10درصد این مبلغ را برای
سرمایهگذاری در حوزههای مختلف جذب و جلب
کنیم.
البته تا مادامی که کس��ب و داشتن ثروت از راه
حالل و کار و تالش یک “ارزش” انگاش��ته نش��ود
و تا زمانی ک��ه کار در جامعه به عنوان یک ارزش
مادی و معنوی ش��ناخته و پذیرفته نشود ،این امر
مهم ،میسر و مقدور نخواهد شد .باید بپذیریم که
جامعه ایران ،جامعهای اهل “کار” و “تالش” نیست.
متاسفانه طی هشت سال گذشته سیاستهای غلط
در حوزه اجرایی به این امر تا عمق جامعه دامن زده
و در کنار همه تغییرات و تحوالتی که باید در زمینه
فرهنگی -اجتماعی به وقوع بپیوندد ،تغیر این نگاه
انصافاً به یک انقالب فرهنگی نیاز دارد.
در پای��ان ب��ه دولت عزیز که همگ��ی در حال
حاضر محکوم به امید داشتن به عملکرد و اقدامات
او هستیم با نگاهی آیندهنگرانه توصیه میشود که
ما تکنسین میخواهیم و نه تئورسین .ما استراتژی
نمیخواهیمبلکهاستراتژیستمیخواهیم.بپذیریم
که هیچ پدیدهای نیس��ت که پایه علمی نداشته
باش��د ،پس به علم و عالم��ان علمی ارج بنهیم و
مشکالت و مسائل کش��ور را نه براساس احساس
و ذوقزدگی بلکه براس��اس عقل و منطق و دور از
هرگونه شائبه “نگاه جزیرهای” حلوفصل کنیم.

همدلی؛
راهحل مشکالت
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دهمین نشست کمیسیون فضای کسبوکار ،کارآفرینی و مقررات به موضوعی اختصاص
یافت که چند وقتی اس��ت فع��االن بخش خصوصی واقعی را نگران کرده اس��ت .برگزاری
همایشها و س��مینارهایی که در آن از افراد و ش��رکتهایی به عنوان فعال اقتصادی برتر
یا کارآفرین تقدیر میشود بدون این که متر و معیار مشخصی و استانداردی برای این کار
درنظر گرفته شود .برگزاری همایشهایی که با گرفتن هزینه از بنگاهداران و فعاالن بخش
خصوصی به آنها لوح تقدیر و جایزه و عناوینی میدهند و همچنین بررسی ماده هفت قانون
بهبود مستمر فضای کسبوکار موضوع جلسه نشست اخیر کمیسیون فضای کسبوکار،
کارآفرینی و مقررات اتاق تهران بود و کارآفرینان در این نشست به هماندیشی و تبادلنظر
دراین خصوص پرداختند .به رغم آنکه احمد پورفالح در این نشس��ت اشاره کرد که «قبال
کمیتهای با نام برند در سازمان توسعه تجارت فعالیت داشت که بر روند برگزاری همایشهای
تقدیر از کارآفرینان نظارت داشت» جمشید عدالتیان تصریح کرد« :نباید کار پیگیری این
مس��اله تبدیل شود به سد و مانعی برای برگزاری همایشها .در هیچ جای دنیا با برگزاری
سمینار یا جایزه دادن در سمینار مخالفت نمیشود و ما نباید به دنبال این باشیم که روند
کار را سختتر کنیم نه اینکه مانع از برگزاری همایشها شویم .به ویژه اگر از دولت بخواهیم
وارد شود و دخالت کند نتیجه کار بدتر خواهد شد ».از حاضران دیگر در این نشست احمد
ترکنژاد بود که گفت« :هر اتفاقی در جامعه بیانگر وجود تقاضا است و برای برگزاری چنین
همایشهایی درخواست و تقاضا وجود دارد که افراد و شرکتهایی در پی پاسخ دادن به این
تقاضا برمیآیند ».در ادامه بخشهای دیگری از دغدغهها و نکات مطرح شده در این نشست
را میخوانید:
احمد پورفالح ،رئیس کمیس�یون فضای کس�بوکار ،کارآفرینی و مق�ررات اتاق تهران:

نمایندگان تشکلها ضروری است که پیشنهادات خود را برای تدوین آییننامه اجرایی ماده
هفت قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار مطرح کنند .مطابق این قانون ،مراجعه نمایندگان
دولت و سازمانهای دولتی به واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی باید ساماندهی شود.
در حال حاضر نمایندگان مختلفی چون ممیزان دارایی ،حسابرسان تامین اجتماعی ،نماینده
محیط زیس��ت ،وزارت کار ،وزارت بهداشت ،شهرداری ،استاندارد و چندین سازمان و نهاد
دولتی دیگر به خاطر امور مختلف به بنگاههای تولید مراجعه میکنند و هرکدام برای امور
جاری خود طلب مدارک و مستندات متفاوتی از ادارهکنندگان بنگاه دارند.
احمد ترکنژاد :برخی س��ازمانهایی بیارتباط به بخش خصوصی در امور بنگاهها دخالت
میکنند و این درحالیست که دولت و سازمانهای متبوعهاش هم باید حتیاالمکان اطالعات
خود را از طریق مکاتبه و ارتباطات مجازی کس��ب کنند و مراجعات تنها در موارد الزامی
صورت بگیرد .همچنین س��ازمانهای دولتی باید نمایندگان خود را با معرفینامه رسمی و
اطالع قبلی به بنگاهها بفرس��تند و موضوع مراجعه نیز مش��خص و به اطالع صاحب بنگاه
رسیده باشد.
س�یدحامد واحدی ،عضو کمیسیون فضای کسبوکار :باید سیستمی طراحی شود که به
صورت آنالین اطالعات و مدارک مورد نیاز سازمانهای دولتی را در اختیار آنها قرار دهد .اگر
سیستم هوشمندی وجود داشته باشد که میزان مصرف برق ،آب و گاز را اندازهگیری کرده
و به صورت آنالین و لحظه به لحظه ارسالکند به این ترتیب سازمانهای مذکور از ارسال
نماینده برای ثبت این مصارف بینیاز میشوند.این سیستم را میتوان حتی برای منازل هم
نصب کرد تا از مراجعات نمایندگان این سازمانها به درب منازل افراد هم کاسته شود.
جمشید عدالتیان:در مراجعات ،نمایندگان سازمانهای دولتی به خوبی واقف نیستند چه
اطالعاتی مورد نیاز آنهاس��ت و به چه اطالعاتی نیاز ندارند .همچنین این س��ازمانها اغلب
حرم��ت اطالعات را نگه نمیدارند و از آن حفاظت نمیکنند .برای راهاندازی «پنجره واحد
اطالعاتی» ابتدا باید هر س��ازمانی اطالعات موردنیاز خود را مش��خص کند تا بتوان چنین
ساختاری را تعریف کرد که هر سازمان به چه اطالعاتی دسترسی داشته باشد بعد بنگاهها
اطالعات خود را در این پنجره قرار دهد.

اگرسیستم
هوشمندیوجود
داشته باشد که
میزان مصرف
برق ،آب و گاز
را اندازهگیری
کرده و به صورت
آنالین و لحظه
به لحظه ارسال
کند به این ترتیب
سازمانهای
مذکور از ارسال
نماینده برای ثبت
این مصارف بینیاز
میشوند.

نگر
آینده
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شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92

شايد تفاوتي كه بين اقتصاددانان با بسياري
از ساير شهروندان وجود دارد برداشتي است
كه از ابعاد مش��كالت كش��ور دارند .تقريبا تمام
اقتصادداناني كه با شروع كار دولت جديد مطالبي
در نشريات نوشتهاند به اين نكته توجه كردهاند كه
محمد طبیبیان مشكالت كشور از لحاظ ابعاد اقتصادي ،مديريتي،
استاد اقتصاد اجتماعي ،ديپلماس��ي خارجي و روابط سياسي
داخلی عميقتر و وسيعتر از آنچيزي است كه در
ظاهر مشخص مي شود .به همين دليل نيز در کوتاه مدت كار معجزهآسایي
را نميتوان و نبايد انتظار داشت .بيشتر بايستي به جهتگيري حركتها و
منطقي بودن آنها توجه كرد و نه به توقع دستآوردهاي آرماني .از ابتداي
ش��روع كار دولت مشخص بود كه دولت جديد هر دريچه و روزنهاي را كه
براي رس��يدگي باز كند با انبوهی از مشكالت و گرفتاري برخورد ميکند
كه حتي حفظ روحيه مديران ارشد براي ادامه كار را بسيار مشكل خواهد
س��اخت .براي مثال به مسائل مطرح شده در مورد سيستم بانكي ،بودجه،
يارانهها ،مشكالت شركتهاي بزرگ دولتي و خصوصی و صنايع ،پروندههاي
فس��اد اداري ،مش��كالت فروش نفت و دريافت در آمده��اي آن ،بازرگاني
خارجي ،رانتخواران س��ازمانيافته و پر قدرت ،ت��ورم و تنگنای روزافزون
معیشت ،بیکاری گسترده ،نظام درمان و آموزش...به هركدام از اين حيطه
ها وس��اير مواردكه نظر كنيم متوجه ميش��ويم كه فعاليتهایي با ابعاد و
گستردگي بسیار در پيش روي دولت است .در عين حال كه واقعبين بودن،
ما را متقاعد ميكند كه نميتوان انتظار معجزه اي را داشت .این تعارض بین
ابعاد مشکالت و نیاز فوری جامعه به امعان نظر و طراحی برنامههای گسترده
یک چالش اساسی بر سر راه دولت خواهد بود.
اينجانب در نوش��تههاي ديگر به اين نكته اشاره كردهام كه بازسازي
س��ازمان برنامه (در جهت ایجاد یک تشکیالت کارشناسی ،علمی و
مدیریتی زبده و نس��بتاً کوچک و برخوردار از مدیریت پر تحرک و دارای
بینش و آیندهنگری و دوری گزیدن از سیاست بازی) براي موفقيت تنظیم و
اجرای برنامههاي دولت بسيار ضروري است و براي موفقيت دولت از اولويت
برخوردار اس��ت .بدون این کار دولت بخت چندانی برای ایجاد حرکتهای
گسترده برای رفع مشکالت کشور نخواهد داشت.
آنچه در ماه هاي اخير نمایان ش��ده مش��کل تنزل ناشي از كيفيت
نيروي انساني در بخش دولتي ،در وزارتخانهها ،شركتها و دانشگاها
اس��ت كه نتيجه بيرون راندن نيروهاي مجرب كشور و جايگزين كردن با
نيروهایي است كه برخی از آنها بر اساس روابط گروهي و خطي و سياسي
خاص جايابي شدهاند .يك اقدام خطير كه در مقابل دولت قرار دارد همین
بازسازي علمي دانشگاههاي كشور ،رفع آسیبهای وارده در این چند سال،
و افزايش كيفیت در كل نظام آموزش کشور است.
با توجه به جمیع شرایط به نظر میرسد که حمایت منطقی فکری
و اجرایی از دولت برای کمک به رفع مش��کالت کشور ضروری است.
ادامه حمایت گروههای سیاسی و همچنین قشر تحصیلکرده ،و پرهیز این
گروهها از انزوا و ناامیدی در این راستا اجتنابناپذیر است .دولت نیز شایسته
اس��ت از تالش برای بسیج نیروهای کش��ور و جلب همکاری گسترده در
مسیر حل مشکالت موجود ،و حفظ گفتمان صریح و مستمر جهت طرح
واقعیتها ،برنامهها و مشکالت با همه مردم و خصوصاً پایگاه اجتماعی خود
دریغ نورزد .این امر برای حفظ آگاهی جامعه و تداوم همدلی و هم جهتی با
دولت میتواند بسیار باارزش باشد.

با همایشهای غیرواقعی چه کنیم؟

11

گفتگوي خبري
عكس :اميد ايرانمهر

بازگشت به ثبات و آغاز بازسازی
میزگرد آیندهنگر برای بررسی ابعاد اقتصادی گزارشدهی صد روزه دولت
با حضور سه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران :محمدرضا صالحی  ،محمدرضا نجفیمنش و فاطمه دانشور
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آمنه ش�یرافکن  :بررس�ی گزارش و عملکرد صد روز نخست دولت
آق�ای روحانی در میزگ�رد آیندهنگر محوری ب�رای خوانش صحیح
سیاستهای اقتصادی دولت و نقد برخی زوایای آن است .سه عضو
هیات رییس�ه اتاق تهران در میزگرد آیندهنگر هر کدام از زاویه دید
خود نسبت به تحلیل این برنامه صد روزه اقدام کردهاند« .حمیدرضا
صالحی» دبیر سندیکای صنعت برق است و به «دیونی» اشاره دارد که
به دلیل بیتوجهی دولتهای نهم و دهم ،بر دوش دولت یازدهم افتاده
اس�ت .آن هم دولتی که یکی از باالترین درآمده�ای اقتصادی را در
جمهوریاسالمیایرانداشتهوباالترینرقمهایمالیفسادواختالس
نیزدرهمیندورهبهثبترسیدهاست«.محمدرضانجفیمنش»،عضو
هیاتمدیرهانجمنقطعهسازانبراساسدغدغههای«خودرویی»اش
به نقد و بررسی برنامه صد روزه دولت میپردازد« .فاطمه دانشور» که
این روزها به جمع اعضای شورای شهر تهران نیز پیوسته از زنان فعال
در حوزه صادرات است که بیش�تر بر موانع پیشروی دولت روحانی
تاکید دارد و به بهانهگیران توصیه میکند با دولت جدید از در همدلی

وارد شوند و در عینحال حافظه هوشمند مردم ایران را به آنها یادآور
میشود.نگاههرسهعضوهیاترییسهاتاقتهرانبهبرنامههایدولت
روحانیخوشبینانهاست،گوییهرسهنفربهخوبینسبتبهوضعیت
اقتصادی این روزهای ای�ران و میراث به جای مانده از دولتهای نهم
و دهم اشراف داشته و به همین خاطر دامنه بحث کمتر به سمت نقد  
دولت یازدهم پیش میرود .ش�رکتکنندگان مدام میراث به یادگار
مانده برای دولت یازدهم را متذکر میشوند ،میراثی که به گفته آنان
چندان هم بیشباهت با دولتی نیست که هاشمیرفسنجانی پس از
جنگ ایران و ع�راق تحویل گرفته بود .ابعاد ویرانی اقتصادی را همه
جانبه میدانند و تاکید دارند که دولت یازدهم برای گذر از این مسیر
بههمدلییکیدوسالهنخستهمهنهادهاوشخصیتهانیازمنداست.
از نکات مهمی که فاطمه دانشور و محمدرضا صالحی به آن اشاره دارند
روند خروج سرمایهداران به دنبال متغیر بودن مصوبههای اقتصادی
از کشور بود که پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رو به کاهش
گذاشته است.

بحث را با این پرسش آغاز میکنم که شما
چه نمرهای به کارنامه سه ماهه اول دولت آقای
روحان�ی از نقطهنظ�ر عملک�رد و برنامههای
اقتصادیمیدهید؟
محمدرض�ا نجفیمنش :برای پاسخ به سئوال شما

نخس��ت به یک مقدمه اش��اره میکنم که خیلی
هم ب��ا این بحث غیرمرتبط نیس��ت .گزارش صد
روزه حس��ن روحانی هر چه ب��وده و قضاوت ما هر
چه باشد ،گزارشی بود که ریشه در میراث به جای
مان��ده از دولته��ای پیش دارد و بررس��ی کابینه
یازدهم و برنامههای اقتصادی دولت تا اطالع ثانوی
نمیتوان��د بدون ارجاع به این میراث انجام ش��ود.
مردم ،صنعتگران ،تولیدکنندهها و تمام قشرهای
مختلف از وضعیت نابهس��امان دولت ناامید ش��ده
بودند و انتخابات اخیر خوشبختانه توانست روزنهای
هرچند کوچک پیشروی آنها ب��از کند .اما از این
مقدم��ه که بگذری��م ،در ارزیابی برنام��ه صد روزه
حس��ن روحانی بیش از همه تشکیل کارگروههای
تخصصی در رش��تههای مختلف ب��رای من حائز
اهمیت بود و دعوت از کارشناس��ان و اهل فن که
به سنتی فراموش شده تبدیل شده بود که سرانجام
احیا شده اس��ت .یکی از کمیتههای تخصصی به
سرپرستی مهندس نعمتزاده شکل گرفت و بیش
از  15نفر از کارشناسان خبره در این کیمته کارشان
را با ارزیابی وضعیت صنعت و ارایه چش��مانداز آن
آغاز کردند .طبق آن  28محور برنامهریزی شد که
از جمله آن میتوان ب��ه ارتقای روابط بینالمللی،
بهبود وضعیت کسبوکار و رفع موانع تولید اشاره
کرد .خوش��بختانه در دل همان کارگروه مشورتی،
«ش��ورای سیاس��تگذاری صنعت خودرو» شکل
گرفت و مهندس نعمتزاده نیز در اغلب جلسههای
این شورا حضور دارند .برگزاری نخستین کنفرانس
بینالمللی خودرو و حضور  124ش��رکت خارجی
و  200نماینده داخلی از جمله دس��تاوردهای این
شورا بود .بنابراین ارزیابی من از چهارماه آغاز به کار
دولت این اس��ت که با وج��ود تهدیدهای پیشرو،
دولت گامهای مثبتی برداش��ته و تنها نس��بت به
سنگاندازی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در این
حوزه هشدار میدهم.
لطفا کمی مصداقیتر درباره این گامهای
برداشته شده مثبتی که میگویید تاکنون در
عملکرد دولت دیده شده صحبت کنید؟
نجفیمنش :اگرچه هن��وز راه پر پیچوخمی پیش

نجفیمنش:
دولت روحانی
برایموفقیت
نیازمندهمراهی
حداکثریبخش
خصوصی است و
بخشخصوصی
در هشت سال
گذشته به شدت
تضعیفشده،
به همین خاطر،
گامهاینخست
دولت باید بر
محور احیای
ماهیت وجودی
بخشخصوصی
متمرکزشود.
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روی دول��ت اس��ت اما برخی تصمیمه��ای دولت
توانس��ته بخشی از مش��کالت اهل صنعت را – به
طور موقت – برطرف کند .در بخش صنعت حذف
برخی موانع اداری پیش روی صنعتگران از جمله
«ایران کد» و«شبنم» با استقبال بخش خصوصی
و موضعگیری سیاسی برخی حول همین موضوع
همراه ش��د .متاس��فانه عدهای بدون ارایه دلیل و
منطق هنوز به دنبال پیادهسازی مدل اقتصاد بسته
و کنترل شده از سوی دولت هستند .مدلی که هیچ

جای دنیا جواب نداده و گاهی مصداقهای عینی آن
تنها در کشور ما دیده میشود .مطمئن باشید که
این شیوههای مدیریتی در ایران نیز جواب نخواهد
داد و بخش خصوصی برای بالندگی هرچه بیشتر
نیازمند آزادسازی مسیر است .در سالهای گذشته
شاهد برخی بخشنامهها بودیم که ذات آن بر توقف
تولید همراه بود .مانن��د محدودیتهایی که برای
دریافت وام و تسهیالت پیش روی صنعتگر قرار داده
شد و اتفاقا هم از سوی معاون اول رییسجمهوری
وقت – دولت دهم – صادر شده بود .متاسفانه رشد
منفی  5.8درصدی سال  91ریشه در سیاستهای
نادرس��ت اقتص��ادی دولتهای نهم و ده��م دارد.
چنانچه ش��اهد بودیم حجم نقدینگ��ی مورد نیاز
واحدهای تولیدی به دلیل کاهش ارزش ریال ،سه
برابر افزایش پیدا کرد .به این ترتیب نیاز به نقدینگی
در واحدهای تولیدی سه برابر شده است.
فاطم�ه دانش�ور :به نظر من هم دول��ت در اجرای
برخی تصمیمها و اتخاذ سیاستهایی که آثار کوتاه
و میان مدت داش��ته کارنامه قاب��ل دفاعی دارد .به
عنوان مثال کنترل شدید رشد نقدینگی در ماههای
اخیر ،آثار زیانبار رشد این عامل را در افزایش تورم
به طرز محسوسی کاهش داده است .به گونهای که
شاهد کند شدن نرخ رش��د تورم در ماههای اخیر
بودیم .در مس��ائلی چون معوقههای بانکی ،بدهی
دولت به پیمان��کاران عمرانی و خدماتی ،پرداخت
تسهیالت برای س��رمایه در گردش و اصالح تولید
تصمیمهای خوبی گرفته شده اما بدون شک اجرای
این تصمیمها نیازمند زمان بیش��تر و فراهم آمدن
مقدمات و لوازم است .مثل بحث گشایش ال.سی
یا ابالغ لغو پیمان ارزی .اما درعینحال عدم تغییر
آییننامهها ،مقررات و دس��تورالعملها به صورت
ضربتی و غیرکارشناس��ی از جمله گامهای مثبت
دولت به شمار میآید .دولت حتی در مواردی مانند
«نرخ سود سپرده»های بانکی ،ایجاد تغییر در آن را
به زمانی دیگر موکول کرده تا از هرگونه بروز تنش
در صنعت جلوگیری شود.
حمیدرضا صالحی :من هم برای نقد و بررسی صد
روزگی دولت و ارزیابی برنامههای اقتصادی چند ماه
اخیر بنا دارم تا بر شرایط ویژه زمانی و مکانی دولت
یازدهم و آنچه که این دولت از گذشته به ارث برده
متمرکز شوم .حضور دولت روحانی به موقع جلوی
خروج سرمایه و منابع انسانی از کشور را گرفت.
دانش�ور :اتفاق��ا در صنعت معدن نی��ز گروهی به
همین نتیجه رسیده بودند و داشتند سرمایهشان
را از کش��ور خارج میکردند .س��رمایهدار از اینکه
سیاس��تگذاریها هر لحظه تغیی��ر کند ،متضرر
میشود و در این شرایط قادر به برنامهریزی نیست.
صالحی :متاس��فانه در ابعاد اقتص��ادی میراثی به
دول��ت روحانی رس��یده که ج��ز هزینههای مالی
و برنام��ه ضعیف اقتصادی چی��ز دیگری به همراه
ن��دارد و اهالی اقتصاد درده��ای مزمن دولت را به
خوبی میدانند .دردهایی که تنها با همراهی همه

نهادها ،شخصیتها و سازمانها حلوفصل خواهد
شد .مسکن مهر انبوهی از تعهدات مالی پیشروی
دول��ت ق��رار داد و  41هزار میلی��ارد تومان هزینه
روی دس��ت دولت گذاشت .متاس��فانه چشمانداز
برنام��ه  1404گذر از اقتصاد نفتی و رس��یدن به
یک اقتصاد غیرنفتی بود که تا برنامه سوم توسعه
خوب پیش رفت و در دو برنامه اخیر به فراموش��ی
سپرده شد .براساس چشمانداز ترسیم شده ،بنا بود
که ایران در افق  1404قدرت اقتصادی اول منطقه
باشد اما حاال در بس��یاری از حوزهها از کشورهای
کوچک منطقه نیز عقب ماندهتر است .چنانچه از
سطح اشتغال  680هزار نفری برنامه توسعه و رشد
اقتصادی  6درصد ،امروز به رش��د اقتصادی منفی
 5.8درصد رس��یده ایم .از س��وی دیگر تورم یازده
درصدی برنامه توسعه ،به تورم بیش از  40درصدی
ختم ش��ده است .متاسفانه با روی کار آمدن دولت
نهم ،عمل بر مبنای برنامه چهارم توس��عه متوقف
ش��د و بودجه به برنامهای چند صفح��های که در
جیب هم جا میش��ود ،تقلیل یافت .احمدینژاد با
قدرت توانس��ت قطار توسعه کشور را از ریل خارج
کند .میراث محمود احمدینژاد و کابینهاش برای
دولت یازدهم ،رکود تورمی،خزانه خالی ،نظام بانکی
نامطمئن و بسیاری کمبودهای مالی در بخشهای
مختلف دولت اس��ت به شکلی که دولت در همان
ابتدا برای پرداخت حقوق کارمندان هم با مش��کل
مواج��ه بود و به جای  7500میلی��ارد تومان تنها
 2200میلیارد تومان اعتبار داشت .به همین خاطر
تاکید دارم ک��ه در نقد صد روزه ما داریم دولتی را
نقد می کنیم که جسمی رو به موت تحویل گرفته
و حاال به آن ش��وک الکتریکی وصل کرده و تالش
دارد تا این جس��م فعال نفس بکشد .بنابراین با در
نظرگرفتن چنین ش��رایطی دولت یازدهم در ارایه
گزارش صد روزه توانسته رشد منفی  5.8درصد را
به رشد منفی  5.2درصد برساند و وعده داده که در
سال  93رشد اقتصادی را از منفی به صفر نزدیک
کند .به همین خاطر ارزیابی کلی من این است که
دولت واقعبینانه و گامبهگام با مسائل پیشرو مواجه
ش��ده و مهمتر از همه از مدیران انس��انی توانمند
بهرهمند شده است .دولت یازدهم تا به اینجای کار
در امور اقتصادی نمره قبولی گرفته ،اما باید بگویم
که ارزیابی ما از قبولی مانند روی نمودار بردن نمره
دانشجو است .شاید اگر مکان و زمان تاریخی خاص
امروز درنظر گرفته نشود ،همه متعجب بمانند که
چطور خروجی این همه مدیر طراز اول این بوده ،اما
ت پیشین قضاوت ما را
توجه به میراث نامبارک دول 
در این مسیر هموارتر میسازد.
دانش�ور :تصمیمهای خلقالس��اعه ،یک ش��به و
غیرکارشناسی دولتهای گذشته فضای کسبوکار
را ملته��ب کرده ،به ش��کلی که میت��وان گفت با
حضور دولت تدبیر و امید آرامش حداقلی در فضای
کس��بوکار به وجود آمده است .به هرحال ارزیابی
اقتصادی دولت  -همانطور که دیگر دوستان اشاره
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گفتگوي خبري
فاطمهدانشور:
دولت با وجود همه
دستاندازهای
پیش رو ،به
قدرت مشورت
با اهل فن پی
برده و اگر بتواند
بخشخصوصی
را تقویت
کرده و با خود
همراه کند ،افق
امیدوارکنندهای
پیش روی ما
خواهد بود.
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کردند -بدون درنظر گرفتن شاخصهای ناگوار به
ارث رس��یده برای دولت بیانصافی است .منظورم
از این ش��اخصها کس��ری بودجه سراسری و نرخ
بیکاری و صنعت رو به ورشکستگی است .این روزها
با هر مقام مسئولی که در کشور صحبت میکنیم،
از خزانه خالی و افزایش بیرویه نیروهای انس��انی
تحمیل شده با س��طح دانش اندک فغان میکند.
یکی از اقدامات خ��وب رییس بانک مرکزی ایجاد
ثب��ات در ن��رخ ارز بود .خوش��بختانه رییس بانک
مرکزی به موقع جلوی نوس��ان ش��دید نرخ ارز را
گرفت تا فضای کسبوکار متعادل شود .به همین
خاطر ارزیابی من این اس��ت که دولت به طورکلی
موفق عمل کردهاست .اما بیاخالقی در فضای کار
یکی از معضالت اصلی است که دولت روحانی باید
برای برطرف کردن آن اقدام کند .حضرت علی(ع)
میفرمایند که مردمان شبیه حاکمان میشوند و
متاسفانه تنها میراث ش��وم دولتهای نهم و دهم
برای مردمان بیاخالقی مبس��وطی اس��ت که این
روزها در اغلب دس��تگاهها و نهادها رگههایی از آن
به چش��م میخورد .آییننامه حقوق شهروندی به
نظ��ر من گام مثبتی برای مقابله با بیاخالقیهای
اقتصادی و مالی باقی مانده از دوران پیش اس��ت.
ارزیابی اساسی من درباره برنامه صد روزه معطوف
به یک ویژگی در دولت یازدهم میش��ود و آن هم
شفاف بودن است که انتظار داریم همین روند ادامه
یافته و همه مسائل اقتصادی با مردم در میان نهاده
ش��ود .از س��وی دیگر شفافس��ازی ارقام و آمارها
برای تولیدکنن��ده ،صنعتگر و صادرکننده امکان
برنامهریزی و ترسیم چشم انداز به وجود میآورد؛
آنچه در دورههای پیش وجود نداشت و رفتهرفته به
خروج سرمایهها از بازار منجر میشد.
صالح�ی :اتفاقا همین ش��اخص شفافسازی را در
مت��ن الیحه بودجه پیش��نهادی  93هم میبینم.
دولت به دلیل کمبود منابع مالی جلوی یکس��ری
پروژههای عمرانی را گرفته تا پروژههای نزدیک به
بهرهبرداری به نتیجه برسد .نکته مثبت این تصمیم
این است که افراد وضعیت را میفهمند و میدانند
که باید میان پروژهها دست به گزینش زده و برای
اولویتها تامین اعتبار شود .همین که دولت متمم
بودجه به مجلس ارایه کرد ،نش��ان از آن داشت که
میخواهد بودج��ه  92را تا س��رحد امکان واقعی
کند .تجربه نش��ان داده که پیش از این از  43هزار
میلیارد تومان بودجه پیشبینی شده برای بخش
خصوصی تنها  7هزار میلی��ارد تومان آن– یعنی
کمتر از بیست درصد -محقق شده و همین مساله
دولت را به سمت اختصاص اعتبار به پروژههای در
اولویت سوق داده است .البته دولت میتواند در این
بخش به توان بخش خصوصی و امکان مش��ارکت
و «همکاری» ش��رکتهای داخلی و خارجی برای
فاینانس پروژههای عمرانی داخلی توجه کند .فکر
میکنم تاکی��د دولت به فاینان��س در بودجه 93
میتواند زمینه مناس��بی جهت این همکاریها به

وجود آورد.

نگاه ش�ما به برنامههای اقتص�ادی ارایه
ش�ده از س�وی دولت روحانی ،نگاه مثبت و تا
حدودی خوشبینانه است ،فکر میکنید دولت
روحانی برای عبور از مش�کالت پیشرو با چه
موانعی روبهرو است و راهکار پیشنهادی شما
برای گذر از این وضعیت چیست؟
نجفیمنش :متاسفانه در حوزه مدیریت اقتصادی

در این س��الها بیش از آنکه از تحریمهای خارجی
رنج ببریم ،از وضعیت «تحریمهای تحمیلی داخلی»
رن��ج بردیم .آنق��در که روی تحریمه��ای خارجی
مانورمیدهند ،درباره تحریمهای داخلی س��کوت
شده اس��ت .تحریم داخلی مجموعه تصمیمهای
نادرستی اس��ت که جز س��نگاندازی پیش روی
تولیدکننده نفع دیگری ندارد .البته دولت یازدهم
تالش دارد رفته رفته برخی از مواد نظام بروکراتیک
پیش��ین را حذف کند اما هنوز در بس��یاری موارد
ش��اهد اجرا شدن بخش��نامههای دس��توپاگیر
هستیم .بنابراین یکی از موانع جدی پیشرو به باور
م��ن یادگاریهای نه چندان موثر به جای مانده از
دولتهای پیش است که بدون رویکرد اقتصادی و
اغلب از نگاه باال به پایین تدوین شده است .دولت
روحانی برای موفقیت نیازمند همراهی حداکثری
بخش خصوصی است و بخش خصوصی در هشت
سال گذش��ته به شدت تضعیف ش��ده ،به همین
خاطر ،گامهای نخست دولت باید بر محور احیای
ماهیت وجودی بخش خصوصی متمرکز ش��ود .از
سوی دیگر همین روزها گروهی با ادبیات گلهآمیز
از بازگشت پژو به ایران میگویند و یکی از بندهای
استیضاح مهندس نعمتزاده – در مجلس نهم -با
تاکید بر همین مساله رقم خورده است .اما تحلیل
من این است که اظهارنظر در این زمینه مربوط به
شرکتهای تجاری و دو کارخانه داخلی و خارجی
میشود و بنا نیست که در این زمینه همه اظهارنظر
کنند .بدون تردید تمامی شرکای تجاری با بهبود
وضعیت اقتصادی تمایل دارند به کشور بازگردند ،در
حوزه اقتصادی شرکتها به سود و زیانشان توجه
میکنند و رفتارهایی از این دست تحلیل منطقی
دارد.
صالحی :نمونهاش همین طلبی اس��ت که صنعت
ب��رق از دولتهای نهم و دهم داش��ت .دولتهای
اصولگرای نهم و دهم با وجود انباشت سرمایههای
کالن نتوانستند طلب بخش خصوصی را بپردازند و
نتیجه آن بخش خصوصی الغر و رو به زوال امروز
است .این نکته را هم نباید فراموش کرد که وقتی
صحبت از بیاخالقی و بیاعتمادی میش��ود ،این
ش��اخصها تنها در مسائل اقتصادی بروز نمیکند
بلکه انواع آسیبهای اجتماعی به دنبال بروز مسائلی
از این دس��ت در جامعه ب��ه وجود میآید .بنابراین
وقتی دولتی فرمان را به سمت دیگری هدایت کرده
و قطار را از ریل توس��عه خارج کرده ،امروز نه تنها
در برابر رانتخواری و فساد اقتصادی موجود مدیون

است که باید نسبت به انواع آسیبهای اجتماعی از
طالق گرفته تا اعتیاد و حتی همین آلودگی هوای
کشنده تهران هم ادای دین کند .گاهی نباید همه
چی��ز را در اقتصاد و اع��داد و ارقام خالصه کنیم،
وقتی پای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
در میان است ،احساس مسئولیت در برابر تکتک
شهروندان ترویج میش��ود ،آن وقت چطور دولتی
ک��ه در راس امور ب��وده؛ فضای��ی از بیاعتمادی و
بیاخالقی به وجود آورده که از س��ویی شاهد کوچ
نخبگان و منابع انس��انی بالقوه به کشورهای غربی
و آمریکا هس��تیم و از س��وی دیگر با انواع «خاصه
بخش��ی» و «ویژهخواری» آقای��ان در پروندههای
اقتصادی مواجه میشویم.
حاال اگر بخواهیم کمی راهبردی وضعیت
ام�روز اقتص�اد ای�ران را بررس�ی کنی�م،
پیشنهادهای آیندهنگرانه شما برای اثربخش
شدن تصمیمها در بخشهای مختلف اقتصاد
ایران چیست؟
نجفیمنش :برای مثال صنعت خودرو نه تنها در

ترکیه که در آمریکا و برخی کش��ورهای غربی با
بحران مالی مواجه شد اما دولتها به دلیل پایهای
بودن صنعت خودرو و حجم باالی اش��تغالزایی
در ای��ن صنعت به کمک بخش خصوصی آمدند
و حت��ی در مورد ترکیه ،دولت ب��ا وجود کاهش
 40درصدی تولید کارخانههای تولید خودرو در
این کش��ور ،کمک مالی کرد تا کارخانهها نیروی
انس��انی خود را تعدیل یا اخراج نکنند .دلیل این
امر اتفاقا به مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی
به دنب��ال ایجاد بحران اقتص��ادی و بیکاریهای
گسترده مربوط می شود .یعنی اتفاقا راهبرد عبور
از بحران که از س��وی دولت ترکیه در س��الهای
افول اقتصادی این کش��ور – س��الهای  2008و
 -2009اتخاذ شد ،به نوعی آیندهنگری برای عدم
مواجهه با بحرانهای اجتماعی بود و درعین حال
حمایت از بخش خصوصی ک��ه به خاطر بحران
اقتصادی آن سالها وضعیت شکنندهای پیدا کرده
ب��ود .بنابراین از دول��ت یازدهم انتظار میرود که
مدیریت واردات خودرو اس��تاندارد شده و درعین
حال همراهی الزم با بخش تولید خودروی داخلی
ص��ورت گیرد .همین بازگش��ت امید به صنعت،
میلیارده��ا تومان ارزش معنوی دارد و دولت باید
قدر این سرمایههای معنوی را بداند .اما یک نکته
دیگر ه��م اضافه کنم که در ح��ال حاضر قدرت
تصمیمگیری و ریسک سرمایهگذاری در ایران باال
رفته است .افشای پشت پرده پرونده مالی اختالس
سه هزار میلیارد تومانی خیلی از سرمایهداران را
ناامید و بیاعتماد کرد .به همین خاطر بخش��ی
از نیروی دول��ت باید بر حذف تمامی زمینههای
فس��اد متمرکز ش��ده و درعین حال زمینه برای
بازگش��ت قدرت تصمیمگیری و سرمایهگذاری
در بخشهای صنعت به وجود آید .پر رنگ شدن
نقش دستگاههای نظارتی از سازمان بازرسی کل

کشور گرفته تا دیگر سازمانهای نظارتی در این
مس��یر تعیین کننده است .اما راهکار پیشنهادی
ِ
صنعت اشتغالزایی
من این اس��ت که به ویژه در
چون خودرو ،دولت بخش��نامهها و دشواری ارایه
تسهیالت بانکی را از پیش روی بخش خصوصی
ب��ردارد و با برخ��ی حمایته��ای مالی صنعت
خوروسازی را از این مخمصه خارج کند.
صالحی :ما به یک تغییر پارادایم در نگاه به سرمایهدار
نیازمندیم .هنوز خیلیها نگاه مثبتی به سرمایهدار
ندارند .در جلس��ههای مختلفی که ب��رای وصول
بدهکاری بخش صنعت برق با مسئوالن داشتیم ،این
موضوع بیش از هر زمان دیگری برایم مسجل شد
که نگاه به سرمایهدار هنوز نگاهی پرایراد و معیوب
است .شاید باور نکنید اما از زبان شخصیتها طراز
اول در دولت دهم شنیدم که میگفتند«،اینها –
سرمایهداران 30 -سال خوردهاند و بردهاند و خون
مردم را توی شیش��ه کردهاند .حاال باید کمی هم
سختی بکش��ند ».این حرفها در پاسخ سئوال و
پیگیریه��ا برای پرداخت مطالب��ات میلیاردی به
زمین مانده صنعت برق مطرح میشد .حاال همان
رویکرد ضد سرمایهدار ،افرادی را به چرخه اقتصادی
زیرزمینی کشور وارد کرده که برای توصیف آن تنها
میشود از واژه نوکیسه استفاده کرد .نوکیسههای
اقتصادی که هیچ خروجی در تولید و صنعت کشور
نداشته و بیشتر زمینه پولشویی را به وجود آورده و
از رانتهای قوی هم بهرهمند بودهاند.
دانش�ور :اتفاقا آقای صالحی باید در نگاه مسئوالن
به س��رمایهدار و رانتخوار تفکیک شود و رسیدن
به این تفکیک جز از مس��یر دسترسی به اطالعات
پنهانی و افشای اسامی «سرمایهدار نماها» ممکن
نخواهد شد .اینکه آقای ایکس یک شبه ره صدساله
طی ک��رده و به پوله��ای کالن رس��یده ،منافی
سرمایهداری است .سرمایهدار در گام نخست نوعی
مسئولیت اجتماعی احس��اس میکند و نه تن به
پولش��ویی میدهد و نه از پلههای رانت و رش��وه و
اقتصاد زیرمینی باال میرود .بنابراین تغییر پارادایم
موردنظر شما باید با علم به تفکیک این دو حوزه از
سوی مسئوالن صورت گیرد .رسیدن به اطالعات
درست دراین بخش نیز به جراحی جسورانه دولت و
افشای اسامی برخی اشخاص و سازمانها نیاز دارد.
از ی��اد نبریم که «ثروت» ضد ارزش نیس��ت بلکه
«ثروتهای رانتی» ضد ارزش هستند.

آقای هاشمی رفسنجانی با این همه مخاطره مواجه
نبوده است .بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیاز
به بازسازی عمده دارد و برنامهریزیهای غیرعلمی،
س��ازمانها و نهادها را فرساینده کرده است .دولت
روحان��ی باید در تدوین برنامهها جس��ورانه پیش
رود و تصمیمه��ای ضروری را اتخ��اذ کند .گاهی
رودربایستیهای سیاس��ی به برخی دشواریهای
مضاعف منجر میشود.
صالح�ی :دولت هی��چ راهی ندارد ج��ز آنکه همه
تصمیمه��ا و برنامههایش را مدام ب��ه اطالع مردم
برس��اند .مردم به خوبی میدانند که این دولت چه
شرایطی را تحویل گرفته و هرچند عدهای بخواهند
به دولت یازدهم انگ س��یاهنمایی بزنند ،خودشان
در بطن ماجرا میدانند که هشت سال گذشته چه
آسیبی بر پیکره اقتصادی کشور وارد آمده است.
دانشور :به آینده اقتصادی دولت یازدهم خوشبین
هستم .دولت با وجود همه دستاندازهای پیش رو،
به قدرت مش��ورت با اهل فن پی برده و اگر بتواند
بخش خصوصی را تقویت کرده و با خود همراه کند،
افق امیدوارکنندهای پیش روی ما خواهد بود.

نگر
آینده

به همکاری با ایران به دلیل ظرفیتهای ایران در
منطقه خاورمیانه عالقهمند هستند .ظرفیتهایی
که باید از س��وی نیروه��ای داخلی نیز غنیمت

و درنهای�ت جمعبن�دی ش�ما از آین�ده
وضعیت اقتص�ادی در دولت روحانی و کابینه
یازدهمچیست؟
نجفیمنش :شاید تاکنون هیچ دولتی به اندازه دولت

صالحی:
دولت آقای
روحانی باید کیک
بزرگی درست
کند که همگان در
ساخت آن سهیم
باشند .کشور باید
با تکیه بر منطق
اشتغالزایی،
کارآفرینی،تولید
و احترام به نیروی
انسانی به سمت
توسعه برود.
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در روند بررسی کارنامه اقتصادی دولت در
چند ماه اخیر ،ناگزیر هستیم به تفاهمنامه ژنو
و تاثیر آن بر آینده اقتصاد ایران هم بپردازیم،
به نظر شما ترمیم رابطه ایران و غرب و گامهای
عملیاتی در آن چه رهاوردی برای اقتصاد ما به
همراه داشته است؟
صالحی :واقعیت این است که امروز غرب و امریکا

ش��مرده ش��ده و خودآگاهی الزم برای شناسایی
این پتانسیلها شکل گیرد .ظرفیتهای اقتصای و
سیاسی ایران در منطقه ،کشورهای غربی را ناگزیر
ب��ه رابطه با ایران ک��رده و در صورت راهبردهای
دیپلماتی��ک موثر و گذر از س��د تحریمها ،ایران
میتواند ب��ه قطب اقتص��ادی در منطقه تبدیل
ش��ود .چراکه یک��ی از دالیل اصل��ی روی آوردن
همکاری کشورهای غربی و آمریکا با ایران ،نبود
رویکردهای دگماتیک – مش��ابه با منطقه – در
ایران اس��ت .از طرف دیگر همانطور که مهندس
نجفیمنش هم به درستی اشاره کردند ،این روزها
بیش از تحریم خارجی ،ما از تحریمهای نانوشته
داخل��ی آس��یب میبینیم .خیلیه��ا حرفهای
عجیب و غری��ب و غیرواقعی درباره اقتصاد ایران
میزنند اما باید نگاهمان را واقعی و منطقی کرده
و از پتانس��یلهای انسانی و امکانی خود بهرهمند
ش��ویم .وقتی برخی از اقتصاد بزرگ ایران حرف
میزنند ،تعجب میکنم ،چرا که حجم س��رمایه
برخی بانکه��ا و بنگاههای اقتص��ادی چندبرابر
ایران اس��ت .نباید دچار توهم شویم .دولت آقای
روحانی باید کیک بزرگی درست کند که همگان
در ساخت آن سهیم باشند .کشور باید با تکیه بر
منطق اشتغالزایی ،کارآفرینی ،تولید و احترام به
نیروی انسانی به سمت توسعه برود.
نجفیمنش :مس��اله صنعت خودرو ای��ن روزها با
پدیده آلودگی هوا درهم تنیده شده و خروج از این
بحران به جز حل مناقشههای بینالمللی ،کاهش
و برداشته شدن گامبهگام تحریمها ،حذف تحریم
واردات بنزین ،حض��ور در عرصههای بینالمللی و
مجوز ورود به ش��رکای تجاری خارجی امکانپذیر
نیست.
دانشور :بایداینواقعیتراپذیرفتکهپاالیشگاههای
ما هنوز تا تولید بنزین استاندارد فاصله زیادی دارند
و ت��ا به آن روز ما باید به واردات بنزین اس��تاندارد
رو بیاوریم .خوش��بختانه گامهای اقتصادی دولت
یازده��م در این چند ماه به س��مت رفع تحریمها
بوده و در صورت تحقق این امر ،بخش��ی از مسائل
جنبی و نامرتبط به حیطه اقتصاد هم رفع خواهد
شد .یک نکته دیگر هم درباره صنعت معدن است
که دولت گفته باید جلوی خام فروشی گرفته شود،
اما سازوکار مناسب برای فعال ساختن صنعتگران
در این بخش هنوز دیده نشده ،بنابراین درخواست
از دولت این است که برای برنامهریزی در این بخش
حتما از نظر کارشناسان و اهل فن بهرهمند شود.
نجفی منش :در مورد تحریمهای داخلی که به آن
اشاره شد ،پیشنهاد این است که مانند ژنو در قالب
تفاهمنامه یا س��ازوکارهای مبنایی ،راهبردی برای
خروج از این ش��کل جدید تحریمها اتخاذ ش��ود.
چراکه متاسفانه به دلیل غلبه فضای رانتی در این
س��الها اقتصاد ایران از بسیاری کشورهای منطقه
عقب افتاده اس��ت .س��ازمان بازرس��ی باید امنیت
س��رمایهگذاری را تامین کرده و سیاستگذاران ما

نیز باید با بهرهمندی از تجربه جهانی نسبت به ارایه
الگوهای موفق بهبود فضای کسبوکار اقدام کنند.
حرفم ب��رای افرادی که دوس��ت دارند پیش روی
برنامههای دولت سنگ اندازی کنند نیز یک بیت
شعر است که میگوید«:ما را به خیر تو امید نیست،
شر مرسان»
صالح�ی :مرور برنامههای اقتصادی دولت در حوزه
بانکی نش��ان میدهد که در همین چند ماه دولت
توانس��ته نقدینگ��ی و ن��رخ ارز را مدیری��ت کند.
همچنین مصوبه  35بن��دی در حوزه نظام بانکی
نش��ان میدهد که دولت با برنامه جدی و تیزبینی
پیش آمده و از مش��ورت تیم اقتصادی قدرتمندی
یاری گرفته است .به هرحال وزرای عملیاتی کابینه
یازدهم از جمله آقایان آخوندی ،زنگنه و نعمتزاده
سالها کسب علم و تجربه کردهاند .از اینها گذشته
به خوب��ی «اقتص��اد آزاد» را میفهمند .در بخش
برق ،دول��ت تدبیر و امید هن��وز نیامده با معضل
خاموشیها مواجه است .پیشنهاد ما این است که
دولت به صورت ش��فاف به مردم جزئیات را بگوید
که بدهیهای میلیاردی امروز و توقف اجرای برخی
پروژهها ریشه در ندانمکاریهای قبلی داشته است.
در حال حاضر برای س��ال آینده به  6800مگاوات
برق نیازمندیم که پیشبینی میشود حدود 3800
مگاوات آن تامین ش��ود .بخش خصوصی صنعت
برق میتواند وضعیت عینی و عملیاتی صنعت برق
و مخاطرههای پیش رو را برای دولت آقای روحانی
ترسیم کند .گامهای دولت در این مسیر باید با تکیه
بر مشورت بخش خصوصی باشد.
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انب��اره ثروت جهان بی��ش از هرزمان دیگری در
تاریخ اس��ت .گزارش س��ال  2013بنی��اد كردیت
سوئیس ،ثروت جهانی را  241هزار میلیارد دالر ،یا
 68درصد بیشت��ر از یك دهه پیش ،ارزیابی كرده
است .البته نه این معنا كه این ثروت عادالنهتر توزیع
ِ
جمعیت جهان  86درصد
ش��ده است؛  10درصد از
از پول جه��ان را در اختیار دارند .طبق این گزارش
ثروت در جهان آنقدر س��ریع و پرش��تاب ایجاد و
انبار میش��ود كه تنها دو نسل دیگر كافی است كه
 1میلیارد میلیونر در جهان داشته باشیم .این یعنی
كه از هر  5بزرگس��ال جهان یك نفرشان میتواند
بهزودی خودش را میلیونر بخواند.
حتی میلیاردرها هم دیگر گونههای ناد ِر گذشته
نیستند .براساس گزارشهای فوربس ،امروزه 1426
نف��ر از آنها در جهان وج��ود دارند ،و بیش از 200
سال گذش��ته به اعداد  10رقمی
نفرش��ان فقط در ِ
رس��یدهاند .بیست و پنج سال پیش كه فوربس كار
تهیه و انتشار فهرست میلیاردرهای خود را آغاز كرد،
فقط  140میلیاردر در جهان وجود داش��تند .حتی
س��ال پیش سخت میشد باور كرد كه
همین چند
ِ
امثال ا ِوان اشپیگل ،بنیانگذار  23ساله اسنپچت،
ِ

پیشنهادهای چند میلیون دالری گوگل و فیسبوك
را رد كنند .رس��یدن به ث��روت ده رقمی هم ،دیگر
بهاندازه سابق هیجانانگیز نیست.
وقتی یك قرن پیش جان دی .راكفلر از كارمندی
با حقوق روزانه  50س��نت در یك شركت تولیدی
به نخستین میلیاردر جهان تبدیل شد ،ثروتی كه او
جمع كرده بود بیل گیتس را به سكته میانداخت .در
سال  ،1918درآمد پیش از كسر مالیات راكفلر رقم
حیرتآور  33میلیون دالر بود ،یا به دالر امروز كمی
بیشتر از  550میلیون دالر .صورتحساب مالیاتی
پیش این رقم ناچیز دیده
وارن بافت در سال ِ 2010
میش��ود؛ كمتر از  7میلیون دالر ِ
بابت  40میلیون
ن زمان ،ثروت
دالر درآمد پیش از كسر مالیات .در آ 
راكفل��ر به تنهایی  1.53درصد از كل اقتصاد امریكا
بود ،چیزی نزدیك به  350میلیارد دالر امروز.
اما راكفلر هم حتی تا نیمه راه رسیدن به مرحله
بعدی را نپیموده بود :یك تریلیون دالر .از آنزمان تا
كنون هیچكس حتی به این مرحله نزدیك هم نشده
است .بگذارید واضحتر بگویم كه چهقدر این مفهو ِم
ثروت شخصی بیگانه و غیرقابلدرك است :تا كنون
هیچكدام از لغتنامههای مشهور جهان ،نه وبستر و

نه آكس��فورد ،هیچیك كلمه تریلیونر را به رسمیت
نش��ناختهاند .چطور میشود كسی چیزی شود كه
هنوز وجود ندارد؟
خیزش راكفلر به جایگاه ابرثروتمندان جهان از
ِ
محل منبعی آش��نا امكانپذیر ش��د :نفت .در سال
 1870او شركت استاندارد اویل را تأسیس كرد؛ تا
پایان آن دهه ،ش��ركت استاندارد اویل پاالیش 90
درصد از ِ
نفت امریكا را برعهده داش��ت .زمانبندی
صعو ِد راكفل��ر در نردبان ثروت بینقص بود :ایاالت
متح��د پس از جنگ به س��مت غ��رب پیشروی
میكرد و نفت داشت به پول جهانی صنعتیشدن
رس��یدن راكفلر به ثروتِ ده
تبدیل میشد .مسی ِر
ِ
شم اقتصاد و كسبوكار او نبود؛
رقمی فقط مدیون ّ
او از انحصار هم بهره بسیار برد .وقتی دادگاه عالی در
سال  1911حكم به انحالل استاندارد اویل داد ،این
ِ
صنعت مدرن
ی را به غولهای
شركت اس�لافِ نفت 
تبدیل كرده بود :كانوكو ،آموكو ،چوران ،ا ِكس��ان ،و
موبیل.
همزمان ،در اروپا ،خانواده راتشیلد زیرساختهای
بانكداری مدرن را ساخته بودندِ .
بزرگ این خاندان،
مایر امش��ل راتشیلد ،خانواده را در مسیر پیشگامی

دو صنعتی كه
بهترینموقعیت
و فرصت را برای
رساند ِنمیلیاردری
به مرحله بعد
دارند فنآوری
و عمدهفروشی
هستند ،هر دو به
یك دلیل :هردو
از بازار كاری
جهانی برای
تولیدمحصوالت
سودآور بهره
میگیرند،
محصوالتیآنقدر
ارزان كه كارگران
خیلی زود به
مصرفكنندگان
كاالیی كه خود
میسازندتبدیل
میشوند.
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مالی��ه مدرن قرار داد؛ ب��ا ایفای نقش بانك مركزی
كل ق��اره ،امضای قراردادهایی ك��ه به تأمین مالی
بنای زیرساختهای صنعتیشدن اروپا كمك كرد ،و
كردن خانوادهاش به ثروتمندترین خانوادهای
تبدیل
ِ
كه دنیا به خود دیده است.
ِ
پیش��رفت راكفلر و خاندان
آیا میتوان خیزش و
خل��ق یك تریلیونر تك��رار كرد؟
راتش��یلد را برای
ِ
نخس��ت ،باید حقیقتاً بخواهید ك��ه چنین ثروتی
جمع كنید .راكفلر انگی��زهاش برای ثروتاندوزی را
نجوایی الهی میدانست كه از او میخواست بیشتر
و بیشتر پول درآورد ،و نیز اینكه آن را ببخش��د .او
گفته بود« :معتقدم قدرتِ پول درآوردن موهبتی از
جانب خداوند اس��ت .این وظیفه من است كه پول
درآورم و پول بیشتر و از این پول برای بهبو ِد زندگی
هموطنانم استفاده كنم».
راكفل��ر با آن ثروت افس��انهای غیرقابلتصورش
متناق��ض دیگری هم ش��د :هن ِر
پیش��گا ِم مس��ی ِر
ِ
بخش��یدن ثروت .او تا پایان عم��رش بیش از 500
ِ
میلی��ون دالر از ث��روت خود را بخش��ید .در بخش
آم��وزش س��رمایهگذاری زیادی ك��رد و از ثروتِ او
بود كه دانشگاه ش��یكاگو زاده شد و سرمایههای او

به تحقیقات پزش��كی برای
یافتن درمان بیماریها و تأسیس
ِ
ِ
فعالیت دانشكدههای پزشكی برای
و
آموزش و تربیت پزشكان هم جان داد.
راكفلكر درس��ت مثل تالش��ش
ِ
جهت
در كس��بوكار درآمدزایش ،در
دس��تیابی به «بهینگی بخشش» هم
تالش س��خت و خس��تگیناپذیری كرد ،تا
بدون گداپروری در میان
برای « مسأله بخشش ِ
كسانی كه پول را دریافت میكنند» راهحلی بیابد.
این غریزهای است كه دو نفر از ثروتمندترین مردان
دنیای ام��روز هم دارند؛ بیل گیت��س و وارن بافِت.
اعانههای این دو به بنیاد گِیتس پایگاه مالیای 40
میلیارد دالری برای این بنیاد ساخته است .و اینطور
ل خودشان را ببخشند؛
نیست كه بخواهند فقط پو 
آنها از میلیاردرهای دیگر هم میخواهند كه سهم
بیشت ِر ثروتشان را به فعالیتهای انساندوستانه
اختصاص دهند .این امر گِیتس ،بافت و بسیاری از
دیگر ثروتمندان را كه میخواهند راه آنها را بروند از
رسیدن به مقام تریلیونر دور میسازد.
راكفلر اس��تاندارد اویل را در روزهای نخس��تین
كس��بوكار تجارت نفت بنیان گذاش��ت و بیوقفه
تالش ك��رد تا رقبا را ببلعد تا انحصاری ایجاد كند.
چمبره او بر بازار آنقدر س��فت و سخت بود كه راه
به جنبش مبارزه با تراس��ت داد ،كه اخالف او را از
رسیدن به سلطهای اینچنینی باز میدارد .استیالی
نفت��ی راكفلر كه رنگ باخت ،تولی��د جهانی رونق
گرفت؛ در یك دنیای صنعتی كه دیوانهوار توس��عه
ِ
اهمیت استراتژیكی پیدا كرد.
مییافت ،ذخایر نفت
این یعنی كش��ورهایی كه بر ذخایر نفت نشستهاند
دزدیدن آن را نخواهند داد .اما آیا ماده معدنی
اجازه
ِ
جدیدی میتواند به زایش راكفلری جدید بیانجامد؟
قطعاً شدنی است .با رشد انفجاری فنآوری موبایل
از تلفنهای همراه تا لپتاپها تا خودروهای هیبرید،
نیا ِز سیریناپذیر برای باتریها فلزاتِ نادر زیر زمین
را به كاالهایی ارزشمند تبدیل كرده است .اما آنها
هم در چارچوب مرزهای ملی كشورها قرار گرفتهاند.
در واقع 97 ،درصد از فلزات كمیاب جهان در چین
پیدا میش��وند ،كه ب ه آن كشور انحصاری شبیه به
راكفلر میدهد كه اجازه نخواهد داد آسان از چنگش
درآورند.
یك قرن پی��ش از ای��ن ،ثروتمندترین مردان
جهان بر موجی از صنعتیس��ازی در ایاالت متحد
سواری گرفتند كه در عصر طالیی باال گرفت .انفجار
ف��نآوری اطالعات و حملونقل اقتصاد امریكا را به
بازار ملیای واقعی بدل س��اخت .ای��ن دورهای بود
كه طبقه متوس��ط امریكا را ساخت ،و نیز پایههای

ثروتان��دوزی خارقالعاده صاحبان صنعت امریكا را
بنا نهاد .امروزه ،فرایندی مشابه در سطح جهانی در
جریان است .خطوط ارتباط و حملونقل جهانی حاال
از مرزها فراتر رفتهاند و رش ِد طبقه متوسطی جهانی
را ب��ه ارمغان آوردهاند .برنامهنویس��ان در هند حاال
بخشی از بازار كار شركتهای امریكایی هستند ،كه
به نوبه خود از آنها مصرفكنندگان جدید میسازد.
این به معنی آن نیست كه توزیع ثروت برابرتر شده
اس��ت ،اما ثروتِ بیشتر در بخشهای بیشتری از
جهان میتواند راه را برای زایش نخس��تین تریلیونر
جهان هموار سازد.
دو صنعتی كه بهترین موقعیت و فرصت را برای
رس��اندن میلیاردری به مرحله بعد دارند فنآوری و
ِ
عمدهفروشی هس��تند ،هر دو به یك دلیل :هردو از
ب��ازار كاری جهانی برای تولید محصوالت س��ودآور
بهره میگیرند ،محصوالتی آنقدر ارزان كه كارگران
خیل��ی زود ب��ه مصرفكنندگان كاالی��ی كه خود
میسازند تبدیل میش��وند .البته ،صنعت فنآوری
اس��اس زیرس��اخت اینترنت تكیه كرده است تا
بر
ِ
س��ریعتر از هر زمان دیگ��ری در تاری��خ میلیاردر
بسازد .در اكتبر  ،2010شبكه به اشتراك گذاشتن
عكس ،اینس��تاگرام ،زاده ش��د؛ در كمتر از دو سال
و اس��تخدا ِم فقط  13كارمند ،فیسب��وك آن را به
ِ
فهرس��ت
قیمت یك میلیارد دالر خرید .نگاهی به
ثروتمندترینه��ای جهان فوربس نش��ان میدهد
كه خی��زش ف��نآوری و ارتباط��ات رادیویی تأثیر
بس��یار زیادی در ظهور ثروتمندان جدید داش��ته
اسلیم مكزیك ،كه در مقام نخست
اس��ت :كارلوس
ِ
فهرس��تهای ثروتمندترینهای جهان با گیتس
رقابت��ی نزدیك دارد ،عمده ثروت خود را در صنعت
ارتباطات از راه دور گرد آورده است.
زی�� ِر ای��ن غولهای ف��نآوری آمانس��یو اورتگا،
بنیانگذار زارا ،ایستاده اس��ت؛ و پس از آن خاندان
والتون و فروش��گاههای زنجیره والمارتش��ان كه
همهجا دیده میشود؛ و بعد خانواده مارس ،خاندان
مش��هور دنیای شكالت و شیرینی؛ پس از آنها هم
استفان پرسون ،رئیس اچ اند ا ِم ،و بعد؛ جِ ف بزوس،
از آم��ازون .ظه��ور این ثروتمن��دان و خانوادهها از
داستان گیتس ،اس��لیم و همتایان آنها عجیبترو
حیرتانگیزتر شده است؛ و شاید از واضحترین مسیر
مطمئن رسیدن به ثروت  10رقمی پرده برمیدارد.
ِ
این غولها ،از جهات مختلف ،بهترین موقعیت را در
یافتن و به كار گرفتن نیروی كار در هر كجا كه باشد
دارند .این قضیه به آنها كمك میكند محصوالت
خود را به قیمتهایی بفروشند كه دنیای ثروتمندتر
سریعتر میتواند از پس خریدشان برآید .برای تحقق
ای��ن امر ،آنها به ادامه رش��د بازارهای نوظهور نیاز
دارن��د ،بازارهایی كه نه تنها كارگرهای جدید ایجاد
میكنند بلكه مصرفكنندگان نویی هم میسازند.
اگر چنین شود ،كردیت سوئیس پیشبینی میكند
كه تا دو نسل آینده (یعنی حدود  60سال بعد) 11
تریلیونر در میان ما زندگی خواهند كرد.
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يادداشتها

جان كسیدی
تحلیلگرارشد
اقتصادینیویورکر

اقتصاد افریقای
جنوبی از عواقب
و نتیجه بحرا ِن
مالی جهان
ضربه خورده
است؛ بحرانی كه
جریاناتسرمایه
بینالمللیرا
بهشدت كاهش
داده ،و موجی از
اعتصابها در
ِ
طلبدستمزدهای
باالتر را به راه
انداخته است.

نگر
آینده
شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92
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خوب ماندال
بد و
ِ

ِ
مختلط اقتصادی مبارز ضدآپارتاید
میراث
تكریم و تجلیل نلسون ماندال بیوقفه ،زیادهازحد،
و اینج��ا در ایاالت متحد ،بی��ش از اندازه طعنهآمیز
بود .او كه مدتها از س��وی س��ازمانهای جاسوسی
امریكا شخصیتی فتنهگر ،و حتی تهدیدی تروریستی،
به حس��اب میآمد یکب��اره به مبارز نس��توه تاریخ
آزادیخواهی ،وارث جورج واشنگتن ،آبراهام لینكلن،
و مارتین لوتركینگ ،تغییر چهره داد.
س��خنرانی اوباما در مراس��م یادبو ِد مان��دال از آن
نطقهای تأثیرگذار بود ،و ماندال بهحق شایس��ته این
انتقال مس��المتآمیز به
تمجیدهاس��ت .او با مذاكره
ِ
دموكراس��ی را محقق ساخت ،گذاری كه كمتر كسی
آن را امكانپذیر میدانس��ت ،و ش��كیبایی و وقار او تا
همیشه در یادها خواهد ماند .اما میراث او مختلطتر و
چندوجهیتر از آنی است كه بعضی از این ستایشها
میگویند .افریقای جنوبی ،تقریباً بیس��ت سال پس
از آنكه او رئیسجمهور ش��د ،نمونه كامل حكومتی
تكحزبی اس��ت ،گرفتا ِر س��طوح باالیی از نابرابری،
فس��اد ،و ج��رم و جنایت .در داخل كش��ور ،از جبهه
چپ ،برخی میگویند كه ماندال ،در مس��یر رسیدن
به توافقی سیاسی با رژیم آپارتاید ،امتیازات زیادی به
طبقه ممتاز سفیدپوست داده است ،كه در نهایت یك
نظام اقتصادی بهشدت نابرابر و غیرمنصف را در جای
خود نگه داش��ته كه اكثر مردمان بومی را از تقس��ی ِم
ثروتِ بیحد معدنی افریقای جنوبی كنار میگذارد .از
سوی میانهروهای خیالپرداز وهمزده هم شكایتهایی
به گوش میرس��د كه میگویند رهبر بزرگ ،پس از
آنكه در سال  1994رئیسجمهور شد ،عالقه چندانی
به مدیریت و اداره كش��ور نشان نداد ،و بدین ترتیب
به همكاران خود در كنگ��ره ملی افریقا اجازه داد كه
غنایم را میان خود تقسیم كنند و به تاراج ببرند .و از
سوی جبهه راست انتقاد میشود که ماندال و اخالف
او هرگز دركی واقعی و درس��ت از اقتصاد یا از قدرتِ
بازار نداش��تند .این انتقادها را نباید زیاد جدی گرفت.
طبق معیارهای بسیاری از كشورهای افریقایی رهاشده
از بند استعمار ،افریقای جنوبی چندان روزگار بدی را
نگذرانده است .صندوق بینالمللی پول،
در گزارشی كه اخیرا ً منتشر كرده،
اش��اره میكند كه رشد تولید
ناخالص داخلی این كش��ور
از سال  1994تا كنون 3.3
درصد در س��ال بوده است،
و درآم ِد سرانه تعدیل شده

به تورم آن هم  40درصد افزایش یافته است .بیش از
نیمی از مردم این كشور نوعی كمك اجتماعی دریافت
میكنند ،و نرخ فقر ده درصد كاهش یافته .اما در همان
گزارش صندوق بینالمللی پول از برخی مشكالت هم
كه كشور را در گرداب خود فرو بردهاند پرده برداشته
شده است.
افریقای جنوبی هنوز یكی از نابرابرترین اقتصادهای
جهان را دارد .ده درص ِد باالیی هر ِم درآمدی جمعیت
این كش��ور حدود شصت درصد از كل درآمد كشور را
به جیب میزنند .افزونبراین ،بعضی گزارشها هم در
اینكه آیا فقر حقیقتاً ،آنطور كه صندوق بینالمللی
پول میگوید ،كاهش یافته ش��ك آوردهاند .پیمایش
ت��ازه آفروبارومتر ،یك پروژه تحقیقاتی مس��تقل ،پی
برده كه در فاصله سالهای  2002تا  ،2012این نرخ
افزایش یافته است .بیش��ك ،بعضی سیاهپوستان یا
دیگر مردمان غیرسفیدپوست در رژی ِم پس از آپارتاید
زندگی خوبی برای خود س��اختهاند .سطح تفكیك و
تبعیض اسكانی هنوز خیلی باال است .تفكیك نژادی
ِ
دیگر از سوی قانون اجباری نیست ،اما شكافِ اقتصادی
پررنگ به این معناس��ت كه الزم نیست قانون اجبا ِر
تفكیك ایجاد كند .بس��یاری از غیرسفیدپوس��تها
اس��تطاعت نقل مكان به نواحی سفیدپوستنشین را
ندارند .بسیاری از آنها هنوز فاقد تحصیالت ابتدایی
هستند .و خیلیهایشان هنوز در شهرها و روستاهای
كوچكی زندگی میكنند كه گرفتار جرم و جنایت و
دیگر معضالت اجتماعی هستند..
مس��ئول
اگر بتوان چنین گفت ،ماندال تا چه حد
ِ
این وضعیت اس��ت؟ مورخان و مفس��ران چپگرای
افریقای جنوبی به بازنگری درفرایند گذاری نشستهاند
كه در فاصله دهه  ،1980آنزمان كه ماندال مذاكره با
مقامات سفیدپوست را از سلولش در زندان آغاز كرد،
و رس��یدنش به قدرت در سال  ،1994رخ داد .كنگره
ملی افریقا در منشور آزادی خود كه قدمتش به سال
ِ
مالكیت عمومی منابع
 1955برمیگردد خ��ود را به
طبیعی و بازتوزیع زمینهای سفیدپوستان متعهد و
ملزم كرده است .اما در بازگشت به وعده انتخابات آزاد،
این خواستهها آرام و بیسروصدا كنار گذاشته شدند.
یك��ی از منتق��دان فرایند گذار س��مپی ت ِ ِربالنكه
اس��ت ،مورخ كهنهكار اقتصاد ك��ه میگوید ماندال و
كنن��دگان كنگره ملی
دیگر مذاكره
ِ
افریقا معاملهه��ا و توافقهایی
بستند كه شركتهای معدنی
بزرگ سفیدپوستان را ،كه بر
اقتصاد افریق��ای جنوبی
سلطه دارند ،تقویت كرد؛
شركتهایی كه تربالنكه
آنه��ا را «مجموع��ه معدن-

ان��رژی» میخوان��د .بهادعای او ای��ن معاملهها به این
طریق ِ
دولت نوزای بعد از آپارتاید را از منابعی محروم
ساخت كه برای ریشهكن كردن فقر و نابرابری ضروری
بودند .تربالنكه مینویس��د« :سازش طبقه ممتاز – یا
دسیسه طبقه ممتاز – كه پیش از سال  1994میان
بخش شركتی و هسته رهبری كنگره ملی افریقا رخ
داد شركتها و مردمان سفیدپوست را از نقشی كه در
گذاشتن سیاهپوستان داشتند تبرئه
استثمار و محروم
ِ
كرد .این اقدام همچنین سفیدپوستان را قادر ساخت
كه تقریباً تمام ثروتِ انباشتهش��ان را دستنخورده به
افریقای جنوبی نو بیاورند».
ای��ن ادعاها ف��رض را بر این میگذارن��د كه ِ
دولت
ِ
صنعت معدن
كنگره ملی افریقا میتوانست شركتهای
و انرژی را ملی س��ازد ،یا بخش عمدهای از سهامشان
را در اختی��ار بگیرد ،بی آنكه مقدمات جنگی داخلی
را فراهم سازد ،اتفاقی كه محال بود بیافتد .همچنین
ف��رض این منتقدان بر این اس��ت ك��ه دولت جدید
میتوانست در اداره كارآمد این شركتها موفق باشد،
كه در دیگر كشورهای افریقا ثابت شده است اینطور
سابق ماندال
نخواهد بود .بااینحال ،بعضی از
همكاران ِ
ِ
در كنگره ملی افریقا حاال بر این باور هستند كه حزب،
در معامل��ه با ِ
دولت اف .دبلیو .دی كالرك ،آنطور كه
باید بر آنها فشار نیاورد.
البته كه ،انتقاد از چیزی كه در دورنماس��ت كاری
آسان اس��ت .دولت جدید اقتصادی را تحویل گرفت
كه از ضربه ش��دید تحریمهای بینالمللی و كمپینی
بینالملل��ی از عدم س��رمایهگذاری در هم شكس��ته
بود .ماندال و مش��اوران اقتصادیاش ،با پا گذاشتن در
مسیری میانهرو و گامبهگام ،تضمین كردند كه افریقای
چندنژادی و دموكراتیك كمكهای حیاتی اقتصادی
را از بان��ك جهان��ی و صندوق بینالملل��ی پول ،و نیز
كشورهایی چون بریتانیا و ایاالت متحد ،دریافت كند.
(این كشور اكنون در جایگاه نوزدهمین دریافتكننده
ب��زرگ كمكهای اقتصادی امریكا اس��ت ،و س��االنه
هفتصد و پنجاه میلیون دالر از امریكا كمك دریافت
گذاشتن بیشت ِر
میكند ).دولت جدید با دستنخورده
ِ
بخشهای ساختار اقتصاد موجود ،همچنین قادر بود
بر درآمدهای مالیاتی كه با نرخی ثابت در حال رش��د
بودند تكیه كند ،درآمدهایی كه سرمایه ساخت خانهها،
مدارس ،شبكههای برق و آب را تأمین كرد؛ كه بسیاری
از آنها در نواحی غیرسفیدپوستان هستند .رش ِد پایدار
به توسعه كلی برنامههای رفاه هم انجامید.
بسیاری از شركتهای بینالمللی كه در سالهای
آخر رژیم آپارتاید كشور را ترك كرده بودند بازگشتند،
و با خود سرمایهای به كشور آوردند .در طول سالیان،
مقدار س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی در افریقای
جنوبی افزایش چش��مگیری داش��ت ،بهویژه از سوی

نمونهای از مسئولیت اجتماعی شرکتها:
کمپینی جهانی که بهدنبال دفاع از حقوق فقرا در برابر برندهاست

پیتر سینگر
فیلسوف اخالق
استرالیایی و
صاحب نظریه در
اخالق فقر

اگر پپسی و
اِیبیاِف از ما
میخواهند
به چشم
تولیدكنندگانی
اخالقمدار به
آنها نگاه كنیم،
باید در مسیری
كه نستله و حاال
كوكاكوالرفتهاند
گام بگذارند ،و
ِ
مسئولیتاقداماتِ
تهیهكنندگانشان
در برخورد با
برخی از فقیرترین
و بیدفاعترین
مردمان جهان را
برعهدهبگیرند.

نگر
آینده

اخالق تولید آن اص ً
ال شیرین نیست .جای تعجب نیست كه وقتی منافع فقرا با ثروتمندان
شكر شیرین است ،اما
ِ
و قدرتمندان تالقی میكند ،این فقرا هس��تند كه بازی را میبازند .گزارش بنیاد آكس��فام اینترنشنال مثالهای
متعددی از تولیدكنندگانی میآورد كه زمینهای مردم را بدون اخذ اجازه از كسانی كه روی آن زمینها زندگی
بدون زمین تبدیل میكنند .یكی از مثالهای آكسفام این
میكنند تصاحب میكنند ،و كشاورزان را به
كارگران ِ
ِ
اس��ت :در شمال ش��رق برزیل ،گروهی از خانوارهای ماهیگیر از سال  1914بدین سو در جزیرههایی در مدخل
رودخانه سیرینهائم زندگی میكردهاند .در سال  ،1998كارخانه شكر اوسینا تراپیكه از دولت خواست كه این زمین
را به آنها بدهد .این جزیرهنشینان میگویند كارخانه پس از درخواستی که به دولت داده ،شروع به تخریب خانهها
و زمینهای كوچك كشاورزیشان كرده ،و كسانی را كه حاضر به ترك جزیره نبودند به اعمال خشونتهای بیشتر
تهدید نموده اس��ت .اگر بدانید که هم كوكاكوال و هم پپس��ی از شكر اوسینا تراپیكه در محصوالت خود استفاده
میكنند ،آیا بدینترتیب آنها هم در ظلم تراپیكه ،شریك جرم هستند؟
در دهه  ،1990شركت نایك سعی كرد از زیر بار مسئولیت استفاده از كودكان زیر سن قانونی و دیگر برخوردهای
غیرانسانی با كارگران در كارخانههایی كه كفشهای ورزشیاش را تولید میكردند ،شانه خالی كند .این رویكرد
چندان به مذاق مصرفكنندگان و مشتریان نایك خوش نیامد ،و سرآخر نایك تصمیم گرفت كار درست را بكند و
درباره تولیدكنندگانش شفافیت داشته باشد.
به همین ترتیب ،اگرچه واكنش اولیه مكدونالد به برخی انتقادات ،شكایت از فعاالن اجتماعیای بود كه این
تاریخ قانون بریتانیا بود ،و فاجعهای
اتهامات را مطرح كرده بودند اما نتیجه کار ،طوالنیترین محاكمه پرونده افترا در ِ
برای این غول تجاری .پس از آنكه قاضی حكم داد كه بعضی ادعاهای فعاالن صحت دارند ،مكدونالد به نیرویی
ضروری برای بهبو ِد شیوه رفتار با حیوانات در تولید مواد غذایی در ایاالت متحد تبدیل شده است.
در یكی از موارد تازهتر ،فرو ریختن ساختمان كارخانه تولید پوشاك رانا پالزا در بنگالدش در اوایل سال جاری،
كه جان بیش از  1000نفر را گرفت ،هم چالش مشابهی را پیش روی صنعت پوشاك گذاشت .شركت اسوشیتد
بریتیش فودز ،كه هم تولیدكننده بزرگ شكر است و هم صاحل شبكه عمدهفروشی پوشاك  ،همراه با  80برند
ِ
امنیت ساختمان كه با حمایت اتحادیههای تجاری و
پوشاك دیگر ،با امضای یك قرارداد الزامآور حقوقی در مور ِد
ِ
مسئولیت تهیهكنندههای خود را برعهده گرفت.
دولت بنگالدش روبهرو شد،
آنچه در مورد صنعت پوش��اك صادق اس��ت باید برای صنعت غذا هم صدق كند؛ و نه فقط در مور ِد ش��كر،
بلكه در تمام تولیدات غذایی .آكسفام از ده برند بزرگ غذایی جهان میخواهد كه با قبول مسئولیت نقض حقوق
ِ
مالكیت زمین از سوی تهیهكنندههایشان پیشگا ِم این تحول شوند .از شركتهای جهانی و بینالمللی میخواهد
بدون اجازه روشن ،از قبل اعالم شده و
از تهیهكنندههایی كه زمینهای تولیدكنندگان كوچك محصوالت غذایی را ِ
آگاهانه آنها غصب میكنند ،چیزی نخرند .در مواردی هم كه زمینها پیش از این بدون اجازهای اینچنین غصب
شدهاند ،و تصاحب زمین محل مناقشه است ،آكسفام از این شركتها میخواهد كه بر روال قانونی حل اختالف
اصرار كنند.
این برنامه در قالب كمپین «پشت پرده برندها» ،ده شركت برتر را برمبنای مسائلی چون تأثیرشان بر كارگران،
آب ،زمین ،زنان ،و تغییرات آبوهوایی رتبهبندی میكند .در مسائل مربوط به زمین ،آكسفام امتیا ِز شركت پپسی و
یا ِف را یا «ضعیف» یا «بسیار ضعیف» دانسته است .نستله بهسبب قواعد و اصولی كه برای تهیهكنندگان خود
اِیب 
در نظر گرفته ،امتیاز بهتری دارد؛ قواعدی الزماالجرا برای تهیهكنندگان منابع شكر ،سویا ،روغن زیتون و دیگر مواد
غذایی در نظر گرفته شده ،كه آنها را ملزم میسازد پیش از تصاحب هر زمین ،اجازه آگاهانه بومیها را بگیرند.
نستله ،اولین در میان این ده شركت برتر بود كه این اصول را بهطور كامل به كار بست .در روز  7نوامبر ،كوكاكوال
هم به كمپین آكس��فام پاس��خ داد و اعالم كرد كه بههیچوجه دیگر اجازه غصب زمین از س��وی تهیهكنندگان و
بطریكنندگانش را نخواهد داد .كوكاكوال به انتشار اطالعات شركتهایی كه شكر ،سویا ،و روغن زیتونش را تأمین
میكنند متعهد ش��د که ارزیابیهای مربوط به معیارهای اجتماعی ،محیطزیست ،و حقوق بشر را در مور د آنها
انجام دهد؛ این شركت همچنین در در مناقشه خانوادههای ماهیگیر مدخل رودخانه سیرینهائم ،كه شركت اوسینا
تراپیكه درگیر آن است ،هم وارد خواهد شد.
ِ
یا ِف از ما میخواهند به چشم
صنعت غذای جهان ارتقاء میدهد .اگر پپسی و اِیب 
مبارزه آكسفام معیارها را برای
تولیدكنندگانی اخالقمدار به آنها نگاه كنیم ،باید در مسیری كه نستله و حاال كوكاكوال رفتهاند گام بگذارند ،و
ِ
مسئولیت اقداماتِ تهیهكنندگانشان در برخورد با برخی از فقیرترین و بیدفاعترین مردمان جهان را برعهده بگیرند.
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بریتانی��ا و كش��ورهای دیگ��ر اروپا ،ام��ا همچنین از
سطح
سوی كش��ورهای آسیایی چون چین و مالزی.
ِ
عالقهمندی خارجی به افریقای جنوبی هم همینطور
ب��ود ،تا به آن ح��د كه در س��ال  ،2010چهار قدرت
نوظهور جهان ،یعنی برزیل ،روس��یه ،هند و چین ،از
این كشور دعوت كردند به بلوك كشورهای «بریكس»
بپیوندد .در س��ال  2011حتی پرزیدنت زوما به چین
رفت تا در نخستین اجالس «بریكس» شركت كند.
بااینوج��ود ،از آن زمان تاكن��ون اقتصاد افریقای
بح��ران مالی جهان ضربه
جنوب��ی از عواقب و نتیجه
ِ
خورده است؛ بحرانی كه جریانات سرمایه بینالمللی را
طلب
بهش��دت كاهش داده ،و موجی از اعتصابها در ِ
دستمزدهای باالتر را به راه انداخته است ،كه نشانهای
اس��ت از خش ِم گسترده از اینكه رشد بهصورت نابرابر
تقسیم و توزیع شده است .سال گذشته ،شاخه جوانان
كردن معادن
كنگره ملی افریقا كمپینی را برای ملی
ِ
و بانكه��ا راه انداخت؛ همان سیاس��تی كه ماندال در
سال  1994ردش كرده بودِ .
دولت رئیسجمهور زوما
این خواس��تهها را رد كرد ،و بر حمایت خود از معامله
منافع اقتصادی سفیدپوس��تان
بنیادینی كه ماندال با
ِ
كرده بود تأكید كرد ،اما تنشها همچنان شدید هستند.
ارزش راند ،واحد پول افریقای جنوبی ،سقوط كرده
است و سرمایهگذاران خارجی مشوش هستند.
همزمان ،بسیاری از مردمان افریقای جنوبی بر این
اعتقاد هستند كه دولتی ناكارآمد و محفلی که به فكر
منافع خود بوده ،كشور را عقب نگه داشته است .برای
كردن
درك گس��تردگی این باور میان م��ردم ،به هو
ِ
رئیسجمهور زوما در مراسم یادبود ماندال نگاه كنید،
یا به انتقاد تند و آتش��ینی كه هم��ان روز در روزنامه
ایونینگ استاندارد لندن منتشر شد .انتقادی از سوی آر.
دبلیو .جانسون ،مورخ و ژورنالیست اهل افریقای جنوبی
كه اندكی پس از رئیس جمهور شدن ماندال تدریس در
آكسفورد را رها كرد و به كشورش برگشت:
«كشور تحت زمامداری كنگره ملی افریقا بهشدت
گرفتار فساد شده است .از هر چه كه بگذریم ،كاخ زوما
در انكاندال گویای این اس��ت كه رئیسجمهور چهكار
میكند .كارمندان دولت ،آموزگاران ،و پلیس بهشدت
فاسد هستند .شورشهای جوامع مختلف در اعتراض
به خدماتِ ضعیف و ناكافی دولتی هر دو روز یكبار در
جایی از كشور رخ میدهند .ماندال شاید در آسمانها به
ن پایین است
كنگره ملی افریقا بپیوندد؛ اما حزبی كه ای 
قطعاً جایش در جهنم است».
بار دیگر ،این پرسشی بیپاسخ است كه چهقدر از
مسئولیتها بر گردن ماندال است .ماندال كه تا آخرین
لحظه به كنگره ملی افریقا وفادار ماند و از هرگونه انتقاد
عمومی خودداری كرد.
ِ
یادداشت طوالنی و
ش��اید ،آنطور كه بیل كل ِر در
ِ
درگذشت ماندال در تایمز نوشته است،
شیوایش برای
خواسته بیجایی باشد كه بخواهیم ماندال ،كه با گذار
كش��ور به دموكراسی معجزه كرد ،معجزهای دیگر در
ِ
ِ
پیش��رفت برابر و مش��ترك
حكومت خوب و
قال��ب
ِ
نشانمان میداد.

سناریویی
داری اخالقی
برای سرمایه ِ
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در ایران
پروندهاي به مناسبت
بودجه 1393
كه دولت تحويل مجلس داد

الیحه بودج ه س��االنه یکی از مهمترین لوایح و
قوانینی اس��ت که هر حکومتی برای دخل و خرج
س��االنه خود تهیه میکن��د ،و به تصویب مجالس
قانونگذاری میرساند .ولی به نظر میرسد وضعیت
این الیحه در ایران به گونهای اس��ت که چندان با
مفهوم مرس��وم آن مطابقت ندارد ،چ��را که ارائه و
تصویب س��ند بودجه به برنامهای آیینی و فارغ از
محتوای واقعی سیاستگذاری تبدیل شده و تمامی
کوش��ش بر این است که مثل اس��ناد حسابرسی
ش��رکتها ،نوعی توازن صوری ،و نه حتی واقعی،
میان هزینهها و درآمدها ایجاد ش��ود ،ولی این که
در طول س��ال و در عمل چ��ه اتفاقی خواهد افتاد
نه برای نویس��ندگان و نه ب��رای تصویبکنندگان
الیح��ه ،چن��دان اهمی��ت حیاتی ن��دارد ،چرا که
میدانیم در همه س��الهای گذش��ته ،میان ارقام
بودج��ه با آنچه که در عم��ل رخ میدهد ،تفاوت
فاحش��ی وجود داشته است .ولی هیچ کس هم به
ای��ن موضوع نمیپردازد که چ��را این همه تفاوت
در بودجههای ساالنه با ارقام محقق شده به وجود
میآید ،تا حداقل در سالهای بعد مانع از تکرار این
وضع شوند .این عدم تحقق ناشی از دو علت است:
الف :فقدان قدرت پیشبینی درس��ت رویدادهای
مربوط به درآمدها و هزینههای کشور .برای نمونه
پیشبینی میشود که بودجه عمرانی هزینه شده در
سال جاری( )1392حدود  ۱۵درصد ارقام مصوب
الیحه بودجه باشد و این حد از برآورد غلط(حدود
 7برابر خطا) در بودجه نویسی باورنکردنی است.
ب :عل��ت دوم که به احتمال ف��راوان معقولتر به
نظر میرس��د این است که همه طرفهای ذیربط
در بودج��ه میدانند ک��ه بیش��تر برآوردها واقعی
نیست .برخی از آنها کمتر از واقعیت است (مثل
هزینههای جاری) و برخی دیگر بیشتر از واقعیتی
است که در عمل رخ خواهد داد (مثل بودجههای
عمرانی و درآمدها و مالیاتهای مستقیم و  .)...با این
حال ،لوایح پیشنهادی بودجه را با مقداری کم و زیاد
کردن ارقام آن تصویب میکنند و جالب این که در
بسیاری از موارد ،این وضعیت(غیر واقعی بودن ارقام
بودجه) در هنگام بررسی و تصویب بودجه از سوی
مجلس تش��دید هم میشود ،زیرا ساختار سیاسی
مجلس ایران به گونهای است که هر نماینده برای
جذب بیشتر بودجه جهت منطقه خود(،حتی اگر
این بودجهها صوری باشد) هر نوع کوششی میکند
و سرجمع این کوششها به افزایش بیشتر هزینهها

میانجامد و در نتیجه برای موازنه هزینه و درآمد ،به
افزایش بیشتر درآمدها بر روی کاغد منجر میشود.
واقعیت این اس��ت که نظام بودجهری��زی ایرانی،
زیرمجموعهای از نظ��ام اقتصادی و تصمیمگیری
کش��ور اس��ت و از ی��ک منط��ق کالن سیاس��ت
توس��عهای تبعیت نمیکند .در  ۸سال گذشته نیز
ای��ن وضعیت به دالیل زیر بدتر هم ش��ده اس��ت:
مسألهتحریمها

تحریمها به عنوان یک متغی��ر مؤثر و برونزا بر
درآمده��ای نفتی و نیز هزینهه��ای مبادله ،چنان
ابعادی پیدا کرده است که هر گونه انعطافپذیری
س��ایر متغیره��ا در تنظیم یک بودج��ه عملی و
تأثیرگذار بر بهبود امور جامعه را از میان برده است،
به عبارت دیگر دست سیاستگذاران برای بازی با
متغیرهای بودجهای به دلیل تحریمها بسته است.
حجیم و غیر شفاف شدن  ۸ساله

تردیدی نیست که در  ۸سال گذشته چند اتفاق
در نظام برنام��ه و بودجهریزی و نیز مصرف منابع
بودج��های در ای��ران رخ داده ،که اثرات بلند مدتی
از خود برجای کذاشتهاند .بدون تردید برای جبران
این کاستیها باید سالهای سال کوشید .از یک سو
افزایش منابع مالی ناش��ی از درآمدهای سرسامآور
ارزی ،موجب ش��ده نظ��ام اداری بیش از پیش به
صرف منابع مالی بدون حساب و کتاب ،عادت کند.
از سوی دیگر کاهش نظارتهای مرسوم بر عملکرد
بودج��های دولت و مخالفت مجری��ان با ضوابط و
مقررات ،تحت عنوان امور دس��ت وپاگیر ،موجب
گردید که این فرهن��گ خود را در تصویب بودجه
هم بازتولید کرده و با افزایش اعتبارات متفرقه ،کل
نظام بودجهریزی کش��ور را از ش��فافیت دور کرد.
غیبت سازمان برنامه

با انحالل س��ازمان برنامه در دولت قبلی ،نهاد
اصل��ی برنامهری��زی و نظارتی بر مص��ارف به ویژه
بودجههای عمران��ی از میان رفت و خیلی ضعیف
ش��د و تا وقتی ک��ه این نهاد به جایگاه بایس��ته و
شایسته خود برسد ،سالهای زیادی طول خواهد
کشید .و یکی از دالئل مهم ناکارآمدی و غیربهینه
بودن بودجههای عمرانی که به رشد اقتصادی منجر
نگردید همین عامل بود.

طرحهای عمرانی فراوان

یک��ی از بدترین عوارض دو نقیصه قبلی ،وجود
طرحهای عمرانی فراوان در کش��ور اس��ت که بالغ
ب��ر  ۲۸۰۰ط��رح نیمه تمام میش��ود که تاکنون
۱۰۰هزار میلیارد اعتبار صرف اجرای آنها ش��ده
است و برآورد میشود که برای تکمیل آنها حداقل
۴۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار الزم دارند (بیش از
 ۱۵۰میلی��ارد دالر) .ای��ن وضعیت از عوامل اصلی
رشد کم و منفی اقتصادی کشور در این سالها بود
که سرمایهگذاریها به تولید و رشد اقتصادی منجر
نمیشد .بنابراین دولت جدید اگر تمام توان خود را
صرف کند ،در خوشبینانهترین حالت ممکن است
تا چهار س��ال دیگر بتواند بخشی از این طرحها را
تکمی��ل کند ،بدون آن که هی��چ طرح جدیدی را
آغاز کند .ولی مشکل این طرحها فراتر از این مسأله
است که تکمیل شود یا نشود ،زیرا بخش مهمی از
آنها فاقد کارایی و سودآوری اقتصادی هستند و در
صورت تکمیل هم قادر به برگشت سرمایه نیستند.
ضمن آن که طوالنی ش��دن آنها موجب افزایش
زیاد در هزینههای تکمیل آنها میشود ،همچنان
که اثرات روانی منفی بر کسانی دارد که چشمانتظار
تکمیل این طرحها بودهاند.
بزرگی دولت و غیرمنعطف بودن بودجه جاری

تحریمهابه
عنوان یک متغیر
مؤثر و برونزا بر
درآمدهاینفتی
و نیز هزینههای
مبادله،چنان
ابعادی پیدا کرده
است که هر گونه
انعطافپذیری
سایر متغیرها در
تنظیم یک بودجه
عملی و تأثیرگذار
بر بهبود امور
جامعه را از میان
برده است.

این مشکل چنان لنگری را بر کشتی بودجهای
کشورانداختهکهباتوجهبهدرآمدهایمحدودکنونی
دولت ،انتظار نم��یرود که قدرت مانور کافی برای
انجام اصالحات ضروری در بودجه وجود داشته باشد.
شرایط رکود تورمی

رشد منفی تولید و تورم باالی  ۳۰درصد ،شرایط
منحصر به فردی است که دست سیاستگذاران را
برای تنظیم بودجه مناسب باز نمیگذارد .زیرا اگر
اقتصادی با یکی از دو وضعیت رکود یا تورم مواجه
باش��د ،راههای شناختهش��دهای برای برونرفت از
ای��ن وضعیت وجود دارد که میت��وان این راهها را
در بودجه اعمال کرد ولی وضعیت رکود تورمی به
گونهای اس��ت که اگر یک طرف ماجرا ،مثال تورم
را بخواهند اصالح کنند ،طرف دیگر دچار مشکل
میش��ود ،و اگر ط��رف دیگر ماجرا ،یعنی رش��د
اقتصادی را بخواهند درمان کنند تورم بدتر میشود.
بیثباتی و ناامنی در بخش درآمدها

این نکته هم��ه متغیرهای دیگر را تحت تأثیر
خود قرار داده اس��ت .در حال حاضر برآورد ش��ده
که صادرات نفت در سال آینده بالغ بر یک میلیون
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بودجه  1393در مجلس

پرونده ویژه

مسکوتماندن
قیمتحاملهای
انرژی موجب
میشود بخش
خصوصی و
ناظراناقتصادی
قادر به پیشبینی
دقیقی از وضع
اقتصادی در سال
آینده نباشند و
در نتیجه ریسک
سرمایهگذاری و
برنامهریزیباالتر
رود و این به نفع
اقتصادکشور
نیست.
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بشکه در روز باشد ،در حالی که میدانیم در گذشته
این رقم برابر با  2.3میلیون بشکه در روز بوده است.
اگر این مش��کل را در کنار مشکالت نقل و انتقال
دریافته��ای ارزی حاصل از فروش نفت و افزایش
هزینههای معامالتی در نظر بگیریم ،متوجه ابعاد
ماجرا خواهیم شد.
یارانهها و مسکن مهر

همه این مشکالت یک طرف ،ایجاد هزینههای
جدید و فراتر از توان اقتصادی کشور ،طرف دیگر.
دو هزین��ه عمده پرداخت یارانهها و مس��کن مهر،
در کن��ار هزینههای مربوط ب��ه طرحهای عمرانی،
چنان فش��اری را بر بودجه وارد میکند که اندک
انعطافپذی��ری محتمل آن را ه��م از بین میبرد.
پرداخ��ت یارانهها امری قطعی به نظر میرس��د و
شرایط مسکن مهر نیز علیرغم انتقادات زیادی که
ب��ه اصل این طرح وارد بوده ،به گونهای اس��ت که
نیمه کاره گذاشتن آن نهتنها موجب رکود بیشتر در
بخش مسکن خواهد شد ،بلکه سرمایههای موجود
نیز با اتالف بیش��تری مواجه میش��وند و مردم و
طبقات کمدرآمد جامعه را نیز دچار مشکل سیاسی
خواهد کرد.
با توجه به جمیع مالحظات فوق میتوان نگاهی
مختصر و گذرا به بودجه فعلی داشت.
به نظر نمیرس��د که برآوردهای بودجه درباره
درآمدها و هزینهها ،مطابق واقع باشد ،مگر آن
که اتفاق مهمی در روابط خارجی و بحث تحریمها به
وجود آید .حتی اگر شانسی برای تحقق درآمدهای
نفتی قائل ش��ویم ،گمان نم��یرود که درآمدهای
مالیاتی الیحه پیشنهادی ،عملی شود .زیرا با وجود
نرخ منفی رش��د اقتصادی در دو س��ال گذشته و
کاهش تولیدات بسیاری از صنایع مهم کشور ،مثل
پتروشیمی  ۱۲درصد ،خودرو  ۳۱درصد و  ،...چگونه
میتوان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی بیشتر
شود؟ به ویژه آن که به دلیل محدودیت درآمدهای
دولتی ،بخش خدمات نیز دچار رکود خواهد شد،
زی��را بزرگترین متقاضی خدم��ات این بخش که
دولت باشد ،فقیرتر شده است .ظاهرا ً دولت گمان
میکن��د که قان��ون جدید مالیاتهای مس��تقیم
تصویب و اجرا خواهد ش��د ،ولی از یک سو انتظار
نمیرود که مجلس بتواند این قانون را تا پایان سال
تصویب کند ،و از سوی دیگر حتی اگر تصویب هم
بشود ،ایجاد بسترهای سختافزاری و نرمافزاری و
نیز تهیه آییننامهها و مقررات و سازماندهی اجزای
آن نیازمند زمان است و احتمال نمیرود که دولت
در سال آینده از این راه درآمدی اندکی بیش از روال
گذشته کسب کند.
عجیبترین برآورد دولت در افزایش  68درصدی
مالیات بر درآمدهای دس��تمزدهای بخش عمومی
است .در حالی که دولت حقوق و دستمزد را فقط
 ۱۷درصد افزایش خواهد داد و همزمان پایه مالیاتی
را هم بیشتر کرده ،معلوم نیست چگونه میتواند ۶۸
درصد درآمد بیش از این نوع مالیات کس��ب کند!
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مشابه این مشکل در مالیاتهای غیرمستقیم به ویژه
در بخش سود و عوارض گمرکی هم دیده میشود.
در مجموع افزایش  ۵۰درصدی مالیات نس��بت به
عملکرد سال  ،۹۲یا محقق نمیشود و یا اگر بخواهد
بش��ود ،فشارهای زیادی را بر مالیاتدهندگان وارد
میکن��د که این نیز عوارض خاص خود را دارد و با
سیاستهای دیگری که به منظور رونق اقتصادی
باید اتخاذ شود انطباق ندارد.
در بخش هزینهها ،قضیه تا حدی روش��نتر
است ،زیرا بخش مهمی از هزینهها که همان
حقوق و دستمزد است به نسبت ثابت و تغیرناپذیر
اس��ت .بنابراین مستقل از این که درآمدها چه قدر
باشد ،این هزینههای باید محقق شود و اگر درآمدها
کم باشد ،به ناچار از سایر ردیفها کارسازی خواهد
شد.
فارغ از کلیتی ک��ه به همه بودجههای ایران
وارد است و فارغ از وضعیت خاصی که اقتصاد
کشور با آن درگیر است و اثرات این وضع بر بودجه
چارهناپذیر است ،بودجه پیش��نهادی دولت واجد
نکات بسیار مثبتی است که آن را از بودجه  8سال
گذشته متمایز میکند.
اولین وجه تمایز آن باورپذیر بودنش نس��بت به
بودجه سال  ۹۲است.
وجه تمایز مهم دیگر آن بهبود نسبی در شفافیت
بودجه ،به ویژه در ردیفهای هزینهای اس��ت .این
ویژگی از طریق کم شدن ردیفهای اعتبار متفرقه
و ع��دم درج ارقام بودج��های در احکام و تبصرهها
دیده میش��ود .این کار را میتوان قدمی چشمگیر
در مبارزه با بخش��ی از فساد اداری نسبتا گسترده
موجود دانست.
اق��دام دولت برای کاه��ش تصدیگری دولت و
واگذاری امور به بخش خصوصی تحت شیوه خرید
خدمت ،گام مهم دیگری است که دولت در الیحه
بودجه برداشته است.
اقدام مه��م دیگر دولت دس��تهبندی طرحهای
عمرانی اس��ت ک��ه از حیث متغیره��ای گوناگون
دس��تهبندی ش��دهاند تا بودجه عمرانی خود را به
کاراترین ش��یوه به  ۲۸۰۰طرح موجود تخصیص
دهد .در نتیجه  ۲۴۰طرح ( ۹درصد کل طرحهای
موج��ود) را برگزیدهاند تا مبلغ کمت��ر از  ۲۰هزار
میلی��ارد تومان بودجه موج��ود در بخش عمرانی
را ص��رف تکمیل و راهان��دازی و بهرهبرداری از این
 ۲۴۰طرح نمایند و از اتالف منابع در سایر طرحها
جلوگیرینمایند.
نکتهای که بیمناس��بت نیست در این جا مورد
توجه قرار بگیرد ،کل هزینههای عمرانی در س��ال
جاری( )1392کش��ور اس��ت ک��ه حداکثر ممکن
اس��ت به  ۷۵هزار میلیارد تومان برس��د و اگر این
رق��م با آنچه که در پ��ل و تونل صدر تهران هزینه
شده مقایسه کنیم ،شاید فقط  ۳یا  ۴برابر آن باشد.
با این تفاوت که مبلغ مذکور در بودجه کش��ور در
طرحهایی اس��تفاده شده که عموماً و یا تا آیندهای
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نامشخص به بهرهبرداری نمی رسند.
همچنین به جز اش��کاالت کل��ی که در این
بودجه و بودجههای سنواتی گذشته مشاهده
شده است ،بودجه حاضر را میتوان از حیث وجود
برخی دیگر از اشکاالت  ،متمایز از بودجههای قبلی
دانست.
اولین نکته مسکوت گذاشتن نحوه اجرای فاز دوم
هدفمند یارانههاست که آن را به الیحه جداگانهای
احال��ه خواهد داد که در این صورت ممکن اس��ت
کل ساختار بودجه بر الیحه مذکور دگرگون شود.
ش��اید هم بتوان کل موضوع یارانهها را مستقل از
بودجه تعریف و عملیاتی کرد و این به نفع اقتصاد
نیز میتواند باشد.
در همین رابطه مسکوت ماندن قیمت حاملهای
انرژی نیز اهمیت خود را دارد که موجب میش��ود
بخش خصوصی و ناظران اقتصادی قادر به پیشبینی
دقیقی از وضع اقتصادی در سال آینده نباشند و در
نتیجه ریسک سرمایهگذاری و برنامهریزی باالتر رود
و این به نفع اقتصاد کشور نیست.
مطابق برنامه پنجم ،عمده منابع صندوق توسعه
مل��ی باید در خدمت بخش غیردولتی باش��د ولی
ظاهرا ً الیحه به گونهای اس��ت که دس��ت دولت را
برای استفاده از منابع این صندوق باز گذاشته است.
اگر چه به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از
کم ش��دن فروش نفت و میعانات نفتی ،سهم نفت
در اقتصاد کمتر شده اس��ت ،ولی به دلیل تعدیل
قیمت ارز و رس��یدن دالر به حدود  ۲۵۰۰تومان،
سهم درآمدهای نفتی در بودجه همچنان باال است
و تا  ۴۰درصد بودجه وابسته به نفت است .شاید این
وضع گریزناپذیر باشد ولی مهم این است که آیا در
ص��ورت افزایش صادرات نفتی و تحقق درآمدهای
بیش��تر از نفت و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و
سایر درآمدها (که معموالً محقق نمیشوند) آیا در
پایان سال  ۹۳وابستگی بودجه محقق شده کشور
به همان میزان  ۴۰درصد در الیحه است یا افزایش
چشمگیری خواهد داشت؟
ش��اید بتوان گفت که دست دولت برای تنظیم
بودجهای بهتر باز نیست و علیرغم تمامی انتقادات
موج��ود؛ متغیرهای درآم��دی و هزین��های فاقد
انعطافپذیری و حتی پیشبینیپذیری هس��تند،
ضمن آن ک��ه ناکارآمدی دس��تگاههای اجرایی و
تجربه  ۸سال گذشته آنها ،شرایط را مناسب برای
تدوین و تصویب یک بودجه خوب نمیکند و بعید
است که بتوان تغییرات اساسی در بودجه ایجاد کرد
که بهرهوری هر ریال آن را کارآمدتر از وضع کنونی
بودجه کند .ش��اید درستتر این باشد که بگوییم
مس��ائلی خارج از نظام بودجهای و اقتصادی کشور
وج��ود دارند که اصالح و بهب��ود آنها تأثیراتی به
مراتب بزرگتر بر اقتصاد کشور دارند.

4

* بخشی از اطالعات موجود این مقاله از
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجه
 ۹۲استفاده شده است.

اشتباه هميشگي :نگاه درآمدی به نفت
در الیحه بودجه برای جبران خسارت نوسان یکباره ارز تمهیدی اندیشیده نشده است

عوضمحمد پارسا
نایبرئیساتحادیه
صادر کنندگان در
حوزه انرژی

انتظار اين است
كه تا مرحله فاز
دوم هدفمندي
و براي سال بعد
حداقل معادل
تورم سال جاري
و سال گذشته
بهقيمتهاي
حاملهاي انرژي
اضافه شود.

نگر
آینده
شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92

بودجه س��ال 93بهرغم آنچه در س��الهاي قبل
اتفاق میافتاد ،به موقع تحويل مجلس محترم شد
و این امکان برای كميسيونهاي مجلس فراهم شد
تا به كمك مش��اورين مختلف از بخش خصوصي و
كميسيونهاي همنام در اتاق و خصوصاً اقتصاددانها
و مركز پژوهشهاي مجلس ،بندبند آن را تجزيه و
تحليل كنند .به نظر ميرسد نمايندگان محترم بايد
ديدگاههاي كلي وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و
برنامهريزي و بان��ك مركزي را كه مبتني بر مبارزه
با ركود تورمي اس��ت به عنوان ديدگاه كالن و ملي
مدنظر قرار دهند و از خواس��تههاي محلي خود كه
همواره رقابت و مبارزه براي كس��ب بودجه بيش��تر
براي هر استان اس��ت دست بكشند .به عنوان يك
فع��ال اقتصادي از اينكه در س��رفصل درآمدها63 ،
سال اس��ت كه دولت درآمدهاي شركت نفت را به
عنوان س��رمايه نگاه نميكند و نگاه درآمدي به آن
دارد ،رنج ميبرم .تا سال  1327به درآمدهاي نفتي
به عنوان سرمايه نگاه ميشده است و متأسفانه اين
نگاه تبديل به يك نگاه درآمدي ش��ده است .دولت
ميتواند از ش��ركت نفت بهره مالكانه بگيرد و آن را
به صندوق توس��عه ملي انتقال دهد و از طرف ديگر
مالي��ات ارزش افزوده و ماليات عملكرد بگيرد و آن
را به درآمده��اي مالياتي ببرد .اگر نگاه برنامهريزي
كالن كش��ور ،نگاهي استراتژيك نباش��د و اهداف
برنامه بيس��ت ساله را مدنظر قرار ندهد ،برنامه پنج
ساله درست تنظيم نميشود و در نتيجه برنامههاي
س��اليانه هم جهتگيري درست نخواهد داشت .در
برنامه بيست ساله مقرر بود كه به تدريج وابستگي
به درآمد نفتي كاهش يابد و درآمد دولت متكي به
صادرات غيرنفتي شود.همچنين آزادسازي اقتصادي
صورت پذيرد ،قيمته��اي حاملهاي انرژي واقعي
شود ،خصوصيس��ازي واقعي صورت پذيرد و نهايتاً
بهرهوري بنگاهي و بهرهوري ملي باال رود تا حدي كه
 2/5درصد از رشد اقتصادي از محل بهرهوري باشد .
اولي��ن نقد به دول��ت محترم اين اس��ت كه ارز
مبادالتي را كه از س��ال  1390معادل حدود 2500
تومان بوده اس��ت ،دولت قبلي دو س��ال ثابت نگه
داش��ت و دولت فعلي هم فقط چند درصد باال برده
به جاي اينكه طبق س��ند برنامه پنجم آن را معادل
تورم داخلي منهاي ت��ورم خارجي افزايش دهد .به
اين ترتيب هم قيمت ارز واقعيتر ميش��د و هم به

س��مت تك نرخي شدن بيش��تر ميرفتيم و نهايتاً
وقتي قيمت ارز واقعي شود ميتوان به سمت واقعي
كردن قيمت حاملهاي انرژي پيش رفت .مضافا از
محل واقعيتر كردن قيمت ارز درآمد دولت از محل
سهميه شركت نفت بيشتر ميشود .
نكته ديگر اين است كه دولت دهم و يازدهم در
س��ال جاري مصوبه مجل��س را در مورد حاملهاي
انرژي افزايش ندادند در حاليكه منطقاً بايد هر سال
ت حاملهاي انرژي تعديل شوند تا
معادل تورم قيم 
هر س��ال فاصله بين قيمتهاي دريافتي از مردم و
بنگاهها و قيمتهاي واقعي بيشتر نشود و هر ساله
دولت يارانه بيش��تري را به مردم و بنگاهها ندهد و
دچار كسري بودجه بيشتر نشود .بنابراين انتظار اين
اس��ت كه تا مرحله فاز دوم هدفمندي و براي سال
بعد حداقل معادل تورم س��ال جاري و سال گذشته
به قيمتهاي حاملهاي انرژي اضافه شود .فاز دوم
هدفمندي چنانچه يكباره و يا به تدريج اجرا ش��ود
و اگ��ر ما نفت و انرژي را به عنوان س��رمايه مدنظر
قرار دهيم درآمدهاي ماليات عملكرد و ماليات ارزش
افزوده آن ميتواند بخش عمدهاي از بودجه دولت را
تأمين کند و دولت را برای بينياز شدن از درآمدهاي
نفتي كمك کند.
مس��ئله مهمتری که در بودجه بايد مورد توجه
قرار گیرد و تا اندازهای به آن توجه ش��ده است اصل
شفافسازی س��هام بنگاههای عمومی است که اگر
باالتر از حد مجاز باش��د باید ب��ه بخش خصوصی
واگ��ذار ش��ود .بهتر ب��ود دولت در جه��ت افزایش
بهرهوری سقف مجاز سهام بنگاههای عمومی وابسته
به بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و
غیره را سالیانه  5درصد کاهش میداد که به تدریج
در یک برنامه  4س��اله س��هام حداکثر چهل درصد
بنگاههای عمومی تبدیل به بیس��ت درصد ش��ود و
مدیریت چنین بنگاههائی به تدریج به دست بخش
خصوصی واقعی برسد که بتواند هم بهرهوري را باال
ببرد و هم ماليات بيش��تري به دولت پرداخت كند
وهم بنگاههای عمومی بجای اینکه مث ً
ال سيصد بنگاه
چهل درصد سهام داشته باشند در هزار بنگاه سهم
داشته باشند ولی حد نصاب سهم آنها بیست درصد
باشد .نتیجه اینکه بنگاههايی مثل بیمه اجتماعی که
تمام مردم ایران در آن ذینفع هستند میتواند دارایی
خود را در هزاران بنگاه که دارای سود باالتر هستند،

ببرد که منافع آن به نفع همه مردم کشورمان شود.
چنین جهتگیری کل��ی باید آثارش در برنامه پنج
ساله و نهايتاً اثرش در بودجه سالیانه قابل لمس باشد.
متاس��فانه در اثر عدم اجرای برنامه چهارم و پنجم
به علت ع��دم تعدیل نرخ ارز س��الیانه معادل تورم
داخل��ی منهاي تورم خارج��ی ،بنگاههایی که از وام
صندوق ذخيره ارزی و یا ريفاينانسها و فاينانسهاي
داخلی و خارجی استفاده کردهاند و بدهیهای ارزی
دارند یکباره با دو برابر یا دوونیم برابر ش��دن نرخ ارز
بدهیش��ان دو تا دوونیم برابر ش��ده است و این در
حالی اس��ت که اکثريت این بنگاهها که بنگاههای
خدمات فنی و مهندس��ی و تولیدی بودهاند متقاب ً
ال
از دولت طلبکار بودهاند و درمقابل عدم دریافت طلب
از دولت خسارت دیرکرد دریافت نمیکنند .متقاب ً
ال
چون به بانکها بدهکاری ارزی و ریالی دارند باید هم
اثر جهش ناگهان��ي ارز را جبران کنند و هم هزینه
مالی و خسارات دیرکرد را به بانکها پرداخت کنند
که عمدتاً نمیتوانند و ورشکس��ته یا نیمه تعطیل
خواهند شد .در این الیحه هیچگونه تمهیدی برای
جبران خسارت نوسان يكباره ارز و خسارت دیرکرد
و جریمهای که دولت باید بپردازد اندیش��یده نشده
است و زیان آن در جامعه به صورت عدم امنيت در
محیط کسبوکار و در نتیجه عدم اشتغالزایی جدید
و عدم رشد ارزش افزوده در داخل کشور خواهد شد.
دولت و مجلس تواماً باید به این مس��ئله مهم توجه
کنند و امنيت سرمایهگذاری را به محیط کسبوکار
کشوربرگردانند.
فارغ از این انتقادها اما تبصرههاي بس��یار خوبی
در الیحه بودجه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی
روی رشد بهرهوری آمده است که الزم است مجلس
و دولت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
و بانک توس��عه صادرات هم توجه داش��ته باشند و
ش��رایط ایجاد بیمههایی را در کش��ور فراهم سازند
که این بیمهها شرکتهای مدیریت پروژه را پوشش
ريسك دهند تا بانکها و یا بازار سرمایه بتواند بیش
از پیش در خدمت چنین ش��رکتهایی قرارگیرند
تا رونق س��رمایهگذاری عم ً
ال منجر به رشد تولید و
خدمات شود و نهایتاً با رشد تدریجی رشد اقتصادی،
موجبات اشتغال  3/5میلیون بیکار فعلی و  5میلیون
نفري که ظرف  4سال آتیه وارد بازار کار میشوند را
فراهم سازند .
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پرونده ویژه

بودجه  1393در مجلس

نگران
ابزارهای الزم
برای تحقق بودجه
هستم
بودجه  93در گفتوگو با
ابراهیم بهادرانی
دبیرکل اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن تهران

ابراهیم بهادرانی دبیرکل ات�اق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رویکرد
بودجه سال  93را مثبت ارزیابی میکند و اعداد و ارقام آن را نیز واقعبینانه
میبیند .مهمترین ابراز نگرانی وی در این خصوص در مورد ابزارهای الزم
برای اجرایی کردن اهداف تعیین شده در بودجهای است که توسط دولت
یازدهم چندی پیش به مجلس ش�ورای اسالمی تقدیم شد .دبیرکل اتاق
با ش�ناختی كه از وضعيت اقتصادي كشور
داري�د و مباحث و مس�ائلي كه كش�ور به لحاظ
اقتصادي به آن مبتال است ،بودجه سال جديد را
چق�در ب�ا وضعيت اقتصادي كش�ور متناس�ب
ميدانيد؟

نگر
آینده
شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92
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با نگاه��ي که من به بودجه داش��تم نكات مثبت
زي��ادي را در آن دی��دم که از آن جمل��ه میتوان به
بخشنامه بودجه دولت اشاره کرد که يك سري اهداف
را ب��راي بودجه در نظر گرفتهان��د .به باور من اگر اين
موارد به نتيجه برسد براي اقتصاد كشور مفيد خواهد
بود .مثال رش��د اقتصادي مثبتی که برای سال  93در
نظر گرفته شده است .در سال  91رشد اقتصاد ما 5/8
منفي بوده و امسال هم فکر میکنم باید حدود صفر يا
يك مقدار منفي باشد .وقتي اين ميزان به سمت مثبت
بودن پيشبيني شود يا اينكه بتوانند تورم را كاهش
دهند خوب است .چون قرار است در سال آينده تورم
 36درص��دي ت��ا  25درصد كاهش پيدا كند كه يك
رويكرد مثبت است .يا با توجه به تعداد ورودي جوانان
ما به بازار كار (،بخصوص فارغالتحصيالن) اگر بتوانند
همين نرخ را ثابت نگ��ه دارند كه بين  12/2تا 12/4
باشد ،مشخص است رويكرد مثبتي براي اين كار در

تهران همچنین بر ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکید میکند و
معتقد است که اگر این قانون به دلیل نحوه عملکرد دولت قبل قابلیت اجرا
ندارد دولت باید اصالحیه آن را به مجلس بفرستد و تکلیفش را روشن کند.
متن پیش رو حاصل گفتوگوی آیندهنگر با معاون سابق سازمان مدیریت
و برنامهریزی است.

نظر گرفته شده است .يا اينكه رشد نقدينگي كه باعث
رشد تورم ميشود بين  18تا  20درصد در نظر گرفته
شده است باعث کاهش تورم میشود و رشد صادرات
غيرنفتي كه االن جنب��ه نزولي دارد  10تا  12درصد
پيشبيني رشد كردهاند ،این رويكردها همگي مثبت
اس��ت .براي اينكه ببينم بودجه واقعبينانه است يا نه
بايد ابتدا ببينيم اين اعداد ارائه شده واقعبينانه است؟
كه به نظرم به واقعيت نزديك است.
در كل رويكرد بودجه را از نظر جهتگيري و
واقعبينان�ه ب�ودن ت�ا به اينج�ا مثب�ت ارزيابي
ميكنيد؟

بل��ه .اما مواردي كه من را نگران كرده اين اس��ت
كه مطمئن نیستم ابزارهاي الزم براي رسيدن به اين
اهداف در نظر گرفته ش��ده باشد؛ يعني هدف و ارقام
خوب تنظيم ش��ده اما اينكه چه ابزاري تعيين شده
مهم است .اجازه بدهيد روي اعداد و ارقام تكيه كنم.
ببینید بودجه عمومی  194هزار ميليارد تومان تعيين
شده اس��ت .كاري كه بنده انجام دادهام اين است كه
بررسي كردهام و متوجه شدم در سال  91معادل 107
هزار ميليارد تومان بودجه محقق شد ضمن اینکه این
رقم درواقع مربوط به توان ما در ش��رايط تحريم بوده

است .در همان سال  30/5درصد تورم داشتيم این در
حالی است که در سال جاري تاکنون حدود  36درصد
تورم داريم .اي��ن دو تورم را اگر به عملکرد بودجه در
سال  91اضافه کنیم خواهیم دید که این رقم چقدر
خواهد شد .اگر ضريبها را به  107هزار ميليارد تومان
اضافه كنيم  190هزار ميليارد تومان خواهد ش��د كه
به بودجه ارائه شده(194هزار میلیارد تومان) نزديك
است پس اين رقم که در بودجه  93پیش بینی شده
واقعي است .بعد بايد ببينيم رويكرد بودجه چيست؛
سال  ،91معادل  90هزار ميليارد تومان هزينه جاري
داش��تيم که اگر اين دو تورم به آن اضافه ش��ود بايد
امسال  160هزار ميليارد تومان بودجه جاري داشته
باشيم در حالیکه هزینههای جاری را معادل  144هزار
میلیارد تومان پیشنهاد دادهاند یعنی معادل  11درصد
در بودجه س��ال  93كاه��ش دادهاند(.یعنی انقباضی
دیده شده است) بودجه عمراني در آن سال  17هزار
ميليارد تومان عملکرد داشت كه اگر تورم دو سال را
به آن اضافه كنيم بودجه عمرانی سال  93معادل 30
هزار ميليارد تومان خواهد ش��د كه در بودجه امسال
 43هزار ميليارد تومان يعني  26درصد بيشتر تعيين
ش��ده است .حال به تكتك منابع درآمدي بپردازيم؛

در بودجه سال  92فروش شركت را  37هزار ميليارد
تومان و فروش طرحها را  5هزار ميليارد تومان (جمعا
 42هزار ميليارد تومان) ديده بودند .بعد در اصالحيه
بودجه س��ال  92مبلغ فروش شرکتها را به  28هزار
ميلي��ارد تومان کاهش دادند ،در س��ال  18 ،93هزار
ميليارد تومان تعيين شده است .ما فكر ميكرديم در
سال  92با توجه به سابقه فروش شركتها نميتوانيم
به اين رقم برس��يم .اتفاقا يك��ي از بحثهاي بنده در
هيات نمايندگان اتاق تهران اين بود كه اين  28هزار
ميليارد تومان محقق نخواهد ش��د چنانچه میدانیم
هنوز هم نش��ده اس��ت .اما در بندي ذكر شده كه هر
آنچه كه دولت تصميم دارد واگذار كند بايد در س��ال
 93واگ��ذار كند که به نظرم با ای��ن بند این رقم 18
هزار ميليارد تومان که تعیین شده تا اندازهاي رقمی
واقعي است.
وضعی�ت درآمد حاصل از ف�روش نفت در
بودجه و درآمد مالیاتی چگونه است؟

ب�ه افزايش واردات اش�اره كرديد .برخی از
کارشناسان نسبت به افزایش واردات ابراز نگرانی
کردهاند .آیا شما هم فکر میکنید رويكرد دولت
ب�ه اين بخش ميتواند ب�ه واردات بيرويه منجر
شود و اقتصاد را در اين بخش بيشتر دچار آسيب
كند؟

ش�ما در مورد اینکه ابزاره�اي الزم جهت
تحقق اهداف بودجه پیشبینی ش�ده باشد ابراز
نگرانی کردید .آیا پيشبيني و مش�خص كردن

براي اينكه ببينم
بودجهواقعبينانه
است يا نه بايد
ابتداببينيم
اعداد ارائه شده
واقعبينانهاست؟
نگرانی این است
كهمطمئننیستم
ابزارهاي الزم
براي رسيدن به
اهداف در نظر
گرفته شده باشد؛
يعني هدف و
ارقام خوب تنظيم
شده اما اينكه چه
ابزاري تعيين شده
مهم است.

با توجه به اینکه ما االن در وضعیت اقتصادی
رکود تورمی هستیم و می دانیم که سیاستهای
حل هر کدام از ای�ن بحرانها بعضا در تعارض با
دیگری ق�رار دارد ،فکر میکنی�د رويكرد كلي
بودجه به چه سمتوسویی است؟ كاهش تورم يا
افزايش رونق اقتصادي؟

رويكرد بودج��ه را در جهت كاهش تورم ميبينم.
دو س��رفصل در بودجه تعيين ش��ده ك��ه به نظر من
براي فضاي كسبوكار هم بايد اين كار انجام ميشد.
گفته شده داراييهاي بانك مركزي نبايد افزايش پيدا
كند ،معني اين حرف اين است كه ارزهايي كه دولت
میخواهد بفروشد بايد بهگونهاي باشد كه داراييهاي
بانك مركزي را افزايش ندهد .يعني در بازار به فروش
برسد و پايه پولي را نبايد افزايش دهد .وقتي پايه پولي

نگر
آینده

اگر واردات را تجزيه و تحليل كنيم بخشي از آن را
ناگزير هستيم انجام دهيم .مثال واردات روغن خام كه
در داخل كشور  5-10درصد نيازمان را تامين ميكنيم
ویا مقدارر زیادی محصوالت کشاورزی دیگر نیاز داریم
که ناگزیر هستیم وارد کنیم .اگر امسال از ذخايرمان
اس��تفاد كرده باشيم براي س��ال بعد قطعا به مشكل
برميخوري��م .اما اگر در جايي ظرفي��ت توليد داريم
و اب��زار توليد را فراهم نميكنيم و به س��مت واردات
ميرويم آنجاست كه نگرانكننده است.

بودجه را باید يك برنامه يكساله ببینیم و باید برای
محقق کردن اهداف آن هم فکری بکنیم .وقتي اهداف
تعيين ميكنيم بايد ابزارهايش را در نظر بگيريم .مثال
در گزارشه��ای صن��دوق جهانی پ��ول ،رتبه فضاي
كس��بوكار ما نسبت به سال گذش��ته عقبتر رفته
يعن��ي از  ،144االن به  152رس��یدهایم .مث ً
ال باید به
بانكها بگوييم اين سختگيريها را مقداري تسهيل
كنن��د و همچنین وظايف واس��طهگري مالي خود را
که سالهاس��ت فراموش كردهاند دوباره از سر بگیرند
و به سرمایهگذاری خودشان پایان دهند .واقعیت این
اس��ت که اگر جلوي اين موارد گرفته ش��ود و اجازه
دهيم بخش خصوصي كار خودش را بكند و بانك هم
كار واسطهگري مالياش را انجام دهد باعث ميشود
انحرافاتي كه به وجود آمده به مسير خودش برگردد.
به نظرم اتفاقا جاي چنين مواردي در بودجه اس��ت و
سالهاي قبل هم در بودجههاي مختلف گنجان دهايم.
درست اس��ت كه هر مورد قوانين جامعي وجود دارد
اما ما با شرايط موجود در اقتصاد كشورمان نميتوانيم
صب��ر كنيم و براي ه��ر مورد لواي��ح و قوانين خاص
خ��ودش را تعيين كنيم .مواردي كه به اقتصاد لطمه
زده و بودجههاي ما را تحتتأثير قرار ميدهد بايد در
بودجه آورده ش��ود و اينجاست كه به نظر من كمبود
وجود دارد .مثال در نظر گرفته شده كه سرمايهگذاري
منفي در سال قبل را به سمت مثبت شدن پيش ببریم
كه اين خوب است و قطعا در بخشنامه بودجه ابالغی
آقاي رئيسجمهور هم آمده است .بعد گفته شده كه
بايد  35ميليارد دالر از خارج از كشور فاينانس بگيريم
كه به نظر من به اين راحتي اين ميزان را به ما فاينانس
نميدهند .در اين صورت اين هدف س��رمايهگذاري
دچار مشكل ميشود .بايد ببينيم سال قبل اين ميزان
چقدر بوده و امسال چقدر ميتوانيم با توجه به شرايط
آن را رشد دهيم .اگر ميزان تعيين شده ( 35ميليارد
دالر) محقق نشود سرمایهگذاریها به نتیجه نرسد و
از طرف ديگر توليد هم محقق نشده و اهداف بودجه
محققنمیشود.
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از نظر رقم ابتدا نفت ،بعد ماليات و بعد هم فروش
ش��ركتها در اولويت هس��تند .االن  77هزار و 800
ميليارد تومان براي نفت تعيين ش��ده ،قيمت ارز هم
 2650تومان تعيين ش��ده كه يك��ي از نكات مثبت
بودجه است .با توجه به هزينه ارز تخصیصي مبادالتی
تقريباً نزديك به  2900تومان( نرخ بازار) است ،منتها
چون بايد كاري كنند كه جهت ارز در بازار ،كاهش��ي
باشد اين رقم را نزدیک به بازار در نظر گرفتهاند .یعنی
اوال ارز  1226تومان را حذف كردهاند و به سمت تك
نرخي شدن رفتهاند که این کار بسیار درست و مثبتی
است و بعد به تناسب با بازار جهت كاهشي بودن نرخ را
در نظر گرفتهاند .سال گذشته يك ميليون و  100هزار
بشكه صادرات نفت و معادل 200هزار بشکه میعانات
تعيين شده بود و سال جديد هم همين ميزان صادرات
نفت خام در نظر گرفته شده پس نشان ميدهد توافق
ژنو بر اين اس��اس اس��ت كه تحريم جديدي بر ايران
اعمال نش��ود .از طرف ديگر صادرات ميعانات را كه بر
اساس توافق ژنو قرار شد صادراتش نسبتاً آزاد باشد از
 200هزار بش��كه ،به 300هزار بشكه افزایش دادهاند.
اين كارها براس��اس واقعيات موجود اس��ت .نفت هم
 103دالر تعيين ش��ده كه براس��اس پيشبينيهاي
بازار ،درس��ت است مگر اينكه ش��رايط بازار ،غيرقابل
پيشبيني شود .در مجموع اگر شرايط به طرف مثبت
پيش برود بودجه نفتي قابل تحقق است .البته توجه
داشته باشيد كه تمام درآمد حاصل از فروش نفت وارد
بودجه نميش��ود .طبق قانون بودجه بايد  29درصد
به صندوق توس��عه ملي براي س��رمايهگذاري بخش
خصوصي و  14/5درصد هم به س��هم ش��ركت نفت
تخصیص یابد پس حدود  56/5درصد از صادرات نفت
براساس نرخ هر دالر  2650ریال محاسبه می شود که
در ح��دود  77هزار و  800میلیارد تومان خواهد بود.
البته اين بودجه براي بلندمدت صحيح نيست .چون ما
نبايد وابسته به صادرات نفت باشيم .تراز عملياتي در
اين بودجه  50هزار ميليارد تومان منفي است يعني
بايد بتوانيم منهاي فروش دارايي بودجه را تعيين كنيم

چون اين امر محقق نشده اين منفي بودن ادامه دارد
اما شرايط موجود ما هم خاص است.
به بحث مالياتي ميرس��يم ك��ه  66هزار ميليارد
تومان تعيين شده است .اگر بخواهيم براساس معياري
بس��نجيم درآمد مالياتي ما در س��ال  91حدود 40
ه��زار ميليارد تومان بوده اس��ت .اين رقم را از س��ال
 80تا  91بررس��ي كردم كه ببينم چند درصد تولید
ناخالص داخلیماليات گرفتهايم .به طور ميانگين ما
 6/43درصد توليد ناخالص داخلي را ماليات گرفتهايم.
اول اين را عرض كنم درس��ت اس��ت كه ما سال 91
رش��د توليد ناخالص داخلي منفي داش��تيم و س��ال
 92ه��م تا حدي اين روند ادامه دارد اما به اين معني
نيس��ت كه تولید ناخالص داخلی اسمي ما باال نرفته
باش��د .توليد ناخالص داخلي ما در  3سال گذشته به
صورت ميانگين  25درصد رش��د كرده كه من برای
س��ال آینده در حدود  25درصد در نظر گرفتهام .اگر
ما هر س��ال  25درصد رشد تولید ناخالص داخلی به
قيمت اسمي داشته باشيم و  6/4درصد آن را ماليات
در نظر بگيريم همي��ن رقم در بودجه تعيين خواهد
شد .بنابراين خيلي رقم عجيبي نيست اگر چه خيليها
اميدي به تحقق آن ندارند .اگر نگاهي به توليد داشته
باشيم و آن را رشد دهيم قطعا امكانپذیر خواهد بود.
و از ظرفیتهای خالی بخش تولید استفاده کنیم .اين
مطلب نشان ميدهد كه اگر نگاه مثبتي به توليد شود
ماليات قابل حصول است به خصوص اينكه ما ماليات
ب��ر ارزش افزوده ميگيريم كه هر س��ال به آن اضافه
ميشود .ضمن اينكه براساس واقعيات موجود و هدف
در نظر گرفته شده برای رشد تولید ناخالص داخلی،
واردات ه��م افزايش پيدا خواهد كرد که بخش عمده
آن مربوط به کاالهای واسطهای و مواد اولیه است که
بایستی خط تولید را تغذیه کند بنابراین واردات مواد
اولیه و واس��طهای ،هم تولید را افزایش میدهد ،هم
درآمد دولت را افزایش میدهد .بنابراین اگر به توليد
بها داده شود درآمد مالیاتی قابل تحقق است.

ابزارها براي تحقق رويكرد بودجه بايد در بودجه
اش�اره ش�ود كه االن نشده اس�ت؟ به نظر شما
راهكار تحقق رويكرد بودجه چه ابزارهايي است؟
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افزايش داده ميش��ود با توجه به سرعت گردش پول،
نقدينگي پنج برابر بيش��تر ميش��ود .وقتي داراييها
ثابت بمان��د پايه پولي افزايش پي��دا نميكند و تورم
كم ميش��ود .مورد ديگر اينكه قرار شده نقدينگي ما
بيش��تر از  18تا  20درصد رش��د نكند كه با توجه به
گذشته ما كه تا  40درصد هم رشد داشتيم سیاست
پولی خوبي است .عرض بنده اين است كه جهتگيري
بخشنامه نش��ان ميدهد كه اين موارد در نظر گرفته
شده اس��ت .اگر از من بپرسند چطور ركود را برطرف
ميكنيد ميگويم ركود هيچ راهي در كوتاهمدت ندارد
جز اينكه از ظرفيتهاي موجود استفاده بهينه انجام
شود .يعني اگر سرمايهگذاريهاي که در گذشته انجام
شده است مث ً
ال 20تا  50درصد ظرفيت بکار بیندازیم.
سرمايهگذاري انجام شده و نيروي كار و مواداوليه هم
موجود اس��ت اما امکان توليد بوجود نمی آید .یکی از
دالیل این کار این اس��ت که سرمايه در گردش برای
ظرفیت کامل تهیه نميشود .بنابراين براي از بين بردن
ركود بايد از ظرفيتهايي كه در گذش��ته ايجاد شده
بهینه و کامل استفاده شود ،و براي اينكه از ظرفيتها
بهتر استفاده شود بايد ابزارهاي مالي و پولي به كمك
بخش توليد بيايند .در ش��رايط كنوني ابزارهاي مالي
ما بسيار كم اس��ت و ابزارهاي پولي هم به درستي به
كمك توليد نميآید .به عنوان مثال براس��اس مصوبه
ش��وراي پول بایس��تی كه  36تا  37درصد اعتبارات
به بخش توليد داده ش��ود .گفته میش��ود که س��ال
گذش��ته اين ميزان حدود  25تا  27درصد تخصیص
داده ش��ده اس��ت .من خودم که در سالهای گذشته
عضو ش��وراي عالي بانكها بودهام ،میدانم که بانکها
گاهي اوقات چون نميتوانند اعتبارات را تفكيك كنند
اعتبارات بيش��تر كارهاي بازرگاني را هم به نام توليد
ثبت مینمایند در آمار فوق قسمتي كه خودشان قبول
دارند كه به بخش توليد داده ش��ده و ممكن است در
آن بازرگاني يا خدمات هم باش��د  10درصد كمتر از
مصوبه تخصیص داده شده است .با اين وضعيت چطور
ميخواهيم ركود را كم كنيم .مثل اين است كه شما
يك خانه خريده باش��يد و در آخر پولي براي تکمیل
اين خانه نداش��ته باشيد ،در نتيجه سرمايه چند صد
ميليوني شما به خاطر نبود مبلغ کمی معلقبماند .به
نظرم اين مورد بايد در دولت پررنگتر ميش��د چون
دولت براساس رويكردي كه دارد به دنبال از بين بردن
ركود و ايجاد رونق است .اين رونق جز اينكه بانكها و
بازارهاي مالي ما به بخش توليد توجه بيشتري داشته
باش��ند و فضاي كسبوكار مناسب شود كه بتوانيم از
داخل و خارج براي سرمايه در گردش نقدينگي دريافت
كنيم امكانپذير نيست .مثالي براي شما ميگويم .در
س��الهای قب��ل خریده��ا را بصورت یوزان��س انجام
میدادیم .يعني مثال شما ميخواستيد براي كارخانهتان
چيزي بخريد از طرف خارجي درخواس��ت ميكرديد
كه كاالي موردنيازتان را شش ماهه يا يكساله به شما
بفروشد .شما  10درصد به بانك برای گشايش اعتبار
ميداديد و گشايش اعتبار انجام میشد طرف خارجي
از اعتبار خودش در بانك خودش استفاده ميكرد و به

ما نسيه ميفروخت .ما كاال را ميگرفتيم وبعد از تولید
و فروش ،پول را پرداخت ميكرديم .يعني نقدينگي از
خارج تامین ميش��د .االن به جاي  10درصد بانك به
ش��ما ميگويد بايد  130درصد پول بدهيد (يعني از
 100درصد هم بيشتر) جلوتر هم بايد پول بدهيد .یک
تا دو ماه طول ميكشد كه مواد اولیه کارخانه توليد شود
و مدتی نیز طول میکشد که به سبب بروكراسي ايجاد
شده  LCابالغ ش��ود و پول هم در بانك حبس شده
و حداقل یک ماه هم طول ميكش��د كه كاالي توليد
ش��ده از مبدا حمل و ترخيص شده و به كارخانه وارد
شود ،در نتيجه برای كااليي كه با پول طرف خارجي به
دست ما ميرسید چند ماه جلوتر باید 30درصد بیشتر
از کل پولش را بدهیم تا به کارخانه برسد یعنی باید با
نرخ كارمزد بيش��تري از بانكهاي داخلي وام بگيریم
،ک��ه این امکان برای همه تولیدکنندگان وجود ندارد.
اين موارد باعث ايجاد ركود ميشود .هدف دولت ايجاد
اش��تغال و از بين بردن تورم و ركود است و بايد اول از
ظرفيتهای خالی استفاده كند .بانكها نباید خودشان
را به جاي توليدكننده يا واردكننده بگذارند و خودشان
شركتهاي سرمايهگذاري كرده و درآمد داشته باشند.
بانكها بايد واسطهگري مالي كنند و شرايط خارج را
هم بهگونهاي پيش ببرند كه بتوانيم از امكانات گذشته
استفادهكنيم.
چه مواردي در فضاي كسبوكار در بودجه
مدنظرتانبود؟

ممكن اس��ت جاي اي��ن موارد در بودجه نباش��د
ام��ا ما االن در مورد بودج��هاي صحبت ميكنيم كه
ميخواهيم رونق ايجاد كني��م .ميتوانيم بگوييم در
بودج��ه این قوانین را پیشبینی کنی��م تا قوانين به
تصويب برسند يا بگوييم اينها الزامات براي رسيدن به
اين اهداف است .عرض من اين نيست كه همه قوانين
در داخل بودجه خالصه ش��ود اما موردي كه كش��ور
به عنوان ه��دف بودجه قبول ميكند بايد ابزار آن به
موازات ديده شود .واال هرچقدر تاخير بيفتد به هدف
بودجهنميرسيم.

تيم اقتصادي آقاي روحاني از سالها قبل به
مباحث فضاي كس�بوكار توجه داشتند و بعيد
اس�ت كه به اين م�وارد توجه نكرده باش�ند .به
نظرتان به اين مس�ائل در آين�ده نزديك توجه
ميشود؟

به نظرم فضاي كس��بوكار از نان ش��ب برايمان
واجبتر اس��ت .تا اجازه ندهيم فع��االن اقتصادي با
باالترين بهرهوري براي كش��ور كار كنند! هيچ كاري
جايگزين آن نخواهد ش��د .از ديد م��ن هر جا دولت
و مجل��س صالح بدانند و فضا را قابل رقابت با س��اير
كش��ورها كنند عين ثواب است که قوانین مربوطه را
بگنجانند.
ب�ه نظرت�ان در بودج�ه  93ب�ه مس�اله
كوچكسازي دولت چقدر توجه شده است؟

گ ديده شده كه خوب است
واگذاري شركتها پررن 
از طرف ديگر بودجه شركتها تا اندازهاي انقباضي ديده
شده يعني حدود  9درصد رشد داشته است .اين موارد

نش��ان ميدهد در جهت كوچك شدن بخش دولتي
اس��ت و به نظرم مثبت بوده است .يا مثال در جاهاي
ديگر براي س��ازمانهاي توسعهاي تا  49درصد اجازه
س��رمايهگذاري داده شده كه اين هم مثبت است كه
بخش دولت��ي مديريت را به عه��ده نگيرد كه بخش
خصوصي شريك س��ازمانهای توسعهای دولت دچار
مشكل شوند .اما همينجا هم نواقصي وجود دارد .مثال
در بودجه ابزار كافي براي اينكه بدهي پيمانكاران بخش
خصوصي پرداخت شود لحاظ نشده است .باالخره اگر
ميخواهيم دولت را كوچك كنيم بايد بخش خصوصي
را توسعه دهيم و بخش خصوصی بايد بتواند سرپا باشد.
درحالیک��ه بخش خصوصي كه به بانكها بدهكار و از
دولت طلبكار است به مشكل برميخورد.
اما آقاي روحاني اعلام كردند كه حل اين
مورد در اولويت خواهد بود.

اما ابزارها به اندازه الزم براي پرداخت اين بدهيها
ديده نشده .مثال گفته ميشود كه طرح واگذار شود يا
اوراق مش��اركت و خزانه اسالمي منتشر شود اما اين
ارقام با ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي تناسب
ن��دارد و به نظرم بودجه عمراني كه تعيين ش��ده در
حدي نيست كه بتوان از طريق آن بدهيها را پرداخت
كرد.

با توجه به اينكه اين حجم بدهي مربوط به
دول�ت قبل اس�ت و بخش خصوص�ي هم محق
است ،آیا واقعا شرايط به گونهاي هست كه دولت
بتوان�د اين بدهيه�ا را پرداخت كن�د يا بخش
خصوصي ممكن اس�ت به خاط�ر رويكردي كه
وجود دارد با دولت جديد مدارا كند و اين مشكل
به اين صورت حل شود؟

به هرحال دولت متعهد است و ربطي ندارد كه این
تعهد توس��ط کدام دولت ایجاد شده است .وزارتخانه
و ش��ركتها پروژه عمراني تعریف ك��رده و از بخش
خصوصي خواس��تهاند و بخش خصوص��ي هم اموال
و داراي��ي خ��ودش را در اين راه صرف كرده اس��ت و
مقروض هم شده است .اما سؤال اين است اين منصفانه
است كه شما از بانك وام بگيريد و در جايي كار كنيد
و قرار باشد آخر سال اين مبلغ را پرداخت كنيد و اين
كار را انجام ندهيد و شما را منع کنند كه از جايي حق
گرفتن وام نداشته باشيد و مدام ميزان بدهي شما زياد
شود و از سمت دولت هم كارمزد دريافت نكنيد .عرض
من اين است كه دولت بايد فكر بيشتري در اين مورد
ميكرد .دول��ت بايد راهكارهاي ديگري هم براي اين
موارد بينديش��د .به هر حال پيشنهادهايي هست كه
در مجلس ارائه خواهيم داد .كشور ما امكاناتي دارد كه
ميت��وان در اين راه صرف کند .مثالي عرض ميكنم.
فرض كني��د در بودجه اصالحي بودجه  92گفتند 6
درصد از صندوق توس��عه ملي در بانك گذاشته شود
تا  13هزار ميليارد تومان وام گرفته شود و به طرحها
اختصاص داده شود .آيا نميتوانستند وامي بگيرند و
به بدهكاران پرداخت شود؟ به هرحال كشور امكاناتي
دارد و خ��ود پيمانكاران حاضر ب��ه همكاري با دولت
هستند.

يك�ي از مهمتري�ن مس�ائل بودجه بحث
هدفمندي يارانهها است كه براي دولت معضلي
شده است .آقاي تركان هم اعالم كرده كه اين كار
طرحي شكستخورده است .دولت اجراي قانون
را سرلوحه خودش قرار داده اما عمل به اين قانون
چقدر ميتواند واقعبينانه و اجراييباشد؟ االن با
توجه به اينكه س�ال چهارم اج�راي هدفمندي
يارانهه�ا را ميگذرانيم و اداره ام�ور در نيمي از
همین امسال در دست دولت قبلي بوده و قيمت
بنزين هم بعد از چهار سال همان  400و  700تومان
مانده اس�ت .در ش�رايط فعلي بخش وسيعي از
هدفمندي يارانهها كه معطل مانده بود و بخشي
هم كه اجرا شده به عقيده كارشناسان اقتصادي
واژگونه اجرایی ش�د .حاال دول�ت جديد چقدر
ميتواند براس�اس قانون هدفمندي يارانهها اين
طرح را جلو ببرد؟

اوال كه هدفمندي يارانهها بايد به دو قسمت تقسيم
شود .قسمتي كه تا به حال انجام شده و قسمتي كه
مرحله دوم است .قسمتي كه تا به حال انجام شده در
هر دو دولت ناقص انجام ش��ده اس��ت .مثال در قانون
بودجه سال  92قرار بود قيمت انرژي  38درصد رشد
داش��ته باشد .درحال حاضر س��الیانه حدود  42هزار
ميلي��ارد تومان براي هدفمندي يارانهها پرداخت می
ش��ود .دولت قبلي بودج��ه را دير تقديم كرد و بعد از
تصویب بودجه سه ماهي هم كه عهدهدار اداره کشور
بود  38درصد رش��د داده نشد .دولت بعدي هم در 6
ماهه دوم همين كار را ادامه داده يعني حدود  12هزار
ميليارد تومان منابع موردنظر حاصل نشد .مشخص
اس��ت اگر اين روند ادامه داشته باشد درآمدي معادل
حدود  30هزار ميليارد تومان و هزينه معادل  42هزار
ميليارد تومان داريم.
به لحاظ اقتصادي درست است اما فرمايش
شما يك جنبه سياسي هم دارد .دولت قبل اين
كار را نك�رده و قان�ون را نادي�ده گرفته و دولت
جديد هم اگر ميخواس�ت اين كار را انجام دهد
ش�وكي به مردم وارد ميشد و به بدنه اجتماعي
دولت لطمه وارد ميشد .به نظرتان افزايش قيمت
با توجه به اين موارد عملي بود؟

قانون اين بوده كه ش�يب تدريجي داشته
باشد و ...

قانون بودجه سال قبل را اگر نگاه كنيد قانوني بوده
ك��ه دولت قبلي اجرا نكرده اما دولت جديد قانونمدار
است و نشانه آن آماده كردن به موقع بودجه است .اگر
قانونمدار است بايد به مجلس طرحي جايگزين معرفي
كند و اعالم كند قانون تصويب شده را به داليل ذكر
شده نميتواند اجرا كند.

اما با فضاي حاكم بر مجلس اين گفته قبول
نيست. ...

اما اين قانون است .كسي حق ندارد بگويد تفسير
من اين است و قانون را اجرا نميكنم .اگر من استنباط
ميكنم كه اين قانون به ضرر كشور است ،كسي ديگر
كه وظيفهاش قانونگذاري است نظر عکس دارد.

بحث ضرر و زيان نيس�ت .اگر این اتفاق در
اتاق تهران میافتاد واکنش شما نسبت به قوانین
غلط داخل اتاق چگونه بود؟

بحث ما در مورد هدفمندی یارانهها و قانونی که اگر
اجرا نشود چه اثری دارد ،است .به عنوان يك كارشناس
عرض ميكنم اينكه كسري بودجه داشته باشيم و آن
را با عدم تخصيص بودجههاي عمراني يا اس��تقراض
از بانك مرك��زي تامين كنيم و به همین علت انرژي
را ارزان در اختيار مردم قرار دهيم کار درس��تی انجام
نمیدهیم .در مورد مثالي كه درباره اتاق تهران گفتيد
اگر هيات رئیسه یا هیات نمايندگان موردي را تصويب
كرده من اجرا خواهم كرد اگر هم امكان اجرا نداش��ته
باش��م اصالحيه ارائه خواه��م داد و داليل عدم اجرا را
ذكر خواهم كرد و ميخواهم اجازه دهند آن را اصالح
كنم اينكه با من همراهي ش��ود يا نه بحث خودشان
است .مورد بعدي از ديد من پول نقد به مردم دادن به
معني تزريق نقدينگي به جامعهاي است كه دچار ركود
است كه باعث ايجاد تورم ميشود .گفته آقاي تركان
درست است .ما قصد داشتيم افراد مستمند از يارانهها
برخوردار شوند اما با اين تزريق نقدينگي تورم بيشتر
ش��ده وتورمي كه ش��تاب باالي  40و  36درصد دارد
جزو تورمهاي کمسابقه در دنياست .مورد بعدي اين
است كه قرار بود اين هدفمندي به كمك نيازمندان
بيايد اما بیش از  76ميليون نفر از اين مورد برخوردار
ش��دهاند .اگر میخواهیم از ضعفا حمایت کنیم بايد
كس��اني را كه مثال تحت پوشش بهزيستي و كميته
امداد هستند وبقیه افراد مستضعف را شناسائی کنیم
نه اینکه با تقسیم پول باعث افزایش تورم شویم و فقرا
را فقیرتر کنیم.
بله اما كاري اس��ت كه بنايش گذاش��ته شده و به
نظرم بايد ادامه داده ش��ود ت��ا ارزش اين پول از نظر
تورمي بهگونهاي باش��د كه در بودجه خيلي اثرگذار
نباش��د .اث��ر  42هزار ميلي��ارد تومان را ب��ا  17هزار
ميليارد تومان در س��ال  91كه ب��راي پروژه عمراني
براي كل كشور عملکرد داشته مقايسه كنيد .يا اينكه

نگر
آینده

ام�ا میدانیم که در این خص�وص دولت در
عمل انجام شده قرار گرفته است.

اينكهكسري
بودجه داشته
باشيم و آن را با
عدمتخصيص
بودجههاي
عمراني يا
استقراض از بانك
مركزي تامين كنيم
و به همین علت
انرژي را ارزان در
اختيار مردم قرار
دهيم کار درستی
انجامنمیدهیم.
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در اقتص��اد م��وردي به نام هزينه فرص��ت داريم.
بهعن��وان مثال اگر  12هزار ميلي��ارد تومان انرژي را
گران كنيم بهتر اس��ت تا  12ه��زار ميليارد تومان از
بانك مركزي قرض بگيريم .قرض گرفته شده اثرش
روي ت��ورم چون پن��ج برابر(معادل س��رعت گردش
نقدینگی) نقدینگی را افزایش میدهد مخربتر است.
زماني است كه دولت پول دارد و اين  12هزار ميليارد
تومان را از خودش پرداخت ميكند تا به مردم فش��ار
نيايد شاید كار درستی باشد اما وقتي دولت با كسري
بودجه مواجه است و بايد اين كسري را قرض بگيرد،
به نظرم عدم اجرای قانون در این مورد از نظر اقتصادی
کار درستی نیست در رابطه با هدفمندي يارانهها بايد
خس��ارت را در نظر بگيريم .درست است كه دولت به
تازگي روي كار آمده اما قانون در اختيار دولت نيست

كه بخواهد جلويش را بگيرد.

 107هزار ميليارد تومان بودجه كل بوده كه اين 42
هزار ميليارد تومان در مقایسه با بودجه آن سال رقم
هنگفتي اس��ت .مطلب ديگر كه بايد در كنار بودجه
ديده شود مسكن مهر است كه بودجه زيادي نياز دارد.
گرفتاري دولت قبلي اين بود كه اينها را از دخل و خرج
مملكت جدا كرد .هر كدام از اين موارد براي خودشان
قاعدهمندي دارند .اگر اينها در يك راستا قرار نگيرند
اهداف اقتصادي مملكت را دچار مشكل ميكنند .نکته
دیگری که در پایان می خواهم به آن اشاره ای داشته
باش��م اینکه بودجه بايد ملهم از يك برنامه پنجساله
باش��د .االن دولت با رويكردهاي جديدي كه بيش��تر
هم تلطيف روابط خارجي ،هماهنگي مسائل داخلي،
قانونمدار بودن و كمك به رش��د سرمايهگذاري است
باید قوانین را هماهنگ با اين اهداف پیش��نهاد نماید
تا به تصویب مجلس برسد .بنابراين بايد روي قوانيني
كه ممكن اس��ت در راس��تاي چارچ��وب كار دولت
نباش��د مروري انجام ش��ود و مواردي كه باعث رشد
سرمايهگذاري كارآفرينان و بخش خصوصي میشود
(چون ثابت ش��ده كه دولت كارفرماي خوبي نيست)
در اولويت قرار گیرد همچنین فضاي سياس��ي را به
كمك فضاي اقتصادي بي��اورد به اين خاطر كه االن
عمده مشكل ما تورم،بيكاري ،رشد اقتصادي منفی و
رشد سرمايهگذاري منفی است .بايد فضاي سياسي در
اين جهت تلطيف شود يعني مانند خيلي از كشورهاي
ديگر از س��رمايه كش��ورهاي خارجي استفاده شود و
همينطور از س��رمايهگذاري ايراني��ان مقيم خارج از
كش��ور بهره ببريم .بايد كاري كنيم كه كفه ترازو به
نفع سرمايهگذاران در داخل ايران باشد نه اينكه افراد
سرمايهشان را در خارج از كشور سرمايهگذاري كنند.
اينها الفباي كار است براي اينكه بتوانيم از اين شرايط
نج��ات پيدا كنيم ،در غير اين ص��ورت با يك اليحه
بودجه و مسائلي نظير اين نميتوانيم به هدف برسيم.
بايد مشخص كنيم نسبت به كشورهاي سرمايهپذير
چه مشكالتي داريم و راهحلي در نظر بگيريم و آن را
در چارچوب قانون اساس��ي و سياستهاي كلي نظام
به صورت ه��دف ملي دربياوري��م و قوانين را اصالح
كنيم .در اين صورت راه را براي كساني كه كننده كار
هس��تند باز كردهايم .نكته بعدي اين است كه به تراز
عملياتي منفي و وابستگي به نفت ايراد گرفته ميشود.
كليد حل اين معما در بزرگ شدن اقتصاد ماست اين
معني كه در هر زمينه بجای تعداد معدودی شرکت،
چندين شركت با تولید رقابتی داشته باشيم و از اين
طري��ق تولید ملی را باال ببريم به این ترتیب مالياتي
كه به دولت پرداخت ميش��ود هم بيشتر خواهد شد
بنابراي��ن بايد كاري كنيم اقتص��اد ما از ظرفيتهاي
موجود با حداكثر كارايي به نحو احسن استفاده كند
و ظرفيتهاي اقتصاديمان را گسترش دهيم .در اين
صورت وابس��تگيمان به فروش دارايي و فروش نفت
كمتر شده و ماليات هم به جاي اينكه کمتر از  7درصد
تولید ناخالص داخلی باشد مثل كشورهاي پيشرفته
بین  15تا  30درصد آن خواهد رس��يدکه اميدواريم
اين مطلب در آینده اتفاق بيفتد.
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پرونده ویژه

بودجه انبساطی
و حساب مالیاتی
هادی بهرو ز زنوز میهمان اتاق تهران بود تا درباره
محاسن و معایب الیحه بودجه  1393سخن بگوید

درحالیک�ه مراح�ل بررس�ی بودجه س�ال 93
در مجل�س به روزه�ای آخر خود نزدیک میش�د
بنگاهداران بخش خصوصی در کمیس�یون صنعت
و معدن میزبان دکتر هادی بهروززنوز استاد سابق
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی شدند تا
الیحه بودجه  93را از منظر یک کارشناس اقتصاد

بررس�ی کنند .در این نشس�ت ،دکتر زنوز با بیان
اینکه از بودجه باید توقعاتی داشت که در حد همان
بودجه اس�ت،تصریح کرد که با توجه به شرایط بد
اقتصادی سالهای اخیر و ناکامیهای دولت گذشته،
انتظار معجزه از نخستین بودجه دولت یازدهم نباید
داشت .به گفته وی،اقتصاد ایران گرفتار ساختارهای

غلطی است که تا آنها رفع نشود حرکت رو به جلو به
سختی انجام می گیرد .از این رو ،او اصالح ساختار
اقتصاد ایران را تنها راه نجات خواند که به زعم وی
یکی از بهرهمندیهای آن ،تدوین بودجهای کارآمد
خواهد بود .در ادامه بخشهایی از سخنان دکتر زنوز
در این دیدار را مرور میکنیم:

در غیاب اح��زاب ملی و تفوق منافع محلی بر
منافع ملی ،بودجه دولت به طور دقیق در مسیر
اقتصاد کش��ور در مجلس تنظیم نمیشود .ضعف
شفافیت و پاسخگویی دولت و مجلس در قبال مردم
و نهادهای مدن��ی از دیگر عوامل اثرگذار بر بودجه
دولت است و در صورتی که احزاب ملی وجود داشته
باشند که بخواهند منافع ملی را اولویت قرار دهند،
رفتار دولتها نیز قطعا متفاوت خواهد بود.
در تنظیم بودجه س��االنه وابستگی به مسیر
گذشته نقش پررنگی دارد به طوری که دولت
یازده��م وارث تصمیم��ات و رفتارهای دولت قبلی
اس��ت و وجود  2904ط��رح عمرانی نیمه تمام که
تکمیل آنها به  400هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز
دارد ،محصول تسلیم دولت قبل در برابر فشارهای
سیاسی است .بدهی  66هزار میلیارد تومانی دولت
به سازمان تامین اجتماعی ،بدهی سنگین دولت و
شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و بانکها و انتشار
اوراق بدهی توس��ط دولت و ش��رکتهای دولتی،
بخشی از اتفاقاتی است که در دوره گذشته رخ داد
و آثار و نتایج آن امروز در اقتصاد کشور نمایان شده
است .در نظام بودجهریزی کشور طی دولتهای نهم
و دهم اتفاقات عجیبی رخ داد از جمله :کاهش تعداد
دستگاهها بر خالف قوانین موجود ،افزایش اعتبارات
ردیفهای متفرقه ،تاخیر در ارائه بودجه به مجلس،
تخلفات بیسابقه در اجرای بودجه .مبتنی بر چنین

شرایطی رییسجمهور در بخشنامه بودجه سال ،93
اهداف کلی بودجه را تحقق رشد اقتصادی مثبت و
کنت��رل تورم و کاهش بیکاری با اتکا به فرصتها و
نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعالتر
بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کالن اقتصادی
و انضباط مالی همراه با بهبود شاخصهای اجتماعی
و علمی ،عنوان کرده است .برخی اهداف پیشبینی
ش��ده در الیحه بودجه س��ال  93کش��ور نیز رشد
اقتصادی  3درصدی ،رش��د س��رمایه گذاری 1.7تا
 1.9درصدی ،نرخ تورم  21تا  24درصدی ،رش��د
نقدینگی  18تا  20درصدی ،رشد صادرات غیرنفتی
 10تا  12درصدی است.
تقدیم الیح��ه در موعد قانونی ،خالصه بودن
احکام تبصرههای بودجه ،رعایت ش��فافیت،
واقعبین��ی در ب��رآورد مناب��ع و مص��ارف بودجه و
اولویتبندی طرحهای عمرانی در بودجه از مهمترین
ویژگیه��ای الیحه اس��ت .ع��دم رعایت جامعیت
بودجه ،انبس��اطی ب��ودن آن ،برآورد خوش��بینانه
درآمدها ،وابستگی به مسیر گذشته و تناقض جزیی
ارقام جداول خالصه و تفصیلی بودجه نیز از معایب
الیحه بودجه است.
در الیحه بودجه اعتبارات مربوط به هدفمندکردن
یاران��ه ها و اجرای مرحله دوم آن در نظر گرفته
نش��ده اس��ت.دوم آن که دولت در نظر دارد از طریق
دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود 35

میلی��ارد دالر را به طرح های عمرانی تخصیص دهد.
این فعالیت فرابودجهای محس��وب می شود و قانونی
نیست .میتوان نتیجه گرفت که بودجه دولت در سال
 1393کام ً
ال انبساطی خواهد بود.
کل عایدات کش��ور از محل ص��ادرات نفت و
میعانات گازی در سال  1393از قرار هر بشکه
نفت  100دالر ،معادل  52میلیارد دالر برآورد شده
است که این رقم خوشبینانه است .برای این منظور
الزم اس��ت روزانه  1.4میلیون بش��که نفت خام و
میعانات نفتی صادر شود .با توجه به عملکرد سال
 ،1392چنین به نظر میرس��د که دولت نسبت به
برداشته ش��دن حداقل بخشی از تحریمهای نفتی
خوش��بین است .همچنین دولت فرض کرده است
که کل عای��دات حاصل از صادرات نفت و میعانات
نفتی بدون مانع در اختی��ار آن قرار خواهد گرفت.
تحقق این فرض در گرو برداشته شدن تحریمهای
تجاری و بانکی است .بنابراین احتمال بروز کسری
بودج��ه از مح��ل درآمده��ای نفتی وج��ود دارد.
 6مطاب��ق بودجه  93همچنین رش��د درآمدهای
مالیات��ی با فرض  25درصد تورم و  3درصد رش��د
 ، GDPبه میزان  37درصد ،در غیاب افزایش نرخ
مالیاتها به معنای افزایش تالش مالیاتی است ،از
این رو دولت در نظر دارد با مکانیزه کردن سیستم
اطالعات مالیاتی و بهبود کارایی تشخیص و وصول
به این مقصود دست یابد.
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در ستايش واقعبیني دولت

بررسی نقاط قوت و ضعف الیحه پیشنهادی برای بودجه 93
تش��کیل کابینه تدبیر و امی��د ،اعتماد اجتماعی
از دس��ت رفته را ب��ه همه بخشهای جامع��ه ایران
بازگردانده است .در بخش صنعت کشور نیز همچون
دیگر حوزهها ،اعتماد از دست رفته بازگشته و امید به
بهبود ش��رایط برای دستیابی به وضعیت مناسب در
مجامع اقتصادی به چش��م میخورد .به هر شکل به
دلیل برخی مشکالت ناشی از تحریمها و سوءمدیریت
در دولتهای نهم و دهم ،چرخه اقتصادی کش��ور در
بخشهای مختلف با بحران ناشی از نقدینگی ،تورم و
نوسانات نرخ ارز مواجه بوده که تدبیر جدی میطلبد.
اما در نخس��تین الیحه بودجهای ک��ه دولت یازدهم
ب��ه موقع آن را به مجلس نهم تحوی��ل داده ،بندها و
مواردی حائز اهمیت وجود دارد که تالش میشود در
این نوشتار به آنها اشاره شود.
1
بودجه واقعبینانه است

انتظ��ار بود دول��ت در هزینههای ج��اری مدیریت
میکرد و افزایشها را در قالب افزایش نسبت به سال
گذشته نمیدید .به هرحال دولت باید کاهش هزینههای
خود را هم در دستور قرار دهد .همواره تفاوت بین تورم
و وضع موجود با افزایش اعتبارات تحقق پیدا نمیکند
بلکه گاهی هم با کاه��ش هزینهها میتوان این کار را
انجام داد؛ یعنی هزینهه��ای غیرضرور را حذف کرد و
مابهالتفاوت آن را جبران کرد.
3
گزینه اخذ درآمد از مالیات سست است

متاس��فانه دول��ت در ح��وزه پرداخ��ت مالیات یا
درآمدهای غیرنفتی تمرکز خ��ود را بر افزایش درآمد
و عوارضها گذاش��ته در حالی که چشمانداز در بخش
درآمده��ای غیرنفتی باید به س��مت تولید بیش��تر و
صادرات برود که از محل این صادرات این امکان فراهم
شود که منابعی را به کشور وارد کنیم و درآمدهایمان را
افزایش دهیم تا دولت بتواند توانمندی خود را با تحرک
بیشتر در حوزه اقتصادی باال ببرد .این امر با افزایش نرخ
مالیاتی و عوارض آن که فش��ار مضاعفی به مردم وارد
میکند حاصل نمیشود.
4
کاهش اعتبار استانی ابهام دارد

5
دغدغه تامین منابع مالی یارانهها وجود دارد

یکی دیگ��ر از ن��کات چالش برانگی��ز بودجه 93
ماجرای پرداخت هدفمندی یارانهها اس��ت .حس��ب

در حال حاضر دولت زم��ان طالیی در اختیار دارد
که بتواند برنامههای خود را اجرا کند و گامهای عملی
دول��ت برای برنامههای اقتصادی را باید بر همین مبنا
شاهد باشیم .الیحه بودجه یک پیشبینی است و روی
پیشبینی نمیشود تحلیل داد بلکه باید عملکردها را
تحلی��ل کرد .هر چه دولت دقیقتر به مصوبات بودجه
عمل کند خط��ای پیشبینی هم کمت��ر خواهد بود.
پارامترهای��ی که دولت در بودج��ه  93معرفی کرده از
جمله کاهش سقف تورم به  25درصد و افزایش رشد
اقتصادی از  -8/5به  -8/0نویدبخش رویکرد روبه رشد
است اما درعینحال افزایش نقدینگی در بودجه دولت
مشهود است و از سویی شرایط بینالمللی ثبات نسبیای
که انتظار داشتیم را به دنبال نداشته و تردیدهایی ایجاد
کرده اس��ت .اما در بخش درآمدهای نفتی به دولت به
گونهای عمل کرده که تحقق درآمدها در حوزه نقدی
خیلی دچار مشکل نیست .البته دولت در بخشهایی
از سیاس��ت بودجهای خود زیاده از حد به اخذ مالیات
از مردم خوش بین شده و رقم  66هزار میلیارد تومانی
پیشبین��ی کرده که تحقق آن ت�لاش و برنامه ریزی
فراوانی طلب میکند .در همین زمینه پیشنهاد میشود
که دولت به توس��عه صادرات غیرنفتی روی آورده و از
ی را تامین کند .یکی از نقدهای
مح��ل آن منابع مالیات 
اساس��ی به شاخص دریافت مالیات از سوی دولت این
است که به رسم همیش��ه بزرگترهای اقتصادی فرار
مالیات��ی میکنند و تامین این منبع درآمدی به دوش
پایین دستیها میافتد.

نایبرییس
کمیسیونتولید
ملیمجلس

حذف یارانه
دهکهای
پردرآمد به عنوان
یکی از راهکارها
تا چندی قبل در
دستورکار دولت
بود اما پیشنهاد
آیندهنگرانهاین
است که دولت
برایجلوگیری
از هرگونه تنش
یاهزینههای
اجتماعی از
اجرایی کردن این
طرحبپرهیزد.

نگر
آینده

کاهش اعتبارات عمرانی اس��تانها چه در س��طح
تمل��ک دارایی مل��ی و چه اس��تانی از جمله نقدهای
اساس��ی مجلسیها به بودجه  93دولت یازدهم است.
این کاهش اعتبارات باعث اعتراض بسیاری در مجلس
شده و مبتنی بر اینکه شدت این کاهش در هر استان
چقدر بوده ،میزان اعتراضها هم متفاوت بوده اس��ت.
کاهش  34درصدی اعتبارات طرحهای عمرانی استانی
در الیحه بودجه سال  93در چشمانداز توسعه مناطق
پیرامونی برای دولت دردسرساز خواهد شد ،چنانچه بر
اس��اس جداول بودجهای اعتبارات عمرانی از  8هزار و
 300میلیارد در سال  92به پنج هزار و  500میلیارد
در سال  93رسیده است .نکته سوال برانگیز دیگر اینکه
اگر بن��ا براین بوده که کاهش بودجهای صورت گیرد؛
چرا ارقام کاهش از اس��تانی به اس��تان دیگر متفاوت
اس��ت؟ دولت باید به همان میزان��ی که در طرحهای
تملک دارایی ،کاهش اعتبار داده در بخش جاری هم
مالحظه میکرد و در بدنه دولت هم به لحاظ بودجهای
ی میکرد تا سیاس��تها صرفا به تملک
س��ختگیر 
داراییها متمرکز نشود.

6
زمان طالیی دولت از دست نرود

اسماعیل جلیلی
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نقدهای زیادی به الیحه بودجه  93وارد اس��ت اما
در مجموع و در مقایسه با روند بودجهنویسی پیشین،
بودجه س��ال  ۹۳واقعبینانهتر از بودجههای گذشته
نوش��ته شده است .در س��الهای  ۹۱و  ۹۲انحراف و
خطای پیشبینی بودجه بی��ش از  ۴۰درصد بود اما
در شرایط جدید و با توجه به اعداد و ارقام مطرح شده
به نظر می رسد بودجه سال  ۹۳به نسبت بودجههای
گذشته واقع بینانه تر اس��ت .الیحه بودجه سال 93
نس��بت به لوایح قبلی انضباط بیشتری دارد و اصول
بودجهنویسی تا حدود زیادی در آن رعایت شده است.
با این وج��ود دولت در مواردی قانونگذاری کرده که
اگر وارد نمیش��د ،ش��رایط بهتر بود .بنابراین یکی از
نقدهای اصلی به بودجه  93این اس��ت که دولت باید
مطلع باش��د که همیشه بنا نیست در بودجه سالیانه
قانون دائمی تصویب کند یا اصالح قوانین دائمی را در
بودجه مطرح کند .از دیگر نکاتی که میتوان در تایید
انضباط بودجه س��ال  93به آن اشاره داشت میتوان
به تقدیم بودجه در موعد مقرر اش��اره کرد .همچنین
گزارش دولت در مورد عملکرد س��ال گذشته و سال
جاری برنامه پنجم هم از دیگر مزیتها بود .شفافیتی
که در بحث درآمدی و مصارف وجود دارد نس��بت به
دورههای قبل بیشتر است و نقض قوانین در آن کمتر
به چشم میخورد .جمع بندیام این است که با درنظر
گرفتن شرایط کشور ،تالشهای معاونت برنامهریزی
و جلس��ههای مشترک برگزار ش��ده ،به نظر میرسد
بودجه پیش��نهادی دولت برای سال  ۹۳یک بودجه
واقعبینانه باشد .چنانچه بودجه عمومی که برای سال
 ۹۳پیشبینی ش��ده  ۱۹۰هزار میلیارد تومان است
و این رقم نس��بت به سال گذش��ته  ۱۸درصد کمتر
است و نش��ان میدهد که در بحث درآمدها با توجه
به محدودیتهای موجود واقعبینانه عمل شده است.

2
مدیریت هزینههای جاری لحاظ نشده است

اس��ناد ماده  12قانون هدفمندی ،دولت مکلف است
درآمده��ا و مصارف هدفمندی را در بودجه س��نواتی
پیشبینی کند .دولت هم این عدد را در بودجه گذاشته
اما درباره اینکه درآمد به چه شکل ،از چه محلی و به
چه میزان کس��ب شود و نحوه توزیع آن چگونه باشد،
اشاره دقیقی صورت نگرفته است .در ردیفها  38هزار
و  800میلیارد تومان برای این کار پیشبینی ش��ده و
مابق��ی از محل یارانه نان و برق در نظر گرفته ش��ده
که اگر این مالک عمل باش��د یعنی در س��ال  93هم
همچنان رویکرد دولت در پرداخت یارانهها مشابه سال
ش حاملهای انرژی و اخذ
 92خواه��د بود .البته افزای 
عوارض در برنامههای پیشنهادی دولت لحاظ شده اما
هنوز جامع نیس��ت و باید دید نتیجه کار کارشناسی
دول��ت در کمیتههای مربوطه ب��رای هدفمندی چه
میشود .حذف یارانه دهکهای پردرآمد به عنوان یکی
از راهکارها تا چندی قبل در دس��تورکار دولت بود اما
پیشنهاد آیندهنگرانه این است که دولت برای جلوگیری
از هرگونه تنش یا هزینههای اجتماعی از اجرایی کردن
این طرح بپرهیزد.
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بودجه  1393در مجلس

پرونده ویژه

سند جهش بزرگ به پیش

دولت در الیحه بودجه سال آینده برای بهبود فضای کسبوکار مصمم است

محمدرضا بهرامن
عضو هیات
نمایندگاناتاق
تهران

الیحه بودجه س��ال  93میتوان��د آغاز جهش
ب��زرگ اقتصاد ای��ران و جهتگی��ری درونگرا در
تنظیم بودجه باش��د .پرواضح اس��ت ک��ه از آغاز
س��ال جاری تاکنون ،تولیدکنندگان با چالشهای
فراوانی روبهرو بودهاند چراکه نرخ رش��د اقتصادی
کش��ور برای اولین بار منفی ش��ده و این مغایر با
برنامههای توس��عه  5ساله کش��ور است که درآن
رشد  8درصدی پیشبینی شده بود.ساختار بودجه
هر دولتی نمایانگ��ر طرز تلقی اهداف آن دولت در
مورد مسائل مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی است.
تعریف و اهمیت بودجه از منظر برنامهریزی از این
منظر اس��ت که بودجه سند برنامه یک ساله دولت
اس��ت که باید در چارچوب اهداف و سیاس��تهای
برنامه پنج ساله آن تنظیم شود .برنامههای ساالنه،
نوعی ادامه اجرا وعملیات همان اس��ناد باالدستی
در قالب قوانین و برنامههای موجود است .از منظر

اقتصادی ،بودجه سند سیاستهای مالی دولت برای
یک دوره یک س��اله است و لذا ،تاثیر سیاستهای
مالی بر تقاضای کل ،رشد اقتصادی ،اشتغال ،تورم و
توزیع درآمدها درآن دیده میشود .از نگاه سیاسی،
بودجه بازتاب برآیند جهتگیری گروههای ذینفع
در تجهیز و تخصیص منابع است .این گروهها شامل
بخش خصوصی ،جوامع محلی و نهادهایی ش��امل
احزاب،موسسات فرهنگی وگروه های غیرخصوصی
شامل مدیران شرکتهای دولتی ،وزرا و برورکراتها
وغیره اس��ت که به نمایندگی از گروههای ذینفع
عملمیکنند.
بایس��تی پذیرف��ت که دول��ت یازده��م وارث
تصمیم��ات و رفتاره��ای دولتهای قبلی اس��ت
وش��رایط فعل��ی وضعیتی اس��تثنایی اس��ت که
ممکن است باعث ش��ود مسایل پیشبینی نشده
ضروریتری دیده ش��وند و این از اختیارات دولت
است که در الیحه بودجه اولویتها را بهگونهای قرار

دهد که با شرایط فعلی اقتصاد سازگار باشد .تشدید
تحریمهای نفتی ،بانکی و تجاری ،ویا بدهی  66هزار
میلیارد تومانی دولت به س��ازمان تامین اجتماعی
طی سالیان گذش��ته ناشی از تصمیمات عجوالنه
دولتهای قبلی بوده است .به دلیل همه دالیل فوق
بودجه س��ال 93کش��ورکه اولین بودجه ارائه شده
توس��ط دولت یازدهم به مجلس ش��ورای اسالمی
است اهمیت بسزایی در جهتگیریهای اقتصادی
و اجتماعی و سیاستهای دولت دارد ،به شرط آنکه
پیشنیازهای آن یعنی رفع تحریمها و برنامهریزی
دقیق دولت جهت اصالح وضعیت اقتصاد کش��ور
فراهم شود .جناب آقای روحانی نیز در بیان اهداف
کلی بودجه  93در مجلس ش��ورای اسالمی اعالم
کردهاند«:با توجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط
پیرامونی آن ،هدف کلی بودجه سال  93در دولت
تدبیر و امید تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل
تورم و کاهش بی��کاری با اتکا به فرصتها و نقاط

سیاستهای انقباضی دولت
الیحه بودجه  93در بند محدودیتهای ساختاری محصور مانده است

محمد حسین برخوردار
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران
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هم��ه فعاالن اقتصادی که نیم نگاهی هم به الیحه بودجه کل کش��ور دارند
گواهی میدهند که دولت یازدهم در ش��رایط دشواری اداره اقتصاد کشور را در
اختیار گرفته اس��ت .اقتصادی که دچار رکود تورمی همراه با سونامی نقدینگی
ش��ده و تالطم امواج نوسانات روزانه قیمت ارز را به تازگی از سر گذرانده ،حجم
مضاع��ف بدهیهای دولت ،چگونگی اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانهها ،تعدد
پروژهه��ای عمرانی نیمه تمام،غبارآلود بودن درآمده��ای نفتی ،محدودیت در
تراکنشهای مالی بینالمللی و چگونگی انتقال پول نفت از کشورهای خارجی
هر یک به تنهایی میتواند برای تنظیم و تحقق بودجه چالش برانگیز باشند .این
درحالی است که دولت تنها در یک قلم از پرداختها باید هرماه  3500میلیارد
تومان ی��اران نقدی بپردازد .و در کنار این موضوع��ات نباید از فرایند زمانبر و
حس��اس دستيابي دولت و مجلس به نگاه مشترك پيرامون اليحه بودجه سال
آينده نیز به سادگی گذشت.
برآورد فروش  1.5میلیون بشکه نفت و میعانات و همچنین پیشبینی قیمت
صد دالری برای نفت در منطقی به نظر میرسد( .هرچند اندکی خالف احتیاط
است چراکه بازار جهانی و عرضه و تقاضای نفت ،خارج از اختیار ما است) اما فروش
 1.5میلیون بشکهای نفت در شرایطی که فروش نفت و میعانات آن اکنون در حد
یک میلیون بشکه است تنها به شرط استمرار مذاکرات و توافقات انجام شده و رفع
تحریمها امکانپذیر است .درآمدهای مالیاتی اگر در گذشته سهم قابل توجهی در
بودجه میداشتند ،اکنون نیز دولت میتوانست بر این درآمدها اتکاء کند .اما در

شرایطی که برخی بنگاههای اقتصادی وارد فاز تعدیل نیرو و کاهش درآمد شدهاند
و خطر ورشکستگی را در نزدیکی خود احساس میکنند ،دل بستن به افزایش
درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات ،مطمئنا در تضاد با سیاست دولت
در مقابله با رکود اقتصادی و اش��تغالزایی گس��ترده است و چندان امیدبخش
نخواهد بود مگر اینکه سازوکار مناسبی برای شناسایی بخشهای همیشه فراری
از مالیات و دریافت مالیات از آنها پیشبینی شود .اخذ مالیات از بخشهایی که
تاکنون مالیات نمیدادند ،در صورت وقوع ،پسندیده است اما آنگونه که کارشناسان
پیشبینی میکنند در طول یک سال نمیتوان به این مهم دست یافت.
تجربه دولتهای گذشته حاکی از آن است که دست باال گرفتن درآمدهای
بودجه و عدم تحقق درآمدهای پیشبینی ش��ده ،معموال دولتها را با کس��ری
مواجه کرده و دولتها درنهایت با استفاده از سایر ابزارهای پیشبینی شده نظیر
استقراض از بانک مرکزی ،این خأل را پر میکنند .این روال نادرست موجب شده
که عمال سال به سال عالوه بر اینکه وابستگی بودجههای سالیانه به نفت افزایش
مییابد ،پایه پولی کشور نیز تضعیف و تورم افزایش پیدا میکند .از سوی دیگر
معموال بخش��ی از درآمد دولت در بودجه ،از محل اخذ تعرفه واردات کاال دیده
میش��ود .پس به عنوان مثال خودروهای گران قیمت ،از آن جا که نرخ تعرفه
گمرکی باالیی دارند ،میتوانند درآمد بیشتری عاید دولت کنند .برای سال جاری
هم پیش بینی شده که واردات خودرو به میزان ۲میلیارد دالر برسد و برای سال
آینده نیز این گونه پیش بینی شده که البته جای تامل دارد.

قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعالتر بخش
غیردولتی در س��ایه ایجاد ثبات کالن اقتصادی و
انضباط مالی همراه با بهبود شاخصهای اجتماعی و
علمی تعیین میشود ».این بدان معناست که دولت
در بودجه پیشنهادی مصمم است فضای کسبوکار
داخل��ی و خارج را بهبود بخش��د ت��ا فرصتهای
بیشتر س��رمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور،
در س��ال  93تحقق یابد .ای��ران با ظرفیت بزرگ و
باثب��ات اقتصادی میتوان��د در منطقه مورد توجه
س��رمایهگذاران و بازار مص��رف در داخل و منطقه
قرار گیرد زیرا ،اکنون در میان تمامی کش��ورهای
منطقه ،به دلیل داش��تن ظرفیته��ای متعدد در
بخش نفت،گاز و سایر مواد معدنی بیشترین شانس
را برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد .لذا برای
پیشرفت در حوزه دیپلماسی تجاری باید فعال شود
و فضای کسبوکار در سطح ملی به سرعت بهبود
یابد.
تقدیم بودجه س��ال  93توس��ط دولت در زمان
تعیین ش��ده در قانون به مجلس ش��ورای اسالمی
نشانگر اهمیت دادن دولت به برنامههای پیشنهادی
خود در بودجه بوده اس��ت.الیحه بودجه با توجه به
خالص��ه بودن احکام و تبصرههای بودجه (اجتناب
از قانوننویس��ی به همراه تقدی��م بودجه) و رعایت
شفافیت به دلیل سازگاری احکام تبصرهها و جداول
بودجه و کاهش اعتبار ردیفهای متفرقه و واقعبینی
در ب��رآورد مناب��ع و مصارف بودج��ه و همچنین

اولویتبندی طرحهای عمرانی دارای محاسن خاص
خود بوده و م��واردی چون موکول کردن اعتبارات
هدفمند کردن یارانه به الیحه مس��تقل و استفاده
از فاینان��س خارجی برای اجرای طرحهای عمرانی
بدون درج اعتبارات در محل آن و با توجه به عوامل
بازدارنده در شرایط موجود تحریمها جهت استفاده
از فاینانس خارجی نش��انگر عدم رعایت جامعیت
بودجه پیشنهادی است.
چنانچ��ه دول��ت بح��ث اش��تغال را از طری��ق
سرمایهگذاری مولد در صنایع و خدمات دنبال کند
و کس��ری بودجه پنهان شود ،شوک اجرای مرحله
دوم هدفمند کردن یارانهها و افزایش حجم بودجه
مت��وازن بیش از نرخ تورم ،و عایدات حاصل از نفت
و گاز ومالیات با درنظرگرفتن پیشبینیهای انجام
ش��ده در جهت درآمدهای حاصل از صادرات نفت
و میعانات گازی به میزان  52میلیارد دالر و فرض
تورم  25درصدی و رش��د  3درص��دی در GDP
و ارزشگ��ذاری هردالر کااله��ای وارداتی درحدود
 2650تومان ،احتماال به بروز کسری بودجه منجر
خواهد ش��د .اما صرفنظر از م��وارد فوق ،از ابتدای
آغ��از به کار دولت یازده��م موضوع حذف تعهدات
پیمانسپاری صادرکنندگان و بازگشت روند عادی
صادرات براس��اس ن��ص صریح قان��ون ،همچنین
تسهیل و تامین مالی صادرات از طریق ابزارهای مالی
موجود نظیر بانک توسعه صادرات که باید افزایش
سرمایه برای آن در نظر گرفته شود در هیات دولت

نگر
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هدفمندی یارانهها ،مصرف حاملهای مختلف انرژی نه تنها کاهش نیافته که
ای��ران در مصرف گازوئیل ،برق ،گاز طبیع��ی و بنزین رکوردهای جدیدی را در
بین کشورهای مختلف جهان با توجه به نسبت جمعیتی و مصرف فعلی به نام
خود ثبت کرده است .هم اکنون ایران چهار برابر متوسط جهانی 18 ،برابر ژاپن
و معادل کل صنایع  18کشور عضو اتحادیه اروپا گاز مصرف میکند .به عقیده
بسیاری از صاحبنظران ،دستیابی به توسعه با تقویت بنیانهای فرهنگی ،ارتقای
فرهنگ عمومی و بازتعریف فرهنگ در گسترههای مختلف اقتصاد امکانپذیر
خواهد بود.
باید اذعان کرد که اقتصاد فعلی ایران در حالت اقتصاد گلدکوئیستی قرار دارد
و تا زمانی که معضالت ریش��های اقتصاد کش��ور حل نشود،توازن میان هزینهها
و درآمدها و اس��تقالل از درآمدهای نفتی چندان معنا نخواهد داش��ت .بنابراین
چه بخواهیم و چه نخواهیم بودجه اعالم ش��ده همچون س��الهای قبل تورم و
بیکاری را به همراه خواهد داش��ت .در ایران هر دولتی سعی میکند نشان دهد
همه مسائل کشور نه ذاتی و نهادی ،بلکه ناشی از عملکرد دولت قبل است و این
باعث میشود تا اصالحات ساختاری از رادار فوریتی خارج شود .واقعیت این است
که با س��ازمانهای موجود و رویکردهای جزیرهای ،هر بودجهای که تنظیم شود
جز تشدید عقب ماندگی و ناکارآمدی عاید کشور نمیکند چراکه منابع محدود
دولتی ،حتی اگر عادالنه و بهینه هم توزیع و تخصیص یابد ،مشکل چندانی را حل
نمیکند .در این مرحله نیازمند مدیرانی هستیم که بتوانند منابع جدیدی تجهیز
و بس��یج کنند .و البته به رغم انتقادات طرح شده توجه به این نکته نیز
ضروری است که وقتی مشکالت ساختاری و نهادینه شده وجود دارد
نمیتوان انتظار داشت که دولت در زمانی کوتاه  ،بتواند مسائل و
مشکالت را برطرف کند ،و همین اندازه که تالش شده الیحه
بودجه در زمان مقرر به مجلس ارایه شود این امیدواری را ایجاد
میکند تا در آینده نظام اداری نیز تا اندازهای قانونمند شود.

شوک اجرای
مرحله دوم
هدفمندکردن
یارانهها و افزایش
حجم بودجه
متوازن بیش
از نرخ تورم و
ارزشگذاری
هردالر کاالهای
وارداتی درحدود
 2650تومان،
احتماال به بروز
کسری بودجه
منجر خواهد شد.
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نشانگرهای بودجه بیانگر آن هستند که سیاست بودجهای دولت ،انقباضی
اس��ت و دلیل این مس��ئله آن اس��ت که دولت میخواهد در مواجهه با رکود
تورم��ی ،توزیع نقدینگی را کنترل کند .واقعیت آن اس��ت که بجای پرداختن
صرف به چگونگی تخصیص درآمدها و منابع در کشور ،که البته در جایگاه خود
ضروری است،سیاستگزاران اقتصادی کشور باید بیش از گذشته جهتگیریها و
سیاستگذاریها را بر پایه اصالح ساختاری اقتصاد استوار کنند .تجربه دولتهایی
که برخی از آنها اتفاقا درهمسایگی کشورمان قرار دارند نشان میدهد در شرایطی
که اقتصاد آنها از نرخ بیکاری باال و تورم باالتری نسبت به ما رنج میبردهاند ،با
اصالح ساختارهای خود و برنامههای میانمدت ،توانستهاند در جایگاه مناسبی از
لحاظ اقتصادی قرار گیرند.واقعیت این است که ساختار اداری و اجرایی کشور که
برای عملیاتی کردن اهداف و سیاستهای دولت توزیعی شکل گرفتهاند ،برای
فائق آمدن بر مشکالت فعلی چون بیکاری ،تورم ،رکود ،فساد و ویــژهخواری و
… ناکارآمد هستند.
کشور ما در بخش صنعتی از لحاظ بهرهوری نیروی انسانی در سطح بسیار
نازلی قرار دارد و رویکردهای آموزشی ما فقط در سطح آکادمی محض محدود
ش��ده و هیچگونه ارتباط سیس��تمی میان بخشهای آموزش و صنعت برای
افزای��ش به��رهوری وجود ندارد .در بخش دولتی هم هش��ت میلیون نفر اول با
بهرهوری روزانه متوس��ط  35دقیقه ،هر ماه بدون توجه به بازده و کارایی خود
از دولت حقوق میخواهند که این با صادرات دو میلیون بش��که نفت و انتقال
سهل درآمدهای آن سازگار بود نه با شرایط فعلی فروش نفت .در بخش
کشاورزی نیز به علت پراکندگی مالکین ،عدم آموزش کشاورزان
و در اختیار نداش��تن س��رمایه در گردش مناسب ،همیشه با
واردات عظیمی از کاالهای اساسی کشاورزی مواجه بودهایم
 .فرهنگ نامتوازن مصرف نیز مزید بر علت شده و تنگناهای
بودجه را تشدید نموده است .با ورود به چهارمین سال اجرای

مورد توافق قرار گرفته است.
پیش��تر در اصالحیه بودجه  ،92وزارت صنعت،
معدن و تجارت برای افزایش سرمایه بانک توسعه
صادرات از محل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده
بود تا مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان قابل
پرداخت باش��د .اما تاکنون مش��وقهای صادراتی
به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم اجرایی نشده و
باید در ردیف بودجه خاص به آن پرداخته ش��ود.
ای��ن حمایته��ا در قالب مش��وقهای بازاریابی و
حملونقل ،بس��تهبندی کاالی صادراتی ،شرکت
در نمایشگاههای بینالمللی و ایجاد زیرساختهای
صادراتی م��ورد توجه و حمایت مال��ی دولت قرار
میگیرند که اجرایی ش��دن ای��ن حمایتها اقدام
عملی در جهت بهبود بخشیدن به فضای کسبوکار
خواهد بود .مطمئنا ،حمایت دولت از حفظ صادرات
غیرنفتی که در شرایط موجود یکی از ارزشمندترین
کارهایی بوده که بخش خصوصی در س��طح ملی
به انجام رسانیده است ،ضریب رشد برای تسهیالت
بیش��تر را فراهم خواه��د کرد .امید اس��ت با رفع
محدودیتها و مصونیتهای صادراتی شاهد جهش
در ص��ادرات کاالهای غیرنفت��ی و جبران کاهش
 13درصدی صادرات که ناش��ی از محدودیتهای
بینالمللی و کمبود مناب��ع مالی تولید و صادرات،
و تصمیمهای سخت گیرانه و محدودیتهایی که
در یک س��ال و نیم گذشته در حوزه تجارت وجود
داشته است باشیم.
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بودجه  1393در مجلس

پرونده ویژه

مرسل صدیق
عضو هیئت
نمایندگاناتاقتهران
و ایران

توصیهمیشود
بانک مرکزی
به صورت یک
سازمانمستقل
مالی اداره شود و
از زیر مجموعه
وزارت امور اقتصاد
و دارائی خارج
شود .وزیر دارائی
عضو هیئت دولت
است و هیئت
دولت کار سیاسی
انجام میدهد و لذا
عملیات مالی بانک
مرکزی تابع کار
سیاسی دولت قرار
میگیرد.
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مطالبات بخش خصوصی در خالء
بودجه پیشنهادی غیرعملیاتی به نظر میرسد
الیحه بودجه س��ال  1393کل کش��ور توسط
معاون��ت برنامهری��زی و نظارت راهبردی ریاس��ت
جمهوری در  220صفحه ش��امل  20تبصره و 20
جداول کالن به مجلس تقدیم ش��ده است .در این
الیحه خالصه بودجه کل کشور و خالصه درآمد و
هزینههای دولت تش��ریح شده است .در این الیحه
بودجه ج��دول خالصه کل منابع و مصارف بودجه
بانکه��ا و جدول طرحهای قابل اجرا با مش��ارکت
بخش خصوص��ی در تبصره  8ب��رای بخش تولید
دارای اهمیت زیادی اس��ت .در ای��ن الیحه درآمد
دولت  927،129،284میلی��ون ( 93هزار میلیارد
ریال) و هزینهه��ا  1،430،117،880میلیون (143
هزار میلیارد ریال) پیشبینی ش��ده است .هرچند
درآمدهای احتمالی حاصل از واگذاری داراییهای
س��رمایهای و مالی اضافه ش��ده و جم��ع درآمد
به رقم  195هزار میلیارد رس��یده است اما بدیهی
است که تحقق درآمد واگذاریها یک احتمال است
چون تابع ش��رایط اقتصادی جامع��ه و خریداران و
نیز سیاس��تهای پیچیده واگذاریها است .توسعه
و رشد بخش صنعت و تولید تابعی از سیاستهای
کالن و خرد دولت است و شرایط عمومی حاکم بر
اقتصاد کشور است که زمینه سرمایهگذاری و توسعه
و حفظ بخش خصوصی را جهت میدهد.عالوه بر
آن سیستمهای مالی و شرایط آن راهگشای فعالیت
بخش خصوصی است.
پیشبینی س��ود عملیاتی برای حوزه بانکی در
مح��دوده  46هزار میلیارد توم��ان در درآمد 195
هزار میلیارد تومان کشور به معنی عدم وجود زمینه
رقابت در فعالیتهای بانکی اس��ت که نرخ بهره از
پیش تعیین و به جامعه دیکته میشود و این خود
نشان بیماری اقتصادی و دس��توری بودن گزارش
مالی و سیاست اقتصادی است و لذا در یک جامعه
بسته دس��توری ،اقتصاد امکان رشد و توسعه پیدا
نمیکند .وظیفه نمایندگان مجلس واکاوی ریش��ه
اینگونه تصمیمات و پیشبینیها است که اقتصاد
را به سوی شفافسازی و سالمسازی سوق دهند.
در مورد طرحهای قابل اجرا با مش��ارکت بخش
خصوصی همانگونه ک��ه در متن الیحه بودجه هم
ذکر ش��ده مش��ارکت با بخش خصوصی ولی اجرا
در درس��ت دولت است.احداث آزادراهها ،نیروگاهها،
فرودگاهها ،راهآهن ،صنایع نوین ،پروژههای آبرسانی
س��رفصلهای این بخش را تش��کیل میدهند که
پروژههای ملی محس��وب شده و بهترین سیاست،
اج��رای آنها توس��ط دول��ت اس��ت و نقش بخش
خصوصی در آنها یا بس��یار کمرنگ و یا اصوالً دیده
نمیشود.

در الیح��ه بودجه پیشبینی درآمدهای مالیاتی
به رق��م  660،972،800میلیون ( 66هزار میلیارد
تومان) بالغ شده که مالیات حقوق کارکنان بخش
خصوصی مبلغ  28،152،484میلیارد ریال اس��ت
که انتظار بخش خصوصی حذف این مبلغ مالیات از
کارکنان بخش خصوصی است که کمکی بر اقتصاد
اقشار کم درآمد محسوب میشود.
از ط��رف دیگر در الیحه بودجه آمده اس��ت «:به
دولت اجازه داده میش��ود بدهیهای خود به بخش
خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری
سهام ،سهم الش��رکه ،حق بهرهبرداری بهره مالکانه
موض��وع این تبص��ره و ردیف ش��ماره 101000-9
ج��دول ش��ماره  8این قانون پ��س از تایید معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اعالم
سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاههای اجرائی
ذیربط حس��ب مورد بدون الزام ب��ه رعایت ماده 29
قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل چهل و چهار
قانون اساس��ی پرداخت و یا تسویه نماید ».مالحظه
میش��ود که دولت پرداخت بدهی خود را به بخش
خصوصی موک��ول به محال میکند .پرس��ش این
است که منابع حاصل از فروش سهام و بهرهبرداری
چه زمانی محقق میش��ود؟ بخصوص طلب بخش
خصوص��ی یعن��ی وجوهی که بخ��ش خصوصی از
بانکها ب��ه صورت وام اخذ کرده و به��ره  25تا 30
درصد به آن تعلق میگیرد چه میشود؟ در حالیکه
دولت میخواهد بدون قبول بهره هر زمان که امکان
تهیه منابع برایش ایجاد ش��د و پس از آنکه معاونت
برنامهریزی ریاستجمهوری تایید کرد ،پرداخت کند؛
یعنی پس از مرگ س��هراب نوش دارو خواهد رسید.
از نمایندگان مردم در مجل��س انتظار میرود برای
احقاق حقوق مردم اقدام مناسب انجام دهند و وصول
مطالبات بخش خصوصی را به محال موکول نکنند.
امید بخش خصوصی به صن��دوق دخیره ارزی
بود که بعدها به صندوق توس��عه ملی تبدیل ش��د.
در زمان صندوق ذخیره ارزی کمکهای الزم برای
سرمایهگذاری انجام نش��د و صنایع با ماشینآالت
فرس��وده و از رده خارج ب��ه کار ادامه دادند که توان
رقابت صادراتی خود را از دست دادند .اینک در الیحه
بودجه  93تصریح ش��ده که بانک مرکزی از وجوه
حاص��ل از درآمد نفت  29درصد به س��هم صندوق
توسعه ملی اختصاص دهد .با توجه به رقم  77هزار
میلیارد ریال درآمد حاصل از نفت و فرآوردههای آن
بایس��تی  29درصد آن یعنی رقمی حدود  22هزار
میلیارد ریال به صندوق توس��عه ملی واریز ش��ود.
بایس��تی این موضوع شفاف ش��ود که سهم بخش
خصوصی بابت سرمایهگذاری زیر بنائی برای نوسازی

و توسعه صنایع و نیز تامین منابع مالی برای سرمایه
در گردش واحدهای بح��رانزده فعلی چه درصد و
چه مبلغی خواهد بود .به خصوص نمایندگان محترم
در مجلس باید مشخص کنند با کدام جدولبندی
زمان��ی و طی چه مراحلی این وج��وه به واحدهای
بخش خصوص��ی اختصاص خواه��د یافت .تجربه
دوران صن��دوق ذخیره ارزی و نیز صندوق توس��عه
نشان داده است که برنامه و بودجه و تخصیص وجوه
در اسناد و مدارک و مصوبهها به خوبی انجام میشود
ولی در عم��ل نتیج��های از آن در جامعه مالحظه
نمیشود .تبصره  5بند الف الیحه بودجه  93تاکید
میکند «:به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود
متناس��ب با پذی��رش و تصویب طرحه��ا در ارگان
اعتباری بانکهای عامل  ....برای پرداخت تسهیالت
ریالی به طرحها ب��ا توجه به اهمیت متقاضیان که
به تایید بانکهای عامل رس��یده باش��د اختصاص
یابد ».نمایندگان محترم مجلس الزم اس��ت توجه
کنند که این مخال��ف روح حمایت قانونی از بخش
خصوصی است .بخش خصوصی موتور محرکه تولید
و اشتغال در جامعه است و سپردن بخش خصوصی
ب��ه بانکهای عامل مانند س��پردن گوس��فندان به
گرگهای بیابان است .بانکهای عامل در سالهای
پس از انقالب بطور مس��تمر گلوی صنایع را گرفته
و با بهرههای خارج از عرف به س��ودهای  50تا 70
درصد دست یافته و واحدهای تولیدی صنعتی را به
سوی ورشکستگی برده و کارگران را بیکار و اشتغال
را از بین بردهاند .چنانچه بانکهای عامل مورد نظر
این الیحه بانکهای تخصصی همانند بانک صنعت و
معدن – بانک کشاورزی -بانک توسعه صادرات باشد
که با حداقل س��ود وجوه بودجه را از بانک مرکزی
از طریق صندوق توس��عه ملی دریافت و در اختیار
بخ��ش خصوصی قرار دهد ب��ه مقصد و هدف ملی
کمکمیکنند.
اینک که موضعگی��ری دولت در جهت حمایت
از تولی��د و ایجاد اش��تغال قرار گرفت��ه و نیز قانون
بوکار به مرحله اجرائی
بهبود مستمر محیط کس�� 
رسیده است لذا پیشنهاد میشود مسئله اختصاص
و اولویتبندی س��هم بخش تولید از بودجه 1393
کل کش��ور هر مبلغی که باش��د به کمیته ویژهای
متشکل از نمایندگان ،وزارت دارائی ،بانکها ،وزارت
صنایع و نماینده بخش خصوصی س��پرده شود تا با
نظ��ارت و دقت معضالت واقع��ی صنعت و تولید و
اشتغال مدنظر قرار گرفته شود .توصیه میشود بانک
مرکزی به صورت یک س��ازمان مستقل مالی اداره
ش��ود و از زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارائی
خارج ش��ود .وزیر دارائی عضو هیئت دولت است و

تکلیف یارانهها روشن نیست
در الیحه بودجه
ابهامهایی درباره مسئله هدفمندی یارانهها وجود دارد

غالمرضا تاجگردون
نائبرییس
کمیسیونبرنامهو
بودجهمجلس

دولت با رویکردی
خوشبینانهبه
نتایجمذاکرات
هستهاینگاه
کرده ،اما این
رویکرد درست
نیست و احتمال
دارد منابع
پیشبینیشده
از طریق فاینانس
تحققکامل
نداشتهباشد.

نگر
آینده

این مس��ئله که پس از س��الها تاخیر چندماهه که دولت را وادار به دریافت تنخواه از مجلس میکرد ،بودجه در
موعد مقرر به خانه ملت آمده ،جای امیدواری دارد .واقعیت این است که نباید با نگاهی ایدهآلگرا به الیحه بودجه 93
نگریست .در هر سندی نکات مثبت و منفی وجود دارد اما مسئله مهم این است که مجلس بتواند با رویکردی همدالنه
در کنار دولت بایستد و بودجه  93را چکشکاری کرده و درنهایت در مسیر توسعه اقتصادی پیش ببرد .بودجه  93از
منظر علمی ،عملی و ارقامی قابل بررسی است .بررسی همه جانبه متن الیحه نشان از آن دارد که جهتگیری بودجه
با فرصت کوتاهی که در اختیار دولت بوده ،مناسب بوده است .اصوالً بودجه  93با اصول علمی همراه است و بر همین
اساس از جهت پاسخگویی ،شفافیت ،ثبات و عملکرد بودجه سال آینده مثبت است.
در بودجه  ۹۳جهتگیری درباره نرخ رش��د اقتصادی ،تورم و بیکاری مثبت اس��ت؛ نرخ تورم تا پایان سال آینده
به  ۲۵درصد میرسد .این عدد چندان قابل دفاع نیست اما بدون شک بسیار بهتر از  ۴۰درصد کنونی است .بودجه
غیرعلمی دولت دهم کار را خراب کرد و امیدواریم که بودجه  93بتواند تا حدودی در مدیریت آشفته وضعیت کنونی
به کار دولت بیاید .از مزایای بودجه  93این است که به واقعیت نزدیک است ،طرح جدید ندارد ،رابطه دولت و نفت
شفاف است ،و برای اولین بار بودجه برنامه ساالنه دارد .دولت در مورد پروژههای عمرانی اولویتبندی کرده که این
کار ارزشمندی است ،دولت میتوانست در تخصیصها غربالگری کند اما در بودجه این کار را انجام داده است .همین
مس��ئله که در پروژههای عمرانی اولویتبندی ش��ده یعنی نگاه دولت در بودجه  93واقعگرایانه است و میدانند که
این اعتبارات اندک نمی تواند به سادگی همه پروژههای عمرانی را سروسامان دهد .نکته دیگر اینکه برای رسیدن به
اهداف اقتصادی و بودجهای باید ظرفیت قانونی ایجاد شود .درحال حاضر برخی از قانونها نقص جدی دارد و موانعی
را درمقابل بهبود فضای کسبوکار ایجاد کرده است؛ مثل قانون تامین اجتماعی و قانون کار که باید هرچه سریعتر
اصالح شود تا ثبات اقتصادی در کشور تحقق یابد.
یکی از نقدها بر بودجه  93انبساطیبودن آن است اما با وجود پذیرش این ایراد ،باید تاکید کرد در بررسی بودجه به
لحاظ ارقام مشخص میشود که در بخش مصارف ،هزینهها  11.6درصد رشد یافته ،اما بررسی دقیقتر بیانگر آن خواهد
بود که  81درصد این مصارف را حقوق ،یارانه و رفاه اجتماعی شامل میشود که نمیتوان آن را تغییر داد .بنابراین شاید
بازخوانی این اعداد نگاه برخی منتقدان در انبساطی خواندن بودجه را تصحیح کند .آنچه در بودجه رخ داده انبساط
نیست .و البته با توجه به اینکه این اولین الیح ه بودجه  92است میتوانست بسیار بدتر از این باشد چراکه دولتها
معموال در سال اول بودجهریزی بلندپروازانه و بیپروا پول خرج میکنند .انتقاد دیگری که بر بودجه  93وارد است این
نکته است که دولت با رویکردی خوشبینانه به نتایج مذاکرات هستهای نگاه کرده ،اما این رویکرد درست نیست و
احتمال دارد منابع پیشبینی شده از طریق فاینانس تحقق کامل نداشته باشد .از طرف دیگر بودجه پیشنهادی
دولت محافظهکارانه است ،بهطوری که در سال گذشته روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و حدود
 300هزار بشکه میعانات تعیین شد که تقریبا درآمد ناشی از آن حاصل شد .برای سال آینده نیز
در مجموع به حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه افزایش یافته که  100هزارتای آن مربوط
به مابهالتفاوت منابعی بوده که به پتروشیمی رفته و دوباره به منابع عمومی بازگشته است .پس از
نظر مصرف نفت و میزان تولید و مقدار فروش به هیچ عنوان تغییری نسبت به سال گذشته ایجاد
نش��ده اس��ت .درعین حال دولت که در اصالحیه بودجه سال  92میزان واگذاریها را از  37هزار
میلیارد به  25هزار میلیارد تومان کاهش داده ،اکنون در بودجه سال  93آن را به هشت هزار میلیارد
تومان کاهش داده اس��ت .مسئل ه مهمی که در الیحه بودجه ابهامهایی درباره آن وجود دارد ،هدفمندی
یارانهها است که مردم را بالتکلیف کرده است .عدم پیشبینی نحوه اجرای هدفمندی یارانهها یکی از ایرادهای جدی
وارده به الیحه بودجه تقدیمی دولت یازدهم است .وقتی بخواهیم فاز دوم هدفمندی یارانهها را شروع کنیم نمیتوانیم
اثر آن را در رشد اقتصادی و تورم نادیده بگیریم .دولت میگوید که میخواهد تورم را از  40به  25درصد کاهش دهد
در حالیکه اجرای فاز دوم یک شوک قیمتی به دنبال دارد .همچنین بنگاههای مربوطه مثل چهار شرکت اصلی آب،
برق ،گاز و پخش و پاالیش نفت تحت تاثیر نحوه اجرای هدفمندی قرار میگیرند .خوشبختانه دولت نیز در این زمینه
فعالیتهایی را در دستورکار قرار داده و کار کارشناسی فشردهای شروع شده است و میتوان در انتظار ماند و به نتایج
بررسیهای دولت خوشبین بود .به هر شکل بودجه  93بدون تردید به دلیل وضعیت مالی خاص کشور با مسائل جدی
مواجه خواهد اما نکته حائز اهمیت این است که نیروی انسانی همراه با دولت یازدهم ،نیروی انسانی قابل اعتنایی است
که توانسته با همین حداقلها در اسرع وقت و نه با چند ماه تاخیر بودجه  93را به مجلس برساند .در بررسی الیحه
بودجه  93نباید شرایطی که دولت گذشته ایجاد کرده و مسائل و مشکالت متنابه آن را فراموش کرد ،مشکالتی که
ردپای آن در فقدان منابع مالی برای تامین اعتبار پروژههای عمرانی در بودجه  93هم دیده میشود.
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هیئت دولت کار سیاسی انجام میدهد و لذا عملیات
مال��ی بانک مرک��زی تابع کار سیاس��ی دولت قرار
میگیرد و اقتصاد همیشه به شکل اقتصاد سیاسی
اداره میشود .س��ازمان مستقل مالی باید تاسیس
شود که هیئت امناء آن متشکل از نمایندگان نهاد
مقام رهبری ،نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی،
نماینده وزارت صنایع و بازرگانی ،نماینده ریاست قوه
قضائیه ،نماینده ریاست قوه مقننه و ریاست انتخابی
سازمان مستقل مالی باشند که در نتیجه استقالل
رای و قطعیت نهائی رای موجب شفافیت و سالمت
عملکرد مالی کشور شود .نمایندگان محترم مجلس
برای استقالل مالی کش��ور و جلوگیری از هرگونه
انحرافات مالی الزم اس��ت بر تشکیل چنین نهاد یا
سازمان مستقل مالی تایید کنند.
در بودجه سال  1393اتکاء به مالیات بیشتر شده
و مسئولین انتظار دارند در سال  92تا مرز  410هزار
میلی��ارد ریال مالیات وصول کنند که این رقم از 80
درصد مالی��ات دهندگان وصول میش��ود و حدود
 20درص��د مالیات دهن��دگان آن را نمیپردازند .در
بودجه پیشبینی درآمد مالیاتی در سال  1393بالغ
بر  660هزار میلیارد اس��ت که نسبت به  410هزار
میلیارد ریال احتمالی س��ال  92رقمی حدود 250
هزار میلیارد ریال یعنی باالی 60درصد باید وصول
مالیات بیشتر شود .اگر در بهار و تابستان و پائیز 250
هزار میلیارد مالیات وصول ش��ده و یعنی هر فصلی
 83هزار وصول ش��ده پس در فصل زمستان هم که
شب عید است بطور تئوریک همان  83هزار میلیارد
ریال وصول میش��ود که جمعاً  250 + 83مس��اوی
 333هزار میلیارد است و اینکه مسئولین میگویند
مالیات به  410هزار میلیارد ریال می رس��د چگونه
خواهد بود؟ و س��رانجام از  333به  660رسیدن در
سال  93یعنی حدود صددرصد وصول مالیات بیشتر
خواهد ش��د .مس��ئولین اعالم کردهاند با سازوکار
مناسب این رقم محقق خواهد شد .تقاضای
بخش خصوصی از نمایندگان این است
ک��ه این ارقام را تایید نکنند چون تمام
واحده��ای بخش خصوصی س�لاخی
خواهند شد و از دم تیغ سازمان مالیاتی
خواهند گذشت و موجب کاهش فعالیت
یا توقف فعالیت آنها خواهد شد که نتیجه آن
از بین رفتن اشتغال است که تبعات آن بحرانهای
اجتماعی سخت همانند یونان و اسپانیا خواهد بود.
خالصه اینکه رویکرد الیحه بودجه تقدیمی 93
کل کشور و نتایجی که در عین اجرا و یا پس از اجرا
حاصل خواهد شد غیر عملیاتی به نظر میرسد و
برنامهها به طور نسبی محقق خواهند شد و موجب
ع��دم تقویت تولید و صنعت میگردد و س��رانجام
اش��تغال را تضعیف میکند و دور تسلسل بحران
اجتماعی ادامه خواهد یافت .توصیه به نمایندگان
محترم ملت در مجلس این است که به واقعیتها
بیشتر توجه داشته باشند و الیحه تقدیمی دولت را
شفافسازی و اصالح کنند.
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پرونده ویژه

بودجه  93جسور نیست
نخستین بودجه دولت یازدهم ،بودجهای محافظهکارانه است

جعفر قادری
عضوکمیسیون
تلفیقمجلسنهم

بودج��ه  93بهرغ��م پس��تی و بلندیهایی که
همراه خ��ود دارد اما الیحه بودج��های قابل اعتنا
اس��ت .معدل س��واد و بهره اقتصادی کارشناسان
همراه در کابینه یازدهم ،سطح انتظار نمایندگان
از برنامه پیش��نهادی در بودجه را نیز افزایش داده
و به همین خاطر نقد همه جانبه بودجه میتواند
فرصتی برای حذف ایرادها و ترسیم افق مناسبی در
پیشرو باشد .به طورکلی بودجه  93به بهبود وضع
صادرات منجر خواهد ش��د .اگرچه در این بودجه
شاخص بیتوجهی به مطالبات پیمانکاران کماکان
به چشم میخورد اما دولت این فرصت را در اختیار
دارد تا از طریق فاینانس ،راهی برای سرمایهگذاری
در پروژههای عمرانی به زمین مانده ،پیدا کند .در
نقط��ه مقابل اما کم توجهی ب��ه عدالت اجتماعی
مانند اعتبارات عمرانی،عدم توجه به ظرفیتهای
درآمدی همچون سهام عدالت ،ریالی شدن بیشتر
منابع صندوق توسعه ملی ،وابستگیهای بیشتر به

درآمدهای نفتی و نامعتبر ش��دن درآمدها و عدم
توجه به برخی درآمدها مثل صادرات گاز از نقاط
ضعف بودجه  93است.
مبتنی بر این است که میتوان نخستین بودجه
دولت یازدهم را بودجهای محافظهکارانه تلقی کرد.
محافظهکاران��ه از این منظر ک��ه دولت به برخی
وعدههای خود عمل نخواهد کرد .مگر نه اینکه در
بحث هدفمند کردن یارانهها مسئوالن دولتی اعالم
کردن��د موافق حذف دهکه��ای پردرآمد جامعه
هس��تند اما در عمل تردید میکنند .حتی بهرغم
تمایل مجلس برای انجام آن ،دولت مخالفت کرد.
در بحث افزایش قیمتها نیز دولت عمال برنامهای
در بودجه نیاورده اس��ت .در بحث واگذاری سهام
هم این که گفته ش��ود در طول سالهای گذشته
واگذاریها به بخش خصوصی و تعاونی نبوده و به
بخش دولتی بوده و باید کار را متوقف کرد ،خیلی
قابل پذیرش نیست.

البته دولت نگ��ران افزایش نرخ تورم اس��ت و
به همی��ن دلیل چندان به مبح��ث تعرفهها وارد
نشده است .به هر شکل انتظار از بودجه 93و تیم
اقتصادی دولت روحانی بیش از اینها بود .مسئله
این اس��ت که جرات و جس��ارت الزم و تغییرات
ساختاری در این بودجه مشاهده نمیشود .به این
ترتیب الیحه بودجه  93از جسارت الزم برای برون
رفت کشور از مشکالت پیشرو برخوردار نیست و
ب��ه طورکلی الیحهای محافظهکارانه اس��ت .یکی
از نقدهای اساس��ی به الیحه این اس��ت که دولت
برخالف ش��عارها و وعدهها نگاه ویژهای به بخش
خصوصی نداشته و به مسئله پیمانکاران طلبکار از
دولت بیتوجهی شده است .البته تحویل به موقع
بودجه به مجلس ،شفافیت آن و اینکه چند دستگاه
باید به سمت عملیاتی شدن بودجه حرکت کنند
از جمله نکات مثبت آن به ش��مار میرود ،به ویژه
اینکه دولت تالش کرده بودجه تا س��رحد امکان،

کیفیت فدای سرعت
الیحه بودجه  93گره کور زیاد دارد

محمدرضا
پورابراهیمی
نائبرئیسکمیسیون
اقتصادیمجلس

بودجه ارایه شده برای سال  93از جانب دولت ،همچون همه لوایح بودجه
پیشین گرههای کور دارد .گرههای کور این بودجه یکی دو تا هم نیست ،و چه
بسا بخش عمدهای از این گرهها به دست برخی دیگر ایجاد شده باشد .واقعیت
این اس��ت که همگان توقع دارند دولت تدبیر و امید حتی برای گرههای کور
هم چارهای بیندیش��د .به همین دلیل دولت یازدهم در شرایط اقتصادی ویژه
امروز ایران برای جلوگیری از کسری بودجه فراگیر باید میزان خوشبینیاش به
تحوالت بینالمللی را کاهش داده و به جای آن از ابزارهای عینی وعملیاتیتر
استفاده کند ،این درحالی است که برخی نکات بودجه پیشنهادی دولت فاقد
این ویژگیها است .تاکید دولت بر اعتبار فاینانس ریشه در خوشبینی دارد که

احتمال عدم تحقق آن نیز چندان دور از انتظار نیست.
از سوی دیگر دولت برای تامین هزینهها به افزایش پایههای مالیاتی تکیه
ک��رده و میخواهد از طریق افزایش پایههای مالیات��ی ،درآمد مالیاتی خود را
افزای��ش دهد .البته در اجرایی ش��دن این بند ام��ا و اگرها و تردیدهای جدی
وجود دارد اما دستکم در تئوری حرفی از افزایش نر خ مالیات مطرح نشده و
این موضوع یکی از نکات مثبت الیحه بودجه است .همچنین مساله پروژههای
عمرانی یکی از دغدغههای اصلی پیش روی توسعه کشور به شمار میآید .در
حال حاضر حدود  28هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کل کش��ور وجود دارد
که به شرط ثبات ش��رایط ،مبلغی معادل  400هزار میلیارد تومان به صورت

بودجهای عملیاتی باشد.

تکرار وابستگی نفتی

در بودج��ه 93برای معضل همیش��گی اقتصاد
ایران یعنی وابستگی بودجه به نفت نه تنها فکری
نشده که وابستگی بودجه  93به نفت در مقایسه با
بودجههای قبلی به مراتب بیشتر شده است .سال
گذشته از  210هزار میلیارد تومان سقف بودجه،
 63ه��زار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی
حاصل شد ،اما امسال از  194هزار میلیارد تومان
سقف بودجه ،حدود  78هزار میلیارد تومان از محل
درآمدهای نفتی پیشبینی شده که این امر نشان
میدهد وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است.
از سوی دیگر دولت در تدوین بودجه قیمت نفت را
افزایش داده که درباره تحقق این قیمت تردیدهایی
وج��ود دارد .دول��ت حجم صادرات نف��ت را یک
میلیون و  300هزار بش��که لحاظ کرده و اگر روال
کارهای سیاس��ی و لغو تحریمها به همین شکل
ادامه یابد و مبادالت اقتصادی بهبود یابد ،وضعیت
صادرات بهبود مییابد؛ اما اگر اوضاع تغییر کند و
محدودیتها بیش��تر شود ممکن است مشکالتی
برای کشور فراهم آورد.
فاینانس راهگشا

دولت یازدهم باید به خوبی بتواند از پتانس��یل
«فاینانس»ها بهرهمند ش��ود چراک��ه در صورت
بهرهمندی از امکان فاینانس ،زمینه تحقق هزینهها
به وجود میآید .فاینانسها همان پول نفت است
و در حال حاضر مستقیم به ما پرداخت نمیشود.
ام��ا هدف از این پیش��نهاد آوردن پ��ول حاصل از
فاینان��س در طرحهای عمرانی اس��ت .این امر در
شرایط تحریم خوب اس��ت ،و اگر رشد اقتصادی
ناشی از رش��د فعالیتهای بخش خصوصی باشد
در این صورت رش��د اقتصادی قابل قبول اس��ت.
به همین دلیل باید به س��مت ایجاد ظرفیتهای
جدیدی برای بخش خصوصی حرکت ش��ود .باید
ابهام قوانین برداش��ته شود و مشکالت و گرههای
اجرایی حل شود تا بخش خصوصی کارآمد شود.

اگر ش��اخص فضای کس��بوکار توسعه پیدا کند
میتوان با اطمینان از تحقق رشد اقتصادی سخن
گفت .این مسئله که در فاینانس دارای رشد متکی
به بخش دولتی باشیم قابل دوام نیست و میتواند
مشکالتی ایجاد کند.
بهبود فضای کسبوکار

مسئله «بهبود فضای کس��بوکار» باید بیش
از اینه��ا در بودج��ه  93دیده میش��د .در بحث
بهبود فضای کسبوکار تاکنون حرکت خاصی از
دولت ندیدهایم .در حال حاضر براس��اس آمار ،در
صندوق توسعه ملی  55میلیارد دالر منابع وجود
دارد .این در حالی که در طول س��الهای گذشته
آنچه که تاکنون از این صندوق به بخش غیردولتی
تسهیالت داده شده ،حدود شش میلیارد دالر یعنی
 10درصد منابع بوده اس��ت .این بدان معنی است
که منابع را در صندوق گذاش��تهایم و نتوانستهایم
از آن اس��تفاده کنیم .از س��وی دیگر فرآیندها در
صندوق آن قدر پیچیده است که کسی نمیتواند از
این منابع استفاده کند .پس در تدوین الیحه بودجه
 93الزم بود ت��ا منابع صندوق برای بهبود فضای
کسبوکار در نظر گرفته میشد .با وجود این دولت
عمال سازوکاری در این ارتباط پیشبینی نکرده و
این موضوع مهم و جدی باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگرچه دولت اعالم کرده میزان دیون پیمانکاران،
 200هزار میلیارد تومان است ،ولی در بودجه 93
به بازپرداخت آن توجه نش��ده اس��ت .این مسئله
باعث میش��ود بخشهایی ک��ه از دولت طلبکار
هستند با مش��کالت جدی مواجه ش��وند .وقتی
مطالباتپیمانکاراندادهنمیشود،پیمانکاران توانی
برای انجام کارهای جدید ندارند و مشکالت جدی
نیز برای بدنه پیمانکاری کش��ور ایجاد میش��ود.
همچنین مطالبات بانکها هم از پیمانکاران وصول
نمیشود و درنتیجه قدرت وام دهی بانکها کمتر
ش��ده و نمیتوانن��د عاملیت طرحه��ای فاینانس
خارجی یا طرحهای صندوق توسعه ملی را بپذیرند
و تسهیالت جدید بدهند.

نگر
آینده

دارد؛ یااینکه با توجه به صنعت و ظرفیت بخش خصوصی و یا حتی شرکتهای
خارجی تولید نفت را افزایش دهیم و یا این که مصرف داخلی را مدیریت کنیم
تا بتوانیم به موضوع حل معضل خام فروشی نیز برسیم .بااینحال آنگونه که
مشخص است درالیحه بودجه 93معضل خام فروشی نفت حل نمیشود.
از دیگر مش��کالت الیحه بودجه س��ال  93این اس��ت که مشخص نیست
اعتبار س��ال  93را به چه ش��کل باید تخصیص دهیم،چراکه بیشتر از  2هزار
طرح عمرانی در کش��ور آغاز ش��ده و هر کدام با درصد متفاوت پیشرفت ،نیاز
به اعتبار دارد .درحال حاضر یکی از چالشها اجرای طرحهای عمرانی اس��ت
که باید در دولت نهایی ش��ود ،باید غربالگ��ری صورت گیرد و طرحهایی که
درصد پیشرفتشان نهایی است ،در اولویت قرار گیرند .نتیجه اینکه دولت در
ارائه الیحه بودجه  93کیفیت و محتوا را فدای س��رعت کرده است .البته اگر
قرار باشد جانب انصاف رعایت شود ،توجه به مواد قانونی صندوق توسعه ملی،
ایجاد اولویت در طرحهای عمرانی ،گنجاندن موضوع خرید خدمت مخصوصا
در حوزه وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش از نکات جدید و مثبت در
بودجه  93است.

اگرچه در الیحه
بودجه شاخص
بیتوجهی
بهمطالبات
پیمانکارانکماکان
به چشم میخورد
اما دولت این
فرصت را در
اختیار دارد تا از
طریقفاینانس،
راهی برای
سرمایهگذاری در
پروژههایعمرانی
به زمین مانده،
پیدا کند.
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تقریبی برای اتمام این پروژهها مورد نیاز است .این در حالی است که دولت در
سال جاری حدود  36هزار میلیارد تومان برای اتمام برخی از پروژههای عمرانی
درنظر گرفته که به نظر میرسد همین مبلغ هم قدری خوشبینانه باشد .در
این شرایط شاید حدود  20سال زمان نیاز باشد تا همه پروژههای عمرانی به
سامان برسد.
راهکاری که ش��اید بتوان از طریق آن به بهبود اوض��اع در مورد طرحهای
عمرانی کمک کرد ،این مسئله اس��ت که دولت امکان دستهبندی طرحهای
عمرانی را به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی فراهم و برای این طرحها به صورت
مج��زا برنامهری��زی کند .یعنی طرحهای��ی که امکان واگ��ذاری آن به بخش
خصوصی وجود دارد ،مشخص و به سرعت شرایط واگذاری آن فراهم شود تا
بخش خصوصی با ورود به این طرحها دولت را برای اتمام پروژهها یاری کند.
این مسئله اما در بودجه سال  93دیده نشده است.
گذشته از این موارد آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید میکند افزایش مصرف
داخلی در مقابل افزایش ظرفیت تولید است.درحال حاضر با حدود  1میلیون
و  700هزار بشکه مصرف داخلی روزانه مواجهیم .دو راهکار در این باره وجود

اعتبارات عمرانی

اعتبارات عمرانی سال گذشته  57هزار میلیارد
تومان پیشبینی ش��ده بود و امسال به  37هزار
میلیارد تومان رسیده که میزان اعتبارات عمرانی
 20هزار میلیارد تومان از رقم مصوب کاهش یافته
اس��ت.دولت قبل ،در عمل نتوانست بیشتر از 11
هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی اختصاص
دهد و ای��ن  37هزار میلیارد توم��ان مصوب در
بودجه  93نس��بت به عملکرد سال گذشته این
گونه تداعی میکن��د که توزیع اعتبارات عمرانی
س��ه برابر ش��ده ،اما واقعیت این اس��ت که این
عدد در مقایس��ه با اعتبارات عمرانی مصوب سال
گذش��ته کاهش یافته اس��ت .دول��ت در تدوین
بودج��ه  93با توجه به کاه��ش اعتبارات مصوب
عمرانی ،مکانیسمی را پیشبینی کرده که طبق
آن طرحهایی که پیش��رفت فیزیکی آنها زیر 20
درصد است ،تنها میتوانند  5درصد اعتبار دریافت
کنند .همچنین طرحهایی که پیشرفت فیزیکی
آنها بین  20تا  80درصد است  45درصد اعتبار و
آنها که باالی  80درصد است تا  100درصد اعتبار
میگیرند.چنین مکانیسمی برای برخی طرحها
مثل طرحهای مربوط به بخش راه و خطوط ریلی
توجیه ندارد ،چراکه ممکن است طول یک راه صد
کیلومتر باشد ،اما وقتی  15تا  20کیلومتر آن هم
قابل بهرهبرداری میشود پیشرفت آن در همین
حد هم قابل قبول است و مردم را راضی میکند.
اما این مس��ئله در مورد هم��ه طرحهای عمرانی
صدق نمیکند.
فارغ از مس��ایل طرح ش��ده درباره بودجه 93
مس��ائل ریز و درشت دیگری نیز قابل طرح است
اما برای تحقق بودجه  93با تمام بیمها و امیدهای
پیش رو ،امیدواریم میان دس��تگاهها و نهادهای
مرتبط همکاری و همدل��ی الزم صورت گیرد تا
دولت یازدهم بهرغم موانع متعددی که در مسیر
بهبود وضعیت اقتصادی کشور با آن روبهرو است
بتواند با همدلی ملی بر مصایب فایق آید.
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ترک خوردن تحریمها
مهمترین دستاورد ژنو بود
تاثیر توافق ژنو بر اقتصاد ایران در میزگرد آینده نگر
با حضور موسی غنینژاد ،مسعود خوانساری و سیدحمید حسینی

نگر
آینده
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عظیم محمودآبادی  :موضوع میزگرد این شماره آیندهنگر تاثیر توافقنامه ژنو بر اقتصاد کشور و نقش آن در میزان تعدیل و کاهش یافتن تحریمهاست .از
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توافقات ژنو نقطه ش�روعی برای متوقف
کردن م�وج تحریمه�ای اقتصادی ب�ود .ابتدا
بفرمایی�د که ب�ه لح�اظ آیندهنگران�ه آیا این
توافق�ات كه بعد از چندين س�ال حاصل ش�د
میتواند گره و بحران فعلی اقتصاد ما را باز کند؟
موس�ی غنين�ژاد :واقعیت این است که ما در عصر

جهاني شدن اقتصاد به سر ميبريم .اقتصاد ايران به
ويژه از نظر بحث تجارت خارجي و نفت به ش��کل
غلیظی با اقتصاد جهاني ادغام ش��ده .از طرف ديگر
واردات م��ا كه بخ��ش كوچك��ي از آن را كاالهاي
مصرف��ي و  80درصد آن را كاالهاي س��رمايهاي و
واسطهاي تشکیل میدهند نشان دیگری از وابسته
بودن اقتص��اد ما به اقتصاد جهانی اس��ت .بنابراين
اقتصاد ما در اقتصاد جهاني ادغام ش��ده است .تأثير
اين تحريمها اين بود كه در حال قطع كردن ارتباط
ما با اقتصاد جهاني بود .بنابراين در چند سال اخیر
لطم��ه بزرگي در همه ابعاد به اقتصاد ما واردش��د.
بعضيها شعار «اقتصاد خودكفا» سر میدادند كه به
نظرم این بحثها دیگر كهنه ش��ده و كسي در دنيا
از اقتصاد خودكفا صحبت نميكند .بهترين اقتصاد
خودكفا كره شمالي و كوباست.

و ارادهاي كه براي اين توافق به وجود آمد
شايد نشاندهنده پی بردن به همین مساله بود؟
غنينژاد :نشاندهنده اين بود كه دولت قبل تصوير

در چند ماه گذشته كه دولت يازدهم روي
كار نيام�ده بود دغدغههاي فراوان�ي در حوزه
مباحث اقتصادي وجود داشت .آقای خوانساری
هم در گفتوگویی با آیندهنگر در س�ال پیش
نس�بت به حل مس�ائل خیلی ناامید بودید .در
حال حاضر با توجه به بحث توافق ژنو بخشی از
آن دغدغهها برطرف شده يا همچنان معتقدید
مشكالت ما بيشتر از اينهاست؟
مس�عود خوانس�اري :واقعیت این است که قبل از

ی برخی
البت�ه باید نس�بت به کارش�کن 
البیهای امریکایی و صهیونیستی در این ماجرا
هم حساس بود و نگاه آیندهنگرانهای نسبت به
بحرانهایی داش�ت که آنها در روند توافقات و

پيشرو و يكي از مهمترين صنايع ما در سالهای بعد
از انقالب بوده اس��ت .ما در این صنعت توانستهايم
بيش از  60ميليون تن ظرفيتسازي كنيم آنچنانکه
 2/5درصد ظرفيت پتروش��يمي دني��ا را در اختیار
داريم .با توجه به اين پتانسيل كه دارنده اولين ذخاير
گاز دنيا هستيم و نيروي انساني كافي و دسترسي به
آب داريم  -چون صنعت پتروشيمي به آب نياز دارد-
بازار آس��يا را در اختيار داري��م و قاعدتا اين صنعت
ميتوانست موتور محرك كشور باشد و با توليد 100
ميليون تن محصوالت پتروشيمي كل نيازهاي ارزي
كش��ور میتوانست از اين طريق تامين بشود .با این
ح��ال اين صنعت در بحث تامين مالي ،دانش فني،
تجهيزات و بازار به خارج وابس��ته است و هنوز هم
عمدهترين خريدار محصوالت ما بازار خارجي است
و در ب��ازار داخلي بيش از  8 ،7ميليون تن كش��ش
فروش نداريم .لذا اين صنعت از همه نظر به ارتباطات
و رواب��ط خارجي نياز دارد .از س��الهای  85 ،84به
بعد که ارتباط ما با دنيا دچار مشكل شد در توسعه
صنعت هم مشکالتی به وجود آمد ،و نتوانستيم به اين
صنعت عمق دهيم .صنعت پتروشيمي در دنيا بيش
از سه هزار محصول توليد ميكند و ما حدود 70 ،60
مورد از اقالم اوليه را توليد ميكنيم .سال گذشته كل
صادرات پتروش��يمي و فرآوردههاي نفتي ما به 12
ميليارد دالر رس��يد به اين علت كه بازارها به خاطر
تحريمها محدود و حملونقل ما دچار مشكل شد .و
ديگر نيازهاي داخلي كه در گذشته وارد ميكرديم
به صنعت پتروشيميمان تحميل شد و در سال 92

خوانساری:
برگشتنتحريمها
كار آساني نيست و
زمانبر است اما در
يك جمله ميتوانم
بگويم آمدن دولت
جديد،شرايطي
را كه داشت ما را
به يك مخمصه
جديد سوق ميداد
از بين برد.
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انتخابات هیچ تص��ور نمیکردم آقاي دکتر روحاني
کاندیدا و بعد هم رئيسجمهور ش��وند .كانديداهاي
مطرح در آن زمان هم عمدتا معتقد بودند كه ما بايد
مديريت جهاني داش��ته و با جهان در تقابل باشيم
تا بتوانيم منافعم��ان را حفظ كنيم .بعد از روي كار
آمدن آقاي روحاني مسائل بسیاری عوض شد .آمدن
دولت آقاي روحاني پيامي براي دنيا داش��ت كه ما
براي مقابله با كل دنيا در تهاجم نيستيم و به دنبال
آشتي با اقتصاد و سياست جهان هستيم و اين پيام
اثراتش را در اقتصاد داخل كشور و سياست خارجي
نش��ان داد .اگرچه تحريمها به قوت خود باقي است
اما با آمدن دولت جديد قيمت دالر كاهش پيدا كرد
و خيلي از قيمتها هم افزايش نيافت و تثبيت شد.
در خارج از كشور هم مالقاتهايي كه ايشان داشت
و اس��تقبالي كه از دولت شد نشان داد صرفا با يك
گفتمان جديد میتوان آثار مثبتی را برای جامعه به
وجود آورد .همانطور كه تحريمها طي چند سال تا
اين حد رسيد به نظرم برگشتن تحريمها كار آساني
نيس��ت و زمانبر اس��ت اما در يك جمله ميتوانم
بگويم آمدن دولت جديد ،شرايطي را كه داشت ما
را به يك مخمصه جديد س��وق ميداد از بين برد و
من آينده را خيلي روش��ن ميبينم و امیدوارم كه با
گفتمان جديد و دولت جديد اين آينده روش��ن در
سياست خارجي و اقتصاد ديده شود.

يك�ي از مهمتري�ن م�واردي ك�ه در اين
تحريمه�ا متوق�ف ش�ده تحریمه�ای حوزه
پتروش�يمي اس�ت .ابت�دا در م�ورد صنع�ت
پتروشيمي و جايگاه آن در كشور توضيح دهيد
و بگویی�د آي�ا برداش�تن تحريمه�ا از صنعت
پتروشيمي ،با توجه به اينكه بعد از نفت اولويت
دوم را در اقتص�اد م�ا دارد پی�روزی بزرگ�ی
محسوبمیشود؟
حمید حس�يني :صنعت پتروش��يمي جزو صنايع
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درستي از اقتصاد جهاني نداشت .دولت قبل از يك
طرف با شعار تهاجمي با دنياي غرب روبهرو میشد و
از طرف ديگر واردات را به شدت زياد كرده و اقتصاد
را به اقتصاد جهاني وابسته کرده بود؛ اين كار نشانه
يك سياس��ت و اس��تراتژي متناقض در عرصه كار
سياس��ي بود .اما توافقنامه ژنو اقتصاد ما را دوباره به
اقتصاد جهاني برميگرداند البته نه بالفاصله بلکه در
ميانمدت يا بلندمدت این اتفاق خواهد افتاد .توافق
ژنو  -گرچه يك توافق مقدماتي براي مدت شش ماه
است و هنوز همه چيز قطعي نشده  -اما تأثير مثبت
خود را گذاشته است .در وضعیت بعد از این توافق هم
اروپاييها كمكم خودشان را از سياستهاي آمريكا
جدا ميكنند كه اين هم براي ما مثبت است .چون ما
در گذشته ارتباط نزديكي با اروپا و کشورهایی مانند
آلمان و ايتاليا داشتيم كه در اقتصاد ما خيلي مهم بود
چون تكنولوژيهاي پيشرفته داشتند اما در سالهاي
گذشته ما فقط با ش��رق در ارتباط بوديم و اگر اين
توافقها ما را به تعامل اقتصادي با كشورهاي اروپايي
س��وق دهد قطعا تأثير مثبتي بر اقتصاد كشورمان
خواهد گذاشت .بنابراین پیشبینی من این است که
اگر اين مذاكرات در شش ماه آينده هم مثبت پيش
برود آثار مثبت آن بیش از پیش مش��خص خواهد
ش��د .من به روند متوقف شدن تحریمها و توافقات
ژنو خوشبين هستم .در داخل ايران درست است كه
صداهاي مخالفي ش��نیده میشود و در مجلس هم
تعدادی نمایندگان موافق نيستند اما اينها به خاطر
محافظهكاري اس��ت .واقعیت این است که در ايران
در سطوح باالتر از دولت اين تصميم وجود دارد كه

اين مساله حل ش��ود چون اگر آن توافق نبود آقاي
ظري��ف و روحاني نميتوانس��تند ب��ه اين موفقيت
برس��ند .به نظرم اين پشتيباني جدي وجود دارد به
شرطي كه از طرف ديگر تبليغات منفي زياد نشود
تا در افكار عمومي دولت نتواند پاسخگو باشد .مورد
ديگر اينكه در سطح بينالمللي سوريه به شدت دچار
مش��كل است و غربيها به اين نتيجه رسيدهاند كه
اپوزيسيوني كه در سوريه عمل ميكند و ميخواهد
بشار اسد را ناتوان کند خیلی بدتر از بشار اسد عمل
میکنند .ل��ذا آنها به احتمال زیاد ترجیح میدهند
بش��ار اسد به صورت مهار شده باقي بماند و اگر اين
گزينه را قبول كنند ايران را بايد مشاركت دهند كه
ايران مس��اله را حل كند .چون روس��يه و ايران در
مساله سوريه بسيار تاثيرگذار هستند .به اين خاطر
غربيها متمايلند كه بازي را با ايران به هم نزنند.

کاهش تحریمها میتوانند ایجاد کنند؟

خوانس�اری :به نظرم اگر افراطيه��اي آمريكا هم
بخواهند بيش از اندازه در اين زمينه لجبازي كنند
شكافي بين آمريكا و اروپا به وجود خواهد آمد .حال
كه ايران از غنيسازي كوتاه آمده اگر آمريكا بخواهد
يكطرفه عمل كند اين ش��كاف بي��ن اروپا و آمريكا
ايجاد خواهد شد .لذا به نظر من آمريكا به هر صورت
نمیگذارد که اين شكست را متحمل شود.اگر اين
شكاف ايجاد شود و ما بتوانيم عالوه بر چين و هند با
كشورهاي اروپايي در ارتباط باشيم بحث تحريم دیگر
معني ندارد و لغو شده است .به نظرم آمريكا متوجه
اين بحث اس��ت .اگر آق��اي اوباما با كنگره صحبت
ميكند دلیلش اين است كه توافقي انجام شده و اگر
شكاف ايجاد شد همه مدعي خواهند شد كه اروپا به
خاطر آمريكا هشت سال منافعش را از دست داده و
حال خودش از توافق جلوگيري ميكند.
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غنینژاد:
اگر توافق نهايي
صورت بگيرد بعد
از شش ماه يا يك
سال میتوانیم به
تعامل كلي با دنيا
برسيم .ما بخشي
از اقتصاد جهاني
هستيم و اگر از
پتانسيلهاييكه
تا به حال استفاده
نكردهايماستفاده
كنيمجهش
اقتصاديبزرگي
در  10سال آينده
خواهيم داشت.

نگر
آینده
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صادرات  20ميليون تني پتروشيمي را به  16ميليون
تن محدود كرديم .نتیجه آنکه جايگاه ما در سال ،84
 85در دني��ا رتبه  39ب��ود و االن رتبه  50را داريم؛
يعني با س��رعتي كه ديگران صنعت پتروشيمي را
توسعه دادند نتوانستيم پيش برويم و در منطقه هم
دچار مشكل شديم .حاال طبیعتا با حدف تحريمها
درآمد ارزي كش��ور افزايش پيدا ميكند و بخش��ي
از هزينههاي��ي كه االن در حملونقل ،نقل و انتقال
ارز هزینه میش��ود احیا میش��ود .ما بازار اروپا را از
دست داده بوديم چون قبال  13درصد از محصوالت
به بازار اروپا صادر ميشد اما حاال دوباره به بازارهای
قبل برخواهيم گشت ،و هزينههاي صادرات كاهش
پيدا ميكند و ممكن است بعضي محصوالت مانند
ميعانات را صادر كنيم .ایران يكی از توليدكنندههاي
بزرگ گاز مايع منطقه اس��ت .ما بيش از  2ميليون
تن ظرفيت صادرات گاز مايع داريم كه برای فروش
آن ،به علت تحريمها در حملونقل ،دچار مش��كل
شديم .تحريمها اين مش��كالت را ايجاد كرد و رفع
آنها ميتوان��د كمك كند اين محصوالت كه از بازار
صادرات خارج ش��ده بود دوباره برگردند و درآمدها
افزايش پيدا كند .اما در مرحله بعد اميدواريم بحث
دانش فني و تجهيزات و تامين مالي پتروشيمي هم
به دست بيايد.
با توجه به اينكه تحريم نفت همچنان ادامه
دارد آي�ا ميت�وان امي�د داش�ت ك�ه بح�ث
خامفروش�ي كه بدترين اتفاق براي نفت است
محدود شود و بازار پتروشيمي ما بیشتر رونق
بگیرد .به نظرتان باقی ماندن تحریم های نفتی
يتواند فرصتي براي
به قوت خود از این جهت نم 
صنعت پتروشیمی ما باشد؟
غنين�ژاد :بله ،به نظ��رم اين فرص��ت خوبي براي

پتروشيمي است كه ميتواند توسعه پيدا كند .در اين
صورت ارزش افزوده بيشتر توليد ميشود و اشتغال
بيشتري هم ايجاد خواهد شد .چون صنايعي مانند
پتروشيمي سرمايهبر هستند اما در صورت عمق پيدا
كردن حواشي آن كه شامل جذب نيروي كارگر است
افزايش پيدا ميكند .بنابراين فرصت خوبي است كه
تحريم از روي پتروشيمي برداشته شود .اما هنوز در
مورد دانش فني مش��كل داريم و سيستم بانكي ما
مورد تحريم است كه در مورد گسترش هر صنعتي
مشكلسازمیشود.
آقای حسینی شما چه فکر میکنید؟آیا با
توجه به ت�داوم محدودیت فروش نفت صنعت
پتروش�يمي ما این امکان را دارد که با برداشته
شدن تحریم های آن بتواند تبدیل به جایگزین
نفت در اقتصاد ما شود؟
حس�يني :ما در صنعت پتروشيمي از لحاظ عوامل

بنيادين هیچ کمبودی نداریم و از نظر منابع گازي
در دنيا اول هس��تيم .این در حالی اس��ت که ارزش
ذاتي گاز در ايران ارزان است .بعضيها فكر ميكنند
م��ا گاز را ارزان به صنعت پتروش��يمي ميدهيم در
صورتی که گاز اگر بخواهد از كشوري به كشور ديگر

منتقل شود بسیار هزينه دارد .گاز هفت سِ نتي اگر
بخواهد به تركيه برود  30سِ نت خواهد شد .هر 100
كيلومتر هم يك سِ ��نت به قيمت اضافه ميش��ود
چون هزينه نگهداري و پمپ��اژ و خط لوله دارد .لذا
گاز مانند نفت نيست .نفت در بندرعباس  100دالر
است اگر بخواهد به ژاپن برود  102دالر خواهد شد.
ما در صنعت پتروشيمي بيشتر از گاز متان استفاده
ميكنيم كه ارزانترين گاز است .بعضي از دوستان
به اش��تباه قيمت خ��وراك پتروش��يمي را با گازي
كه به تركيه صادر ميش��ود مقايسه ميكنند .اين
گاز صادراتي حاوي پروپان ،متان و بوتان اس��ت .ما
اينجا پروپان را ج��دا كرده و به مجتمعهايمان گاز
متان ميدهيم كه ديگر قابل مقايسه با گاز صادراتي
نيست .بعضيها ميگويند اگر ما صنعت پتروشيمي
را نداش��تيم و گاز صادر ميكرديم درآمد بيشتري
داشتيم .اما بازار صادراتي گاز مثل نفت آماده نيست
و به كلي سرمايهگذاري و قرارداد و تعهد نياز داريم.
 10سال است كه ميخواهيم  LNGتوليد كنيم اما
دانش آن را نداريم .لذا قطعا اگر بتوانيم در توافقات
بعدي با دنيا پيش برويم س��رمايهگذار خارجي هم
عالقه دارد وارد س��رمایهگذاری شود و سرمايهگذار
داخلي هم س��ود خواهد برد .صنعت پتروشيمي به
نس��بت بخشهاي ديگر بخش خصوصي فعالتري
دارد و در دس��ت بخش خصوصي واقعي اس��ت .در
صنعت پتروشيمي بخش خصوصي داخلي و خارجي
عالقه به سرمايهگذاري هستند و از همه نظر زمينه
و پتانس��يل هم داريم .لذا بستگي دارد كه مذاكرات
آينده چطور پيش برود .اين صنعت ميتواند دوباره
به صنعت پيشرو و صادراتي تبديل شود .ضمن اينكه
ما ميتوانيم اشتغال ايجاد كنيم .مثال خط لوله اتان
كه خيليها معتقد هستند كار درستي نبود ميتواند
كل��ي مجتمع مكمل ايجاد كن��د .االن ما در زمينه
پروپيلن در كشور كمبود داريم و جذب منابع مالي،
میتواند به ظرفيتسازي در این بخش منجر شود.
در حال حاضر فقط خط لوله غرب تكميل ش��ده و
آماده بهرهبرداري است و كرمانشاه هم راهاندازي شده
ولی ديگر خطوط هنوز راهاندازي نشدهاند .حالآنکه
ظرفيت و پتانسيلي كه در صنعت پتروشيمي هست
در بقيه صنايع ما نيس��ت .در صنايع پااليش��ي هم
حدود  2/5درصد ظرفيت پااليش��ي دني��ا را داريم.
حالآنکه وقتي  11درصد ذخاير گاز دنيا و  5درصد
صادرات نفت دنيا را داريم بايد حداقل  5درصد هم
ظرفيت پااليشگاهي داشته باشيم .بايد حتماً بعد از
پتروشيمي روي توسعه سرمايهگذاري پااليشگاهي و
فرآوردههاي نفتي كشور اقدام كنيم و در كنار اين دو
مورد با تلفيق اس��تراتژي معدن و انرژي با توجه به
ذخاير معدن و انرژي ارزان گازي كه داريم ،گاز را به
سنگآهن بزنیم و آن را تبدیل به فوالد کنیم .یا گاز
را به س��يليس بزنیم و آن را به شیشه تبدیل کنیم.
یا آن را بزنيم به ژنراتور و برق تولید کنیم و خالصه
اس��تراتژي تلفيق معدن و انرژي را پیش بگیریم و
خودمان را تبدیل به كارخانه توليد خاورميانه کنیم.

چينيها ميخواهند كارخانه توليد دنيا شوند ما به
راحتي ميتوانيم كارخانه توليد خاورميانه بشويم و در
اين محصوالت بسياري از بازارهاي منطقه را جذب
كنيم .هيچكدام از كشورهاي همسايه قابل رقابت در
عرصه فوالد ،پتروش��يمي ،ب��رق ،آهك و فوالد با ما
نيستند .فقط کافیست که استراتژي درست و روابط
مطلوب با دنيا را داشته باشيم.
میگویید ک�ه نگاه اش�تباهي به صنعت
پتروش�يمي وجود دارد .یعنی اين نگاه در بين
مقامات دولتی وجود دارد؟
حس�ینی :مش��کل با این دیدگاه عمومی است که

مرت��ب ميگويند ص��ادرات پتروش��يمي چرا جزو
صادرات غيرنفتي اس��ت و از ماليات معاف اس��ت و
خوراك ارزان دريافت ميكند .به نظرم اين صحبتها
اص ً
ال كارشناسي نيست .بله صنعت پتروشيمي سود
كرده و بازار س��هام و ب��ورس را باال برده و واحدهاي
هولدينگ از صنعت پتروشيمي توانستند كلي سهام
تقس��يم كنند و اين س��ود به م��ردم و صندوقها و
سهامداران بورس برگش��ته است .االن هم به نظرم
مهمترين اتفاقی ک��ه در توافق ژنو افتاد این بود که
دولت ما توانس��ت اعتمادس��ازي كند و دنيا ما را به
رس��ميت شناخت .پارادايم بحث به طوركلي عوض
شد .اما به نظرم طرف آمريكايي بيشتر توانسته توافق
ژنو را در داخل کش��ور خ��ودش مديريت و تندروها
را آرام کن��د .واقعی��ت این اس��ت که در کش��ور ما
متاس��فانه نهادهای دیگر به كمك وزارت خارجه و
دولت نيامدند .یعنی با وجود دستیابی به موفقيتی
به این بزرگی اما شاهد برپایی هيچ جشني نبودیم.
مثال آقاي ظريف بايد با يك روز تاخير به كشور وارد
ميشد كه تيمي از ايشان استقبال كند .پس از آن
نويسندگان و مطبوعات هم آنطور كه بايد به موضوع
نپرداختند .يا اينكه در مجلس صداي ده نفر مخالف
بيشتر از صدها نفر موافق شنيده ميشود .اگر بتوانيم
اين فشارها را پشت سر بگذاريم به نظرم مسائل ما با
دنيا حل خواهد شد.
آقای خوانس�اری ،صحبتهايي در مورد
برداشته شدن تحريمها در بخش صنعت هوايي
هم ش�ده است .برداشته ش�دن این تحریمها
چقدر در اقتصاد ملی ما اهمیت دارد؟  
خوانس�اري :صنع��ت حملونقل ح��دود  8درصد

توليد ناخالص كش��ور را تامين ميكند .عالوه بر آن
با توجه به رش��دي كه در صنعت داريم اعم از فوالد
و پتروش��يمي و كليه پيش��رفتهايي كه در زمينه
كش��اورزي و صنعتي خواهيم داش��ت حملونقل
زيربناي آن است و اگر نتواند متناسب با ديگر صنايع
پيشرفت كند اكثر صنايع دچار مشكل توليد خواهند
شد و به ظرفيت اسمي نخواهند رسيد .مثال تا سه
س��ال آينده توليد فوالد ما دو برابر خواهد ش��د ،در
اين صورت ني��از داريم كه مواد معدني اين صنعت
را فراه��م كني��م .اگ��ر پيشبيني خط��وط ريلی و
حملونقل جادهاي را نداشته باشيم صنایعی مانند
فوالد به توليد اسميشان نخواهند رسيد .حملونقل

تجديدنظر مطرح ش��ود اما اين اتفاق نيفتاد و هنوز

فرون��د هواپيما خري��داري كرديم ام��ا همگي آنها
مس��تعمل بودند .ما به دنبال هواپيماي نو هستيم.
م��ورد ديگر اينك��ه از  250فرون��د 130 ،فروند كار
نميكنند چون قطعه ندارند و ش��ركتهاي طرف
قرارداد خدمات نمیدهند .ممكن است به ما هواپيما
بفروشند اما هواپيماي نو نتوانستيم بخريم.

آقای خوانساري در خصوص ترانزیت چه
صدمهاي در اين چند س�ال با تحریمها به این
بخش وارد ش�د و برداشته شدن تحريمها چه
اثري در بحث ترانزيت دارد؟
خوانس�اري :ايران از نظر موقعيت سوقالجيشي با

هشت كشور محصور در خشكي ارتباط دارد و بهترين
راهي است كه از طريق سواحل جنوبي ميتواند بار به
اين هشت كشور برسد.اين موقعيت را كشور ديگري
ندارد .از طرف ديگر میدانیم که کشور ما شاهراهي
بين غرب و شرق است و حداقل سه كريدور جهاني
از اي��ران ميگذرد .اما فاصله ،زمان ،قيمت و امنيت
بايد در نظر گرفته ش��ود .كسي كه ترانزيت ميكند
برايش مهم است كه كااليش به سرعت برسد ،قيمت
و امنيت هم برايش مهم است .در بخش زيرساختها
 11ميليون تن ترانزيت سوخت خشك و غيرخشك
داري��م .به راحتي ميتوانيم اين ميزان را با توجه به
زيرساختهايي كه داريم تا حدود  30 ،20ميليون
ت��ن افزايش دهي��م يعني ظرفيت خال��ي داريم .از
نظر امنيت مشكلي نداريم .بحث هزينه و زمان هم
خيلي مهم اس��ت .الينرها كه وارد بنادر نميشوند
و با فيدرها ك��ه كار ميكنيم براي هر كانتينر هزار
دالر گرانتر ميش��ود كه طبيعتا به صرفه نيس��ت.
بحث زمان هم به بروكراس��يهاي داخلي خودمان
برميگردد مثل هماهنگ نبودن سازمان بنادر .در هر
ح��ال چندين ارگان در بحث ترانزيت مداخله دارند
ك��ه يك مقدار زمان را بيش��تر ميكند .مورد ديگر
اينكه در چند سال گذشته نتوانستهايم ناوگانمان
را نو كنيم .كشورهاي همجوار از اين فرصت استفاده

خوانساری:
اگرپيشبيني
خطوط ريلی
و حملونقل
جادهاي را نداشته
باشيمصنایعی
مانند فوالد به
توليداسميشان
نخواهندرسيد.
حملونقلبه
عنواناصليترين
عاملتوسعه
كشور بايد قلمداد
شود.
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قبل از توافق ژنو ،تحريم كشتيراني ايران
از سوي اتحاديه اروپا لغو شد؟
خوانس�اري :دادگاه اروپا لغو ك��رد و قرار بود بحث

ام�ا در تحری�م هواپیمای�ی ه�م ظاه�را
هامبورگاير قرار شده است دو فروند هواپيما به
ايران تحويل بدهد.
خوانس�اري :در س��الهاي گذشته هم بيش از صد

نگر
آینده

به عنوان اصليترين عامل توسعه كشور بايد قلمداد
شود .متاسفانه سوءمديريت و تحريمها در چند سال
گذشته تأثير بدي روي اين حوزه گذاشته است .به
نظ��رم مهمترين اتفاق در بحث توافق ژنو تركي بود
كه تحريمها برداشت .اگرچه هنوز معتقدم گشايش
آنچناني در مورد لغو تحريم حملونقل صورت نگرفته
اما ش��كافي كه ايجاد ش��د خيلي موثر بود .پس از
توافقات ژنو شاهد بوديم كه شركتهاي بزرگ توليد
خودرو مانند پ��ژو ،رنو و فولكس به ايران آمدند كه
همين نشاندهنده اين است كه تحريمها دچار ترك
شدهاند .در بحث دريايي و هوايي هم صحبتهايي
صورت گرفته اما تا به امروز هيچكدام عملي نش��ده
اس��ت.به هرحال اين توافقات ،توافقاتی اوليه بوده و
زماني كه گذاش��ته شده ش��ش ماه تجربه است اما
مهمتري��ن نكته اين بود كه دنيا ب��اور كرد ايران به
دنبال تعامل و حل مشكالتش است .به نظرم جذب
سرمايهگذاران خارجي عالوه بر حل مشكالت داخلي
نكت��ه مهمي بود .بنابراین آينده را خوب پيشبيني
ميكنم .از اين جهت كه سرمايهگذاري خارجي در
كشور وارد میشود و امیدوارم در داخل هم صنايعي
كه در طول چند سال گذشته تقريباً به سمت تعطيلي
رفته بودند دوباره احيا شوند .از سال  89تقريباً توليد
كاميون و اتوبوس در حد صفر بوده و االن هم تقريباً
هي��چ توليدي در این ح��وزه نداريم .البته همه اين
موارد مربوط به تحريم نبوده هرچند بحث تحريمها
نیز قطعا موثر بودهاند .در بحث كشتيراني بيش از 18
تا  20الينر مستقيم به بندرعباس ميآمد كه همگي
قطع شدهاند 50 .درصد كش��تيراني ايران خارجي
بوده كه كامال قطع شده است .االن فقط كشتيراني
ما به سمت آسياي جنوب شرقي امكان رفتن دارد و
ارتباط ما به سمت اروپا كامال قطع است .ما در این
مدت هزينههاي بااليي را با توجه به قطع الينرهايي
كه مس��تقيما به بندرعباس يا بندر ش��هيد رجايي
ميآمدند پرداخت كردهايم .االن اين الينرها در بنادر
جبلعلي در دوبي تخليه ميكنند و ما توسط فيدر
اين محصوالت را وارد ميكنيم كه همين امر باعث
ش��ده در خيلي از بنادرمان صف وجود داشته باشد.
ي  18هزار كانتينري در بنادر ابوظبي و دوبي بار
كشت 
را تخليه ميكند و اين بارها در كشتيهاي كوچكتر
با ظرفيت  2000کانتینری حمل ميشوند و به ایران
میآیند .يك كشتي بزرگ كه در بنادر ما بار تخليه
ميكرد االن در مس��افت دورتر با چندين كشتي به
بنادر ما وارد ميشود .زماني هم كه براي باز و بسته
كردن اين بارها هدر ميرود را نیز بايد محاسبه كرد.
عمدتا صف داريم و هزينههاي بسيار بااليي را صرف
ميكنيم .بنابراین بحران کامال جدی بوده اس��ت .و
حاال با این توافقات میتوان به تغییر شرایط اميدوار
بود.

كشتيراني ما به سمت اروپا نميتواندبرود .مشكلي
كه ما داش��تيم بحث تايدواتر بود ك��ه به نيروهاي
نظامي در بندر ش��هيد رجايي وابس��ته بود و عامل
اصلي قطع بودن النیرها بود .در دولت جديد سازمان
بنادر ،بحث ترمينال دو را مجزا كرد و ارتباط تايدواتر
را تقريب��اً قطع كردن��د .با آمدن اپرات��ور جديد در
بندرعباس اين تحريم برداشته ميشود و الينرها هم
امكان رفت و آمد خواهند داشت .اميدوارم اين اتفاق
در ماه آينده بيفتد .كمااينكه االن هيوندايي به بندر
بوشهر ميرود اما به بندر شهيد رجايي به علت وجود
تايدواتر نمیرود .بح��ث «خودرو»ييها هم مرحله
بع��د خواهد بود .تحریم هواپيمايي هم چون عمدتا
به آمريكا وابسته است شايد با تاخير از دو مورد ديگر
اتفاقبيفتد.

كرده و همگي حداقل ناوگان جادهاي خودشان را با
ماشينهاي دست دوم كه از اروپا خريداري كردهاند
بهبود بخشیدهاند .متاسفانه با توجه به جهش قيمت
ارز مثال قیمت كاميوني كه قبال  150ميليون تومان
بود االن به حدود  450تا  500ميليون تومان رسیده
اس��ت .در اين چند سال گذشته ليزينگها به طور
كلي تعطيل شده و ليزينگهاي باقيمانده با بهره 30
درص��د ،براي خريد كاميون يا اتوبوس وام ميدهند
كه مقرون به صرفه نيس��ت .در نتيجه چون خريدار
وجود نداشت صنعت تعطيل شد يعني کمتر كسي
حاضر است که برای خرید یک کامیون  500ميليون
تومان پول بدهد .س��ه س��ال قب��ل در قانون برنامه
پنجساله پيشنهاد داديم و تصويب هم شد كه بتوانيم
ماشينها را از اروپا با سه سال كاركرد وارد كنيم .اما
در بحث تنظيم آييننامه آنقدر تعلل ش��د و گلوگاه
گذاشتند كه حدود  2/5سال است كه عملي نشده
و االن ديگر نميش��ود در اروپا ماشينهاي سه سال
كاركرد پيدا شود و كشورهاي ديگر آنها را خريداري
كردهاند و ما االن در وضعيتي هستيم كه بايد خودرو
را با قيمت 500ميليون تومان با وام  30درصد كه در
عرض  5سال حدود  50درصد به آن اضافه ميشود
خريداري كنيم .چون بحث رقابت با بقيه كشورها هم
هست و طبیعتا این قيمت بيشتر ميشود .االن هم
همزمان مسيرهاي جايگزين باز شده كه ايران را دور
ميزنند .ارتفاع فرودگاه امامخميني  1200متر باالتر
از س��طح دریا است در حالی که ارتفاع فرودگاههای
دوبي و استانبول صفر هستند .يعني هر هواپيما بايد
 1200متر بيشتر از فرودگاه ما پایین بیاید تا بنشيند
يا بلند شود و اين مزيت ،از نظر سوخت و زمان مهم
اس��ت و ما اين مزيت را از دس��ت داديم و البته به
نظرم به خاطر تحريم نيست .عمده كااليي كه االن
وارد خليج فارس ميشود چقدر است؟ بهترين بندر
ما بندر ش��هيد رجايي است اما االن جبلعلي روي
 15ميليون تن سرمايهگذاري كرده در حالی که كل
سرمايهگذاري ما در بندر شهيد رجايي  6ميليون تن
است .سرمايهگذاريای كه كشورهاي حاشيه خليج
فارس تا سال  2020انجام دادهاند حدود  45ميليارد
دالر اس��ت .حداكثر سرمايهگذاري ما  450ميليون
دالر است .واقعیت این است که آنها با سرعت زيادي
پيش ميروند و ما خيلي كند هستيم .عمدتا صنعت
كشتيراني به سمت كش��تيهايي ميرود كه 150
هزار تن را جابهجا ميكنند يا روي كانتينرهاي 18
و  20ه��زار تنی ميروند .اگر ما نتوانيم تجهيزات و
بنادرمان را با اين س��رعت توسعه دهيم ترانزيت را
هم از دس��ت ميدهيم .يعن��ي از طرفی نميتوانيم
به هاب منطقه دسترس��ي داشته باشيم و از طرف
دیگ��ر ترانزيت داخليمان هم به مش��كل برخواهد
خورد .چون يك كشتي كه 18هزار كانتينر ميآورد
اگر نتواند به بندر ش��هيد رجايي وارد شود به بندر
جبلعلي ميرود و طبيعتا ترانزيت به صرفه نيست.
ب��ه هر حال باي��د امنيت ،زم��ان و قيمت در بحث
ترانزيت رعايت ش��ود .در بح��ث قيمت اگر نتوانيم
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س��رمايهگذاري كنيم نميتوانيم كشتيهاي بزرگ
را بياوريم .در بحث زمان هم بايد دخالت ارگانهاي
مختلف را كم كنيم يعني نرمافزارها را حاكم كنيم.
اما به نظرم دولت همانطور كه دكتر حسيني در بحث
پتروشيمي گفتند باید در این عرصهها سرمايهگذاري
کند .ف��رودگاه امام(ره) را بعد از  40س��ال با همان
نقشهها راهاندازي كرديم و االن هم اگر بخواهيم هاب
هوايي داش��ته باش��يم بايد بخش خصوصي را وادار
كنيم كه سرمايهگذاري كنند.
حسيني :در تكميل صحبتها به نظرم ما برنامهاي
براي اثبات ظرفيت تجاري كش��ور نداريم .همه فكر
ميكنند مهمترين مساله در كشور توليد است .قطعا
توليد ارزش��مند اس��ت اما دليل بر اين نيست كه از
ظرفيت ترانزيت كاال و تج��ارت ،كاالي خدماتي و...
كشور غافل شويم .ما از معدود كشورهايي هستيم كه
از نظر استراتژيك بهترين موقعيت را داريم اما هيچ
ايده و فكري براي اس��تفاده از ظرفيت تجاري كشور
نداريم .متاسفانه تحريمها هم به اين مشكالت دامن
زده ان��د .يعني تحريمها ترانزيت كاال و فرآوردههاي
نفت��ي را محدود كرده و خودمان هم تا حدي مقصر
بودهايم .دوبي االن در جبل علي فرودگاه جديدي را
راهاندازي ميكند كه پيشبيني كرده روزانه  700هزار
مسافر را جابهجا خواهد كرد .همه خطوط هواپيمايي
را به جبلعلي ميخواهد بفرس��تد و فرودگاه جديد
را براي امارات گذاشته است .این کار دوري فرودگاه
را از بين ميبرد و ظرفيت بزرگي ايجاد كرده اس��ت.
بايد فكر كلي داشته باشيم كه همه چيز فقط توليد
نيس��ت .ارزش افزوده را بخش تجارت و خدمات در
كشور ميتواند ايجاد كند ولي ما هيچ ايدهاي در اين
زمينه نداريم و خيليها به دنبال اين هس��تند كه با
توليد ،ارزش افزوده ايجاد ش��ود .توليد خيلي خوب
اس��ت اما باالخ��ره  50درصد تولي��د ناخالص ملي
خدمات است و بايد فكري كلي براي اثبات ظرفيت
تجاري كشور و خدمات كشور داشته باشيم.

حسینی :
توليد خيلي خوب
است اما باالخره
 50درصد توليد
ناخالصملي
خدمات است و
بايد فكري كلي
براي اثبات ظرفيت
مورد ديگ�ر در لغو تحريمه�ا وجود دارد
تجاري كشور و
خدمات كشور دسترسي به بخش�ي از منابع مالي ماست .اين
داشتهباشيم .منابع مالي در اختيار دولت اس�ت و ميتواند از

آن استفاده كند .تأثير آن در اقتصاد كل كشور
و براي بخش خصوصي چطور ميتواند باشد؟
غنينژاد :فعال كه خيلي زياد نيست .چون يك مقدار
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منابع آزاد ش��ده اما مكانيزم انتقال منابع هنوز آزاد
نشده يعني سيس��تم مالي و بانكي هنوز در تحريم
اس��ت و تا وقتي كه برداش��ته نش��ود مشكل هفت
ميليارد دالر -كه بعضيها ميگفتند  4ميليارد دالر
 مانن��د قبل پابرجا خواهد ب��ود .به هر صورت ايندولت ظاهرا نميخواهد همه فعاليتهاي اقتصادي
را به مديري��ت و تصديگري دولت منحصر كند و
ميخواهد مش��وق بخش خصوصي باش��د و هرچه
منابع بيشتري داشته باشد آن را به بخش خصوصي
منتقل خواهد كرد .اما در كل بايد اميدوار باشيم كه
مكانيزمهاي مالي كه مثل ش��بكه عصبي سيستم
اقتصادي است درست شود .اما واقعبینانه این است

که حداقل تا شش ماه نميتوانيم جايگاه خودمان را
در اقتصاد جهاني به راحتي پيدا كنيم .البته ظاهرا
وزير خارجه س��وئد صحبتي ك��رده مبني بر اينكه
از ژانوي��ه به بعد كش��ورهاي اروپايي بايد به صورت
مستقل تحريمهاي يكجانبهشان را كم كنند.
حس�يني :نهایتا من این را البته باید بگویم که لغو
تحريمها قطعا به كاهش هزينهها كمك ميكند و
رونق بازارهايمان هم بيشتر خواهد شد اما فعال تغيير
چنداني در صنعت پتروش��يمي ن��دارد .ما به اندازه
كاف��ي در بازار خارجي مش��تري داريم چون كاالي
ما نهايي نيس��ت و ماده اوليه واحدهاي توليدي در
هند و چين و كره است و با وجود همه تحريمها به
ما نياز دارند .پس نبايد خيلي انتظار داش��ته باشيم
كه اتفاق خاصي در صنعت پتروش��يمي از اين نظر
بيفتد .فقط نيازهاي داخلي را كه امكان پاسخگويي
نداش��تيم تامين خواهيم كرد و امكان صادرات هم
افزايش پيدا ميكند .مهمترين كاري كه توافق انجام
ميده��د بازگرداندن اميد به جامعه اس��ت .مردم با
اميد به وضعيت آين��ده زندگي ميكنند و واقعيت
اين است كه كشور ما در تونلي گير افتاده بود كه از
دنياي خارج از تونل اطالعي نداشت .در اين شرايط
هيچكس به دنبال توس��عه و س��رمايهگذاري نبود.
اي��ن فضای جدید در حال ايجاد اميدواري اس��ت و
طرحهاي جديدي در حال آغاز برای اجرا هستند كه
در حركت اقتصادي جامعه مهم است .به نظرم آثار
اين توافق در جنبههاي رواني و خوشبيني به بازار،
جنبه جذب سرمايهداري ،بازگرداند پول به بازار سهام
كه در س��ال گذش��ته  11هزار ميلياردر دالر امكان
جذب داشتيم موثر خواهد بود .ما امسال حدود 50
هزار ميليارد سرمايه جذب كردهايم كه اتفاق مهمي
در صنعت است و نش��ان ميدهد مردم اگر اميدوار
به آينده باش��ند ميتوانند وارد بازار س��رمايه شوند.
فك��ر نميكرديم بازار بورس بتواند به اقتصاد كمك
كند اما از اين جنبهها اتفاقات خوبي افتاد و شرايط
سياس��ي و اقتصادي و منطقه به سمتي ميرود كه
جاي برگشت نميماند .ما در زمان بوش هم تحريم
شديم ولي ايش��ان اول اقدام ميكرد بعد به سمت
اقناع و اجماعسازي ميرفت .اما آقاي اوباما اول اقناع
و اجماعسازي و سپس برای اجرایی کردن آنها اقدام
كرد .اگر كنگره بخواهد همان مسير را ادامه دهد به
نظ��رم دنيا همراهي نخواهد كرد .خود آمريكا اعالم
كرده كه تحريمهاي جدي��د را اعمال نخواهد كرد.
توجه داش��ته باشیدکه هیچ تحریم جدیدی هم به
تصویب نرس��یده اس��ت .در واقع آن افراد و شرکت
هایی که از قبل مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بودند
و حاال با تغییر نامشان دوباره وارد فعالیت شده بودند
مورد تحریم مجدد آمریکا قرار گرفتند .در واقع این
تحریمها جدید نبود.
غنينژاد :به نظر من هم نباید به دنبال نتایج بسیار
مش��خص در کوتاهمدت باش��ید .اگ��ر توافق نهايي
صورت بگيرد بعد از شش ماه يا يك سال میتوانیم
به يك تعامل كلي با دنيا برس��يم و این مساله تأثير

بسيار مثبتي روي اقتصاد ايران خواهد داشت .چون
ما بخشي از اقتصاد جهاني هستيم و اگر اين راه باز
شود پتانسيلهاي موجود در ايران خيلي زياد است
و اگ��ر خوب عمل كنيم ميتواني��م جايگاه بهتري
نسبت به قبل پيدا كنيم .دكتر حسيني در بحث گاز
اشاره كردند كه در دنيا رتبه اول را داريم و كمترين
اس��تفاده را از آن ميبريم .اگر لغو تحريمها به طور
كلي مشكل ما با دنياي خارج را برطرف كند و اگر از
پتانسيلهايي كه تا به حال استفاده نكردهايم استفاده
كني��م جهش اقتصادي بزرگي در  10س��ال آينده
خواهيم داشت.
حس�يني :همانطور که میدانی��د نيروهاي تندرو
آمريكايي ميخواس��تند صادرات ما را به  500هزار
بشكه در سال جاري و سال آينده هم آن را به صفر
برس��انند 60 .درصد بودجه ما به نفت متكي بوده و
اگر درآمد نفت نباشد درآمدهاي دیگر کشور شامل
درآمدهای مالياتي ،ورود كاال ،گمرك و ...نیز محقق
نميشود .اگر درآمد نفت نباشد چرخه اقتصاد كشور
فلج ميش��د و اص ً
ال نميتوان تصور كرد در صورت
صفر ش��دن صادرات نفت چه چشماندازي خواهيم
داشت .اينكه فعال هيچ تحريم جديدی اتخاذ نخواهد
شد و حملونقل در حد مجاز و بيمه كشتيها اجازه
داده شده و تحريمهاي كشتيراني و نفت خام در حد
 800هزار بش��كه راحتتر و آزادتر ميشود و دست
كشور هم بازتر شده و درآمدهاي ارزي افزايش پيدا
ميكند و ميتوانيم در اين وضعيت ركود جهاني بازار
را حفظ كنيم خودش فی نفسه اتفاق مثبتی است.
ضمن اينكه صادرات ميعانات را افزايش خواهيم داد و
سال آينده هم اميدوار هستيم كه وضع درآمد كشور
افزايش داشته باشد .اما اگر بخواهيم آثار كلي توافق
را بر اقتصاد كشور بررسي كنيم اين توافق اگر اجرايي
و بعد از ش��ش ماه نهايي ش��ود در عرصه سياسي،
اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي ما بس��يار اثر
دارد .در صحنه سياسي به سرعت به قدرت منطقه
تبديل خواهيم ش��د يعني آثار اين توافقات نش��ان
ميدهد كه نگاه كشورهاي همسايه به ما تغيير كرده
اس��ت .اتفاقات اخير مثل برنامهريزي س��فر خليفه
امارات به ايران نشان ميدهد وضعيت منطقهاي ما
به سرعت تغيير خواهد كرد .دومين اتفاق در بحث
اقتصادي خواهد بود .كشور دچار ركود تورمي است
و دس��ت دولت براي خروج از اين ركود باز نيست و
از نظر منابع خارجي و جذب سرمايهگذاري خارجي
ميتواند به سرعت اقتصاد كش��ور را از ركود خارج
كند و بعد هم از رشد اقتصادي منفي خارج خواهيم
ش��د .مهمترين معضل آينده كشور بحران اشتغال
اس��ت كه روابط خارج��ي و جذب منابع فاينانس و
سرمايهگذاري ميتواند اقتصاد كشور را متحول كند.
در زمينه اجتماعي هم وقتي ش��ما با دنيا در ارتباط
هس��تيد مجبوريد چارچوبهاي��ي را اتخاذ كنيد و
حداقلهايي را قبول كنيد .بنابراین اجراي توافقنامه
ميتواند در همه زمينهها براي كش��ور تحول ايجاد
كند و اثر شگرفي در زندگي مردم داشته باشد.

نفت پس از ژنو

توافقات ژنو و لغو تحریمها
چه تاثیری بر توليد نفت و صادرات نفت ايران و بازار و قيمتهاي جهاني خواهد داشت؟

حسنتاش
کارشناسانرژی

حتی در صورت
رفع تحریمها باید
نوعیهمکاری
وهماهنگی
حداقل بین سه
وزارتخانهنفت،
تجارت و صنعت
و امورخارجه
برایبکارگیری
اهرمهای الزم
جهت کمک به
بازگشت ایران
به جایگاه قبلی
خود در بازار نفت،
بهعمل آید.

نگر
آینده
شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92

بهدنبال توافقات ايران و پنج بهعالوه يك در مورد
پرونده هستهاي ،اين سئوال مطرح شده است كه
تاثير اين توافقات بر توليد نفت و صادرات نفت ايران
و بازار و قيمتهاي جهاني نفت چه خواهد بود؟ در
پاسخ به این سئوال باید دو مقطع ششماهه مورد
اش��اره در توافقنامه ژنو و دوره پس از آن را از هم
تفكيك كرد نمود .در مقطع ششماهه که به نوعی
مرحله راستيآزمائی برای طرفین است این مسئله
در نظر گرفته شده که صادرات نفت ایران در سطح
فعلی ادامه یابد .دراین سطح نباید انتظار داشت که
توليد و صادرات نفت افزایش چشمگیری پیدا کند.
البته احتمال دارد كه در اين مقطع صادرات ایران
ق��دری افزایش يابد و نيز ص��ادرات ،قدري روانتر
شود .در حال حاضر عمدتا کشورهای چین ،هند،
ژاپن ،کرهجنوب��ی و ترکیه به ترتيب خریدار نفت
ایران هستند و برای خريد نفت ايران مجوز دارند
يعني امريكائيها سهميه يا مجوز مشخصي براي
واردات نف��ت از ايران به آنه��ا دادهاند كه اگر آن را
رعايت كنند مشمول تحريمهاي امريكا نخواهند
ش��د .اما تحت شرایط گذش��ته و در روند تشدید
تحريمه��ا و با توجه به مش��کالت جنبی آن ،این
کشورها سعی میکردند برداشت نفتشان از ایران را
کاهش دهند ،اما تحت شرایط جدید ممكن است
آزادانهتر عمل کنند .متوسط برداشت نفتخام این
کش��ورها از ایران در بین ماهه��ای ژانویه تا اکتبر
 2013ب��ه ترتی��ب :چین  409هزار بش��که،هند
 186هزار بشکه ،ژاپن  185هزاربشکه ،کرهجنوبی
 134هزاربش��که و ترکیه  104هزار بشکه در روز
بوده اس��ت که همگی نسبت به س��ال قبل از آن
کاهش برداش��ت داشتهاند و احتماال برداشت آنها
قدری بیش��تر خواهد ش��د .عالوهبراي��ن صاردات
نفت ايران به خارج از اين كشورها در همين دوره

بسيار ناچيز بوده است كه با كاهش فشار تحريمها
ممكن اس��ت قدري افزايش يابد .اما مسئله اصلی
دوره بعد از شش ماه است که باید ببینیم اگر روند
راس��تائیآزمائی برای دو طرف به س��مت و سوي
مثبتي پیش برود و به تبع آنتحریمها به س��مت
برداشته شدن حركت كند و زمینه بازگشت ایران
به سطوح گذشته صادرات و تولید نفت خود قبل
از تحريمها برداشته شود ،اوضاع چگونه خواهد بود.
در این رابطه ابتدا خوبس��ت بدانیم که تقاضا برای
نفتخام اوپک در س��ال  2013میالدی نسبت به
سال  ،2012حدود  920هزار بشکه کاهش داشت
و پیشبینی میش��ود که این تقاضا در طول سال
 2014نی��ز مجددا همین ح��دود کاهش خواهد
يافت که بدلیل محدودیت رش��د اقتصاد جهانی و
افزایش تولید غیراوپ��ک و افزایش تولید میعانات
گازی در سطح جهان و كمتر بودن رشد تقاضاي
جهاني نفت نسبت به رشد عرضه آن است .این در
حالی اس��ت که در درون سازمان اوپک نیز بعضی
کش��ورها و خصوصا ع��راق افزایش ظرفیت تولید
خواهند داشت .از سوی دیگر کشور لیبی همکنون
بدلیل بحرانهای داخلی کمتر از یک سوم ظرفیت
خود نفتخام تولید میکند که در صورت کاهش
بحرانه��اي داخل��ي ،تولید نفتخام این کش��ور
ميتواند تا حدود  800هزار بش��که در روز افزایش
يابد .از این مطالب سه نكته زير قابل استنباط است:
توافق هس��تهای در مقطع خوبی حاصل شده
است چراکه اگر روند تحریمها علیه ایران متوقف
نمیش��د و تداوم مییافت در س��ال  2014امکان
اینک��ه تولید نفت ایران بطور کام��ل از بازار خارج
شود ،فراهم میشد.
باید دانست که حتی در صورت رفع تحریمها
بعد از ش��شماه ،بازگش��ت نفت ایران به بازار ،کار

چندان س��هل و آس��انی نخواهد بود و بخشهای
بازاریابی شرکت ملی نفت ایران از هم اکنون باید
پیشبینیهای الزم را بکنند و نیز نوعی همکاری و
هماهنگی حداقل بین سه وزارتخانه نفت ،تجارت و
صنعت و امورخارجه برای بکارگیری اهرمهای الزم
جهت کمک به بازگشت ایران به جایگاه قبلی خود
در بازار نفت ،بهعمل آید.
فروزني گرفتن عرضه از تقاضا ميتواند موجب
كاهش قيمت شود ،اما شواهد زیادی نشان میدهد
که کش��ورهای صنعت��ی و بهوی��ژه ایاالتمتحده
امری��کا ،از حدود قیمتهای فعل��ی جهانی نفت
راضی هستند و تمايلي ندارند كه قیمتها سقوط
کند چون بس��یاری از برنامههایشان بههم خواهد
ريخت و خصوصا تولید نفت از ش��یلهای نفتی و
گازش��يلها در امریکا كه تحرك اقتصادي فراواني
ايجاد كردهاست ،غیر اقتصادی خواهدشد .بنابراین
پيشبيني ميش��ود كه كش��ور عربستانسعودي
ب��ه عنوان متحد امریکا که در چند س��ال اخیر از
تحری��م ایران و خروج نفت لیبی و س��وریه از بازار
جهاني نفت بیشترین استفاده را برده است ،مجبور
خواهد بود تولیدش را کاهش بدهد .دیگر اعضای
اوپک چندان افزایش تولیدی نداش��تهاند و عمدتا
بحث عربستان و عراق است .البته در سال 2013
اماراتمتحده عربی هم قدری تولیدش را افزایش
داده است .ممکن است عربستان تالش کند که کل
اعضای اوپک تولیدشان را کم کنند اما نهایتا خود
این کشور باید بیشترین کاهش را بدهد .بنابراين
احتمال س��قوط ش��ديد قيمـتهاي جهاني نفت
وجود نخواهد داشت اما با توجه به وضعيت عرضه
و تقاضا ،بهنظر ميرسد كه قيمت  100دالري هر
بش��كه نفت كه در بودجه سال  1393لحاظ شده
است خوشبينانه و باال است.

سيد غالمحسين
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تحريمها پس از توافقنامه ژنو

ديپلماسي و اقتصاد

سیدمهدی حسینی
مسئولکمیتهاصالح
قراردادهاینفتی

روزنه در ديوار تحريمها
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر

سیدمهدی حس��ینی در زمان وزارت بیژن نامدار
زنگنه در دولت اصالحات معاونت امور بینالملل وزارت
نفت را بر عهده داش��ت .س��ال  84با روی کار آمدن
دولت محمود احمدینژاد از وزارت نفت خداحافظی
ک��رد و به بخش خصوصی آمد .او بعد از انتخابات 24
خرداد و به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی
به حکم وزیر نفت دولت یازدهم مجددا همکاری خود
را با این وزارتخانه آغاز کرد .حسینی طی حکمی که
توس��ط زنگنه وزیر نفت صادر ش��ده مسئول کمیته
اصالح قراردادهای نفتی ش��ده است .او از روندی که
به واس��طه توافق ژنو در حوزه نفت آغاز ش��ده بسیار
اظهار خوشبینی و تاکید میکند که تحریمهای نفتی
میتوانست از این هم بیشتر شود.
1
يكي از موارد توافق ژنو توقف تحريمهاي نفت
ايران اس�ت .در صورتي ك�ه اين توافق حاصل
نميشد چه چش�ماندازي براي صنعت نفت ما
در آينده نزديك متصور بود؟

هر جامعه انس��انی قبل از هر چیز به ثبات احتياج
دارد .براس��اس ضوابط اگر این توافق حاصل و تش��دید
تحریمهای نفتی ما متوقف نمیشد ،ممكن بود خيلي از
اتفاقات بيفتد .اگر اين شش ماه تنفس كه داده شده  -که

به نظرم يك مسير يكطرفه است و برگشتپذير نيست
و اميدوارم در این مس��یر به توافقات نهایی دست پیدا
کنیم -داده نمیش��د ما در مسیر سابق درحال حرکت
بودیم .حال آنکه امروز همه ما معنای تحریمها و اینکه
آنها کاغذ پاره نیستند را دیگر به خوبی درک کردهایم.
بدون این توافقات ،تحريمهاي يك جانبه از سوي امريكا
و اتحاديه اروپا ميتوانست به احتمال قوي افزايش پيدا
كند و اين تحريمها بیتردید به فشارهای بیشتر بر کشور
و مردم منجر میشد .به باور من چون تاکتیک غربیها
افزايش فشارها بود آنها به هیچ صراطی برای برداشتن
این فشارها مس��تقیم نبودند .توافق ژنو به مهارت تیم
دیپلماسی و مقامات عالی رتبه نظام برمیگردد و حکم
یک معجزه برای کش��ور را داشت .اما این تحریمها چه
موقعیتی را پیش روی صنعت نفت م��ا قرار داده بود؟
در این مدتبا توجه به مجموعه تحريمهایی كه براي
نفت ما وج��ود دارد و با توجه ب��ه تحريم بانكي اصوال
اگر فروش��ي هم داشتيم يكي از معضالتمان به دست
آوردن پول حاصل از اين فروشها بود .اگرچه به بعضي
از كشورها مثل كره ،ژاپن ،چین ،هند و ...مجوز داده شد
ك��ه از ما نفت بخرند اما ما برای وصول پولهایمان به
داخل كشور هم از همین کشورها به دليل تحريم نظام
بانكي مش��كل داشتهايم .واقعیت این است که غربیها
میخواستند همين مقدار را هم محدودتر کنند .حتي

گاهي كشورهايي كه با ما مثال همكاري میکردند دچار
سختگيريهايي میشدند .مثال حجم سرمايههايي كه
چين در آمريكا دارد رقم بزرگي اس��ت و حتي كش��ور
چين در صورت مقابله با آمريكا ميتواند دچار مش��كل
شود چه برسد به ديگر كشورها كه در اين قضيه اوضاع
بدت��ري دارند .چینیه��ا هم به منافع خودش��ان نگاه
میکنند و در صورت منع خريد نفت از ايران ،هیچ بعید
نبود که از مرحلهای نفت مورد نياز خود را از كشورهاي
ديگر تامينكنند .كمااينكه عربستان و عراق جايگاه نفت
م��ا را در بازار گرفتهاند .بنابراین هر چه بتوانیم در ديوار
تحريمها روزنه ايجاد کنیم قطعا کار ما آسانتر خواهد
شد و آثارش را در بخشهای مختلف اقتصاد هم خواهيم
ديد .مس��يري كه در آن هستيم برگشتناپذير است و
ب��ه نظرم امكان ندارد امري��كا و اتحاديه اروپا و  5+1كه
تحريمها را اعمال ميكنند به گذشته برگردند .به لحاظ
بينالمللي و فضاي جهاني و نيازهاي آنها به ما ،شرایط
در جه��ت بهبود حركت ميكن��د و بايد از اين فرصت
حداكثر استفاده را داشته باشيم.
2
آیا توقف تحريمها و برداش�ته شدن پار هاي از
آنها در حوزه اكتشاف و ميزان بهرهوري بهينه
از چا ههاي نفت هم تاثير دارد؟ در صورت تداوم

دیپلماسی انرژی و انرژی دیپلماسی
با لغو تحریمهای اخیر نقش دیپلماسی انرژی پررنگتر میشود
1

رضا پدیدار
رئیسهیأتمدیره
انجمنسازندگان
تجهیزاتصنعتنفت
ایران

بر اس��اس سیاستهای دولت تدبیر وامید و پیروی از سیاستهای حاکم بر
اسناد باالدستی ،مجموعه نفت به دنبال تعامل بیشتر با شرکتهای بین المللی
و ترغیب آنها به حضور فعال در پروژههای باالدس��تی اس��ت .جذب س��رمایه
شرکتهای بینالمللی میتواند موجب تقویت توان سازندگان داخلی و ارتقای
توان فنی و مهندس��ی با هدف باال بردن سطح تولید باشد .به گفته دولتمردان
تکمیل و هماهنگی بین زنجیره اکتش��اف ،توسعه و بهرهبرداری ،افزایش انگیزه
سرمایهگذاران داخلی و خارجی و حتی امکان رقابت بیشتر پیمانکاران خارجی و
بینالمللی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی از ویژگیهای قراردادهای
نفتی ایران در راستای لغو تحریمهای بین المللی حوزه صنعت نفت خواهد بود.
ب��ه گونهای که در حال حاضر با آغ��از اصالح قراردادهای بیع متقابل به منظور
افزایش انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی و افزایش ضریب بازیافت مخازن
با استخراج بیشتر نفت و گاز ،پرداخت پاداش به پیمانکاران خارجی و بینالمللی
نیزدر دستور کار قرار گرفته است .خوشبختانه امروز فرمول بیع متقابل و یا by
 backکه در گذشته در قراردادهای نفتی اجرا میشد جای خود را به قراردادهای

جدید داده است و به سوی قراردادهای مشارکتی رفته است و بدین ترتیب طرف
خارجی با آگاهی و رعایت مسائل و قوانین تعریف شده در کشور در این قراردادها
که به نوعی میتوان آن را قرارداد برد -برد نامید ،مشارکت مینماید.
2

با توجه به توافقات اولیه صورت گرفته بین ایران و غرب پیشبینی میش��ود
تحوالت سیاس��ی اخیر و ابراز تمایل شرکتهای نفتی بینالمللی برای حضور در
پروژههای باالدس��تی به ویژه در زمینههای اکتشاف و استخراج بتواند زمینه ساز
تکمیلی فرایند ساخت داخل باشد ،این امر به مدد روی کارآمدن دولتی است که در
سند چشمانداز برنامههای آن به تعامل سازنده با کشورهای دنیا به صراحت اشاره
شده است .با این حال بعضی از کشورهای صادرکننده نفت از نشانههای نزدیک
ش��دن غرب به ایران بر سر موضوع هستهای در هراس هستند و این گفتوگوها
موجبات نگرانی آنها را فراهم کرده است .در همین رابطه شواهد نشان از آن دارد
که غولهای بزرگ نفتی جهان نیز برای بازگشت به صنعت نفت کشورمان بسیار
عالقه مندند و در این رابطه هوش��مندانه روند مذاکرات را دنبال میکنند .اما در
ورای دیدگاههای بدبینانه و هراسی که تعدادی از سازندگان وطنی نسبت به لغو

تحريمها چه خطري متوجه اين حوزه بود؟

مس��لما برداش��ته ش��دن تحريمها افقهاي بسيار
گس��تردهاي را به روي ما خواهد گشود از جمله امکان
تامين مالي پروژههاي چندصدمیلیاردی .يعني ما بايد
صدها ميليارد دالر در صنعت نفت و گاز سرمايهگذاري
كنيم تا به اهدافمان برس��يم كه اين رقم را نميتوان به
راحتي از خزانه يا از درآمدهاي دولت  -با وجود هزاران
اولويت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي ديگر -بر بودجه
كشور تحميل کرد .در کشورهای مختلف براي توسعه
صنايع نفت و گاز اساسا از سرمايههاي خارجي استفاده
ميكنند و از هزينه خودشان خرج نميكنند .بنابراين
ب��ا راهی که در آغاز آن قرار گرفتهایم ،ميادين توس��عه
و وس��عت پيدا میکنند و ظرفيتهايمان را میتوانیم
افزای��ش میدهی��م .رقابت و حضور در س��ازمانهايي
مثل اوپك ،بازار تجارت و سرمايه مساله کوچکی برای
کشور نیست .افق ديگر همكاري با صاحبان تكنولوژي
و فناوري اس��ت .به هر ح��ال در بخشهايي از صنايع
نفت به تكنولوژيهاي پيشرفته نياز داريم و اگر بتوانيم
ذخاير نفتمان را با استفاده از تكنولوژي فقط يك درصد
افزايش دهيم ،در واقع میتوانیم  5ميليارد بشكه نفت
به منابع مليمان اضافهكنيم كه رقم آن  500ميليارد
دالر خواه��د ش��د .باید تالش کنیم تا در ب��ازار رقابت
كشورهاي ديگر مشتريهاي ما را جذب نكنند و همه به
سمت كشورهاي عراق ،قطر ،حتي شمال آفريقا نروند و
چنین مطلوبی در شرایط تحریمها عملیاتی نمیتوانست
بشود .ما پتانسيل قدرت منطقهاي شدن را بدون شعار
داري��م .بزرگترين ذخاير نف��ت و گاز را در دنيا داريم
و  15همس��ايه داريم كه روابط نفت��ي و تجاري با اين
كشورها ميتواند ما را به كشوري به عنوان مركز انرژي

در منطقه تبدیل كند .اين اتفاقات در صورت برداش��ته
شدن تحريمها خواهد افتاد.
3
چه راه آیندهنگرانهای برای کاهش تحریمها در
حوزه نفت و انرژی پیشنهاد میکنید؟

ش��ركتهاي نفتي بينالمللي از جمله آمريكايي و
اروپايي بسیار عالقمندند كه به ايران بيايند .اين گفته
داليل كارشناسي دارد :به دليل پتانسيل باالي كشور
ما ،ريسك كم در ميادين نفت و گازمان ،و هزينههاي
پايين ش��ركتهاي نفتي .كما اينك��ه اکنون دالرهاي
زيادي را در مناطق بس��يار دشوارتری مثل سيبري و
خليج مكزي��ك هزينه ميكنند ك��ه بتوانند نفت در
اختيار داشته باشند .بايد از اين پتانسيل عليه تحريمها
استفاده كنيم .ديپلماسي ما بايد به گونهاي عمل كند
كه خود اين شركتها به تحريم نفت ما معترض شوند
چون باعث متضرر ش��دن آنها هم ميش��ود .تحريمها
ش��ركتهاي بزرگ نفتي دنيا را از ب��ازاري مانند ايران
محروم كرده است .بنابراين تحريمها اقدامي است عليه
منافع آنها .ما بايد در زمان تحريم عالوه بر اقدامات روي
ميز مذاكره ،دنيا را نسبت به اين حركت ظالمانه بيدار
كنيم تا دیگران هم با البيها و فشارهايي كه ميتوانند
داشته باشند به نوعي به ما كمك كنند.
4
آقاي زنگنه اعالم كرد ه كه ميخواهند صادرات
نفت را به چهار ميليون بش�كه در روز برسند و
به نوعی به اوپک هم گفتهاند که بايد براي اين
مقدار نفت جا باز ش�ود .فکر میکنید در شش

تحریمها و تهدیدهای در پی آن دارند ،خوش��بختانه بسیاری از سازندگان حوزه
صنعت نفت در برابر این خواس��ت ملی نگاهی مثبت داشته و بیصبرانه منتظر
فرصتهای حاصل از این تعامالت هستند .فرصتهایی که در یک نگاه کلی باعث
افزایش سرمایه وزارت نفت و در نتیجه امکان خرید مواد اولیه مورد نیاز خارجی،
فرصت انجام مبادالت خارجی بدون کشمکشهای موجود در نقل و انتقاالت ارزی،
و زمینههای ایجاد محصوالت مشترک را برای آنها فراهم میآورد .سازندگانی که
در زیر سایه سنگین تحریم از دستیابی به دانش فنی روز دنیا در ساخت بیبهره
بودهاند اکنون میتوانند سطح دانش فنی خود را همسو با تحوالت روزافزون جهانی
ارتقا دهند .با لغو تحریم حضور در رویدادها و نمایشگاههای مهم حوزه صنعت نفت
برای س��ازندگان آسانتر شده و دیپلماسی انرژی نقش پررنگتری پیدا میکند.
به گونهای که طبق گزارش��ات اعالم شده بزرگترین نمایشگاه نفت گاز پاالیش و
پتروشیمی که هر ساله در اوایل بهار در کشورمان برگزار میشود امسال با هدف
جلب هر چه بیشتر مشارکتهای خارجی و داخلی ،با شعار ”دیپلماسی انرژی و
توانمندیهای داخلی” فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
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ام��ا در این میان نبای��د در خواب خوش فرصتهای حاصل از لغو تحریمها
فرو رفت .تهدیداتی چون از دس��ت دادن س��هم بازار تولیدکنندگان در مقایسه
با خارجیها به بهانههایی همچون باالبودن کیفیت محصوالت خارجی ،قیمت
باالی تجهیزات س��اخت داخل و عدم تحویل به موقع کاالی سازندگان داخلی
در ش��رایطی که ش��رکتهای خارجی تمامی این پارامترها را رعایت میکنند،
میتواند دلیل خوبی برای کارفرمایان در واگذاری کار به رقبای خارجی باش��د.

در حالیکه قدم اول در سیاستهای کلی هر کشوری باید حمایت و باور داشتن
توانمندیهای داخلی آن کش��ور باش��د  .که اگر دیدگاه غیر از این باشد نتیجه
همین میش��ود که در حال حاضر تنها از  30درصد ظرفیت توان س��ازندگان
داخلی استفاده میش��ود .کیفیت کاال را میتوان با استانداردسازی ،قیمت را با
حمایت مال��ی دولت و زمان را نیز با در نظر گرفتن جریمه برای ش��رکتهای
متخلف برطرف ساخت.
مصداق نقش برقراری تعامل و تاثیرگذاری مفید سیاست خارجی را میتوان
در سخنان وزیر نفت دولت یازدهم در جلسه رای اعتماد به عنوان فردی با سابقه
و متخصص یافت ،زمانی که گفتند« :اگر ما سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت
نداشته باشیم هرگونه توسعه صنعت نفت در درازمدت رویایی بیش نیست ».بر
همین اساس ما باید بتوانیم از طریق یک دیپلماسی قوی از پتانسیلهای موجود
در کشور استفاده کنیم .بحث جذب سرمایهگذاری خارجی و در کنار آن حمایت
از ساخت داخل تا اندازهای حائز اهمیت است که بنده بهعنوان رئیس هیأت مدیره
در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با هماندیشی و تعامالت خوبی
که به طور مداوم با مدیران عامل بیش از  600عضو این انجمن داریم مکررا ً در
حال ارائه راهکارها و پیشنهادات خود به وزارت نفت در این خصوص هستیم.
خالصه آنکه انسجام عملیاتی ،استفاده از تعامالت اقتصادی برای معرفی کردن
توانمندیهای داخلی در سایر کشورها ،استفاده و معرفی ظرفیتهای خارجی
به تولید کنندگان داخلی و ایجاد مناس��بات الزم ،توس��عه دیپلماسی از طریق
توس��عه ظرفیتهای اقتصادی دور از دسترس نیست .و در این میان استفاده از
توانمندیهای بخش خصوصی و سپردن پرچم به بخش خصوصی در کشور ،از
جمله راهکارهای اثر بخش در این زمینه است.

شركتهاينفتي
بينالمللياز
جملهآمريكايي
و اروپايي بسیار
عالقمندند كه به
ايران بيايند .به
دليلپتانسيل
باالي كشور
ما ،ريسك كم
در ميادين نفت
و گازمان ،و
هزينههايپايين
شركتهاينفتي.
بايد از اين پتانسيل
عليهتحريمها
استفادهكنيم.

نگر
آینده
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ماه پيشرو چنین چیزی امكانپذير است؟

اين امكان به لحاظ تكنيكي و فني بررس��ي ش��ده
و مطئن��م كه امكانپذير اس��ت .در فاصلهاي كه تحريم
بوديم مي��زان زيادي از توليد و صادرات ما كاهش پيدا
كرد و عدهاي جايگاه ما را گرفتهاند .طبيعي اس��ت كه
آقاي زنگنه به اين موضوع اعتراض كند .اينطور نيست
که كس��ي را با زور از ميدان خارج كنند و ع دهاي ديگر
جايش را بگيرند .موضع ايشان تصميم به ظرفيت باال و
صادرات است و تصميم درستي است .امروز عربستان
به دليل ظرفيت بااليي كه دارد نفر اول اوپك اس��ت .ما
وقتي ظرفيت داريم یعنی حرف براي گفتن داريم و در
صورت نگران شدن به ما امتياز هم ميدهد.پس ما باید
ت تولیدمان را تحت هرشرایطی باال ببریم .البته
ظرفی 
که وقتي نفت به سختي صادر ميشود و پولش هم به
س��ختي به دس��ت ميآيد ،وقتي قرار است هزينههاي
بيش��تري براي اين كار استفاده ش��ود و پول مورد نياز
پروژهها بايد به صورت ارزی يا ريالی به موقع در دسترس
ش��ان قرار بگيرد ،وقتي لوازم يدكي و ماش��ينآالت و
تجهيزات گذشته به راحتي در دسترس نيست ،صنعت
نفت هم مانند صنايع ديگر آسيب میبیند .به هر حال
اگر اين مشكالت نبود طبق برنام ه داخلي كه در صنعت
نفت ايران وجود داش��ت قرار بود در سال  2012از قطر
در مورد توليد گاز در پارس جنوبي جلوتر باشيم .قرار بود
به اين مرحله برسيم اما مشكالتي ايجاد شد و بخشي
از آنها به جز تحريمها مشكالت مديريتي و سليقههاي
مختلف داخل كش��ور و در واق��ع فقدان تدبیر الزم هم
ب��ود .آنچنانکه ام��روز قطر  70درصد بيش��تر از ما گاز
برداشت میكند .برداشتن تحريم ميتواند بخشي از اين
عقبماندگي را جبران كند.
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تحريمها پس از توافقنامه ژنو

ديپلماسي و اقتصاد

گامهایی به سوی توسعه

امیدواری وجود دارد که تحریمهای داخلی خودرو برداشته شود
چنانچ��ه توافقات مذاکرات ژنو در خصوص برنامه هس��تهای ایران به س��رانجام و
تحریمهای سیاسی و اقتصادی کشور به پایان برسد ،میتوان گفت که فصل جدیدی
در حیات سیاسی و اقتصادی کشور رقم خواهد خورد که تاکنون سابقه نداشته و منشا
تحوالت عظیمی در کلیه عرصهها خواهد شد.
با تحقق توافقات ژنو اهداف توس��عه اقتصادی و صنعتی کشور موکول به ارتباط
فعال با جهان پیشرفته صنعتی میشود .در سایه این توافقات ارتباط کشور با جهان
پیشرفته بیشتر خواهد شد و اتکای دستیابی به دانش و تکنولوژی روز آسانتر میگردد.
در شرایط جدید ،امکان نقدینگی شرکتهای خودروسازی ،که یکی از معضالت
مهم آنها است میسر میشود .تأمین نیازهای سرمایه در گردش و هزینه پروژههای
توسعه شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی از طرف شرکتهای خارجی و موسسات
مالی و اعتباری خارجی بسیار راهگشا بوده و چاره بحران نقدینگی شرکتهاست.
امکان واگذاری س��هام شرکتهای خودروس��ازی و قطعهسازی فراهم میگردد
که این نیز یک گام بس��یار مهم در فرآیند توسعه شرکتهای فعال در صنعت
خودروست .واگذاری سهام شرکتهای صنعت خودرو و بیمه سرمایهگذاران خارجی
دارای ویژگیها و اثرات بسیار مهمی خواهد بود و در مجموع چنانچه زمینه واگذاری
س��هام کارخانجات خودرو و قطعهس��ازی محقق شود ،شاهد رشد کمی و کیفی این
صنعت در عرصه داخلی و جهانی خواهیم بود.
از تبعات دیگر شرایط جدید در صنعت خودرو کشور ،امکان تحقق ساخت داخل
و تقویت توان طراحی و س��اخت محصوالت صنعت خودرو و قطعهسازی کشور
میباشد .افزایش تعداد قراردادهای لیسانس و انتقال تکنولوژی با توجه به دیدگاههای
کلی نظام ،یک ضرورت است .از جمله سیاستهای صنعتی کشور در دهه  ،70توسعه
صنعت خودرو و خودروساز شدن بوده است .به این معنی است که ما دانش از ابتدای
طراحی محصول تا فروش محصوالت را در کالس جهانی کسب و خود را تجهیز نماییم.
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محمدرضا
نجفیمنش
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران و عضو انجمن
قطعه سازان خودرو
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قطعا شرایط جدید کمک فراوانی به تحقق این امر خواهد کرد و از دستاوردهای مهم
آن می باشد.
از دیگ��ر ویژگیه��ای ش��رایط جدید ،ام��کان ورود و اتصال صنع��ت خودرو و
قطعهسازی کشور به بازارهای صادراتی است .تجربه سالهای اخیر نشان داد که
رشد کمی صنعت خودرو تنها به اتکای بازار داخلی میسر نیست .مهمترین دلیل آن،
مقیاس اقتصادی تولید ميباشد كه مقياس آن در صنعت خودرو یک میلیون خودرو یا
بیشتر است .تولید در این سطح نیازمند دسترسی به بازارهای متنوع است که ریسک
شرایط اقتصادی و اجتماعی هر بازار ،موقعیت سازندگان را به نسبت در معرض خطر
قرار میدهد .ضمن اینکه صادرات ،ارتقای کمی و کیفی را به دنبال داش��ته و قدرت
رقابت سازندگان را افزایش خواهد داد.
از ویژگیهای دیگر ش��رایط جدید ،امکان ارتقای کیفی محصوالت داخلی است
که در سایه تحقق بخشی از بندهای فوق بدست خواهد آمد .بطور کلی کیفیت
تنها معطوف به امر سرمایهگذاری نیست ،بلکه نیازمند رشد فرهنگی اجتماعی است
که به دنبال ارتقای سطح توقعات جامعه ،تولیدکنندگان را ملزم به تولید محصوالت
باکیفیت خواهد نمود.
قطعا ش��رایط جدید به بهبود فضای کس��بوکار کمک خواهد کرد و شرایط
برای فعالیتهای اقتصادی مناس��ب خواهد شد .مهمترین مولفه بهبود فضای
کسبوکار ثبات و آرامش است که به تحقق آن در شرایط جدید میشود امیدوار بود.
بهبود فضای کسبوکار بستر مناسبی در جهت تحقق کلیه زمینههای رشد و توسعه
صنعت است.
از دیگر اثرات ش��رایط جدید میتوان به ثبات نرخ ارز در کشور اشاره کرد که
این امر اطمینان سرمایهگذاران صنعتی را بیشتر میکند و آرامش را به تولید
کنن��دگان بازخواهد گرداند .افزایش قیمت ارز طی مدت محدود ش��وک بزرگی به
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نگاه صنعتی جایگزین نگاه سوداگرانه
عبور از تحریمها ،آرام شدن بازار طال و نتیجهاش در رشد این صنعت
2

محمد کشتی آرای
رییس اتحادیه طال و
جواهر

نگر
آینده
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طال و ارز جزو كاالهاي اس��تراتژيك و منافع مالي یک كش��ور طبقهبندي
ميشوند .طال تنها كااليي است كه تاثيرات اقتصادي و سياسي جهان ،بالفاصله بر
بازار آن تأثير ميگذارد .به همین دلیل توافق ژنو در واقع نوعی پيروزي و پشتوانه
سياسي را براي كشور به ارمغان آورد .وقتي پشتوانه سياسي يك كشور باال برود
طبيعتا ارزش پول آن كشور هم افزایش مییابد كه اين اتفاق را ما بالفاصله بعد
از اینکه کشورمان با غرب به یک توافق هرچند موقت دست پیدا کرد مشاهده
کردیم .اثر مثبت و آني توافق ژنو اميدي بود به بهبود وضعيت معیشتی و شرايط
اقتصادي كشور در جامعه که منجر به باال رفتن ارزش پول ملی ما شد .در چنين
شرايطي معموال یک شوك به اقتصاد وارد ميشود؛ جالب اينجاست كه درست
همزمان با اين شوك باال رفتن ارزش پول ملي ما و كاهش قيمت ارزها ،قيمت
جهاني طال هم همزمان كاهش پيدا كرد .در اثر شوكي كه وارد شد و ترس ناشي
از كاهش بيشتر قيمتها ،هجوم يك باره فروشندگان طال و سكه و حتي ارز به
بازار زياد شد .در چنين مواقعي حتي ممكن است قيمت طال ،ارز و سكه كمتر
از قيمت واقعي خودش به فروش برسد .به همینسان بالفاصله بعد از توافق ژنو

قيمت سكه در بازار ما حباب منفي پيدا کرد و حتي گاهی با قیمتی پايينتر از
قيمت ميزان طاليي که در آن به كار رفته بود به فروش ميرسيد .در این شرایط
سوداگران به دنبال سودهای مالی هستند .طالفروشها زماني كه طاليشان را
ميفروش��ند س��ريع آن را جايگزين ميكنند و به فكر گران يا ارزان شدن طال
نيستند .بنابراين طالفروشها از دادوستدها منتفع ميشوند نه از افزايش و كاهش
قيمت طال .اما دالل ها و کس��انی که در بازار طال به واس��طهگری می پردازند
در صورت تغيير قيمت ممكن اس��ت سود كنند يا متضرر ش��وند .درواقع افراد
غيرصنفي كه تخصصي در اين صنف ندارند ممکن اس��ت از باال و پایین رفتن
قیمت طال در کشور سودهای کالن کنند یا زیان های بزرگی را متحمل شوند.
2

بحث تحريم يا لغو تحريم طال توسط سازمان ملل مربوط به بخش مالي كشور
است و ربطي به صنف طال ندارد .مثال اينكه نتوانستيم از تركيه طال وارد كنيم
به صنف مربوط نمیش��ود .مصارف طال در داخل كشور تامين ميشود .طال در
كشور موجود است و ما نیازی نداشتهایم که بخواهیم برای تامین طالی مورد نیاز
بازارهای داخلی به بازارهای خارجی مراجعه کنیم .برای همین هم مسدود بودن

تولید کنن��دگان وارد کرد و بعضا ضایعات جبرانناپذیری بهبار آورد .از جمله توقف
تولید بسیاری از واحدهای تولیدی را به دنبال داشت و در نهایت وابستگی به واردات
را افزایش داد.
در شرایط جدید ،صنعت خودرو ،امکان ارتباط با برندهای درجه اول جهانی را
به دست خواهد آورد .همچنانکه در گذشته بهترین برندهای جهان محصوالت و
ارتباطات خود را به تولیدکنندگان ایرانی عرضه میکردند ،اما به دلیل شرایط سیاسی
تحمیلی این امکان سلب شده بود و با تشدید تحریمها صرفا برندهای درجه  2و  3در
کشور حضور پیدا میکردند و بازار گرانبهای ما را مورد هجوم و تاختوتاز خود قرار
داده بودند -10- .سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی معادل  3/6درصد است
و در ارزش افزوده بخش صنعت معادل  20درصد که رقم ناچیزی نیست و اهمیت
دارد .لذا واگذاری این بخش به تولیدکنندگان خارجی جفا به مردم خوب کشورمان
بود .یکی از مهمترین دستاوردهای شرایط جدید میتواند دستیابی به تکنولوژی تولید
محصوالت جدید از جمله خودروهای هیبریدی باشد که بهسرعت در جهان پیشرفته
جایگاه خود را پیدا کرده است و ما نباید از غافله جهانی عقب بمانیم.

9

اما همه آنچه ذکرش رفت ،موکول به تدوین استراتژی و برنامههای ادامه و توسعه
صنعت کش��ور خصوصاً صنعت خودرو اس��ت .و الزم است که سازمانهای مرتبط،
اقدامات سریع و همه جانبهای را به این منظور آغاز کنند .در غیر اینصورت تمامی
این دس��تاوردها با باز شدن درهای واردات و ورود فروشندگان خارجی نقش بر آب
شده و مثل زمانهای گذشته تولیدکنندگان داخلی با خطر توقف فعالیت و نابودی
روبرو خواهند ش��د و مجددا به ش��کلی دیگر بازار خوب ما در اختیار خارجیها قرار
خواهد گرفت .ما باید برای شرایط جدید استراتژی و برنامه داشته باشیم .بدانیم که
چه میخواهیم و از کجا به کجا میخواهیم برسیم؟راه و چاه چیست؟ و صدها سوال
دیگر که اگر پاسخ نگوییم ،پاسخگوی نسلهای آینده نخواهیم بود .الزم است یکبار
هم که ش��ده ،در این فضای جدید ،به دور از همه حب و بغضها و اقدام نس��بت به
نفی یکدیگر ،نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعت خودرو اقدام کنیم و گام بزرگ
دستیابی به تکنولوژی اول تا آخر صنعت خودرو را برداریم .امید است به موازات حذف
تحریمهای خارجی ،تحریمهای داخلی هم از پیشروی صنعت ما ،خصوصا صنعت
خودرو ،برداشته شود تا بتوانیم به آنچه گفتهایم عمل کنیم.
راه های نقل و انتقال مالی چندان تاثیری بر روی فعالیت های اقتصادی ما نداشته
است .ورود مصنوعات طال به داخل كشور هم کال ممنوع است .اما توجه داشته
باشید که يكي از خواص فيزيكي طال بازيافت دوباره آن است .ممكن است اگر
مثال روغن وارد نشود با مشكل مواجه شويم چون قابل بازيافت نيست اما در مورد
طال مساله فرق می کند .حدود  80درصد طاليي كه امروز به فروش ميرسد در
آینده دوباره به چرخه توليد برميگردد و در نتيجه مشكلي براي تامين مواد اوليه
هم نداریم .بعد هم طالهايي كه از طريق بانك مركزي به صورت سكه به فروش
ميرسد وارد بازار طال ميشود.
3

فریال مستوفی
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران

تا امروز میتوان
مدعی شد که
تحریمهای
لغوشده از نظر
اقتصادی اثر
ملموسیبر
وضعیتتجاری
ایراننداشتند
به جز اثر روانی
آن که مثبت بوده
است.

نگر
آینده

اگر به اهداف تحریمکنندگان ایران توجه کنیم مشخص است که در تنگنا قراردادن
هرگونه فعالیت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،مدنظر بوده به نحوی که ایران مجبور به تسلیم
در برابر خواسته آنان شود .مجموع این تحریمها بالطبع باعث میشود که ارتباط بین
کشورها با ایران محدود و بهجای داشتن اقتصادی پویا و ردوبدل کردن کاالهای تجاری
بین کشورها که خود عامل شکوفایی اقتصادی هر کشوری میباشد ،اقتصاد کشور مورد
تحریم ،به رکود برسد .علیرغم تمام تالشهای بهعمل آمده در سالهای اخیر جهت دور
زدن تحریمهای اعمال شده ،طبیعی است که شرایط با وضعیت عادی تفاوت عمده دارد
و این محدودیتها باعث اتخاذ تصمیماتی در تدوین قوانین و آئیننامههای اجرایی در
امور کسبوکار گردد .صدور آئیننامههای مختلف در زمینههای گمرکی ،ارزی ،بانکی
واعمال سلیقههای جناحی در امور تجارت خود باعث پیچیدگی بیشتر اثرات تحریم شد
و از طرفی سوء استفاده افرادی در بهرهگیری از وجود تحریم در اقتصاد اثرات تحریم را
دو چندان کرد .شاهد بودیم افرادی از نقل و انتقال پول (ارز) در زمانی که مبادالت ارزی
کشور محدود شده بود ،توانستند با دریافت کارمزدهای غیر قانونی که در برخی از موارد
حتی تا 9درصد نیز میرسید ،به سودهای کالن دست یابند .از طرفی دیگر کشورهای
رقیب هم از اعمال تحریمها علیه ایران ،بیبهره نبودند و با جذب سرمایهگذاران خارجی
که میتوانستند در ایران سرمایهگذاری کنند ،اقتصاد کشور خود را رونق دادند.
اثرگذاری تصمیمات ژنو و توافقاتی که قرار است در آینده صورت گیرد در کسبوکار و
تجارت را در مرحله اول میتوان به دو بخش اثرات آنی و اثرات درازمدت تقسیم کرد .آنچه
که مربوط به اثرات آنی است مجموعه برداشتهای هیجانی و احساسی است که بیشتر
جنبه روانی داشته و بالطبع به محض انتشار توافقنامه اثرات خود را نشان داد و عبارت
بود از کاهش نرخ ارز که البته ساعاتی بیشتر دوام نیاورد و برطرف شدن جو تشنج و شبح
جنگ که شادابی حتی موقتی را برای جامعه و بالطبع دستاندرکاران اقتصاد بهوجود آورد.
از دیگر اثرات آن ،تغییراتی در روند بازار سرمایه بود که به مرور با روشنتر شدن توافقات
حاصله تغییرات مثبتی در افزایش فعالیت بورس و رونق آن را در پی داشت .اما به مرور که
اشراف بیشتری به توافقات حاصله پیدا شد و اما و اگرهای آن مشخص شد ،خوشبینی
تا حدودی رنگ باخت و واقعیات خود را نشان داد .کمااینکه طی چند روز گذشته شاهد
نقض پیمان از ناحیه کشورهای  5 + 1در ایجاد تحریم جدیدی بودیم که این خود میتواند
به بدبینی بیشتر به این توافق دامن زند .به واقع تا امروز میتوان مدعی شد که تحریمهای
لغوش��ده از نظر اقتصادی اثر ملموسی بر وضعیت تجاری ایران نداشتند به جز اثر روانی
آن که مثبت بود .باید پرسید که آیا با لغو تحریمهای اشاره شده در قرارداد ژنو ،میتوان
به  4.2میلیارد دالر سرمایه متعلق به ایران در  6ماه آینده دسترسی پیدا کرد .آیا با آزاد
شدن صادرات محصوالت پتروشیمی و فوالدی ،منفعت و آینده دستاندرکاران این صنایع
تضمین خواهد ش��د ،چراکه در این صنایع خریداران به دنبال قراردادهای طوالنی مدت
میباشند و در پی منفعت چند قرارداد خرید و فروش نیستند؟ در پی تحریمهای اعمال
شده ،در حدود  100میلیارد دالر از داراییهای خارجی ایران غیرقابل دسترسی است .آزاد
کردن  6یا  7میلیارد از داراییهای مسدودشده ایران در خارج ،در مقایسه با میزان دارایی
مورد نیاز برای اقتصاد نابسامان ایران ناچیز است .هم اکنون ایران در رکود عمیقی بهسر
میبرد و با رشد اقتصادی منفی و تورم باالی 40درصد  ،پول ملی بیش از 60درصد ارزش
خود را از دست داده است .حتی با برداشتن تحریمهایی که کلیات آنها در متن قرارداد
ژنو ذکر ش��ده ،اقتصاد ایران همچنان آسیبپذیر خواهد بود چرا که تحریمهای نفتی و
بانکی همچنان بهطور کامل اجرا میش��وند ..نظربهاینکه مجموع تحریمهای اعمالشده
علیه ایران مربوط به فقط چند سال اخیر نبوده بلکه سابقه بیش از  35سال دارد بالطبع
پیشبینی اینکه چنین تحریمهایی طی شش ماه آینده بهطور اساسی برداشته شود یا
تغییرات عمده در آنها پیش آید بسیار خوشبینانه است و نمیباید انتظار معجزهای را
داشت.آنچه در شرایط موجود جهانی میتوان انتظار داشت و بستگی صددرصد به برخورد
منطقی و هوشمندانه دو طرف دارد ،این سناریو است که قدمبهقدم با تشنجزدایی شرایط
بهسمت توافق برد-برد پیش رود.
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به همان ميزاني كه بازار طال و س��كه راكد ش��ود به س��مت صنعت طال و
جواهر خواهيم رفت نه اينكه بخواهيم در اين حوزه سرمايهگذاري كنيم .ضمن
اينكه واسطههايي هم كه وارد اين حوزه شدهاند خارج خواهند شد و كساني كه
تخصصي در اين زمينه دارند ماندگار خواهند ماند .واقعیت این است که پدیده
ش��وم داللی سکه و طال بسياري از واحدهاي ما را به تعطيلي كشاند .متاسفانه
شرایط تحریم و نوسان بازار ارز نگرش فرهنگي مردم را حتی تغيير داده بود .در
گذش��ته طال و جواهر به عنوان اندوخته و زيور اس��تفاده ميشد ولي نگاه مردم
آنچن��ان تغيير كرد که طال را به صورت س��كه خري��داري ميكردند .با عبور از
تحریمها و آرام ش��دن ش��رایط ،دوباره در حال بازگشت به وضعيت اوليه كشور
هستيم كه از طال به عنوان زيورآالت استفاده كنيم و نگاهها به بازار طال و جواهر
صنعتی و نه دالالنه و سوداگرانه خواهد شد .ما امیدواریم که با رشد اقتصادي و
بهتر شدن فضاي كسبوكار و توليد رونق بازار طال افزايش یابد.

تغییر؛ از فضای روانی
تا فضای واقعی
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گزارشهاي آيندهنگرانه

دهكده جهاني

نگر
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اضطراب حبابهای دارایی
در
ِ
نظرسنجی بلومبرگ درباره روند حبابهای اقتصادی در جهان
تازهتری��ن نظرس��نجی اقتصاد جهان��ی بلومبرگ از
 750تحلیلگر اقتصادی بینالمللی نش��ان میدهد كه
حبابهای دارایی در اینترنت و سهام شبكههای اجتماعی
و نیز بازارهای مسكن لندن و چین در حال شكل گرفتن
هستند .هشتاد و دو درصد از سرمایهگذاران ،تحلیلگران
و بازرگانانی كه در نظرسنجی بلومبرگ شركت كردهاند
میگویند س��هام ش��رکتهای اینترنتی و ش��بكههای
س��طح ناپایداری هس��تند یا نزدیك به
اجتماع��ی یا در
ِ
چنین سطحی .هفتاد و سه درصد این كارشناسان درباره
قیمتهای مس��كن در چین چنین پیشبینیای دارند
و  69درصد خانههای لندن را س��وار ب��ر موج ناآرامی یا
ِ
استراتژیست بنیاد
در آستانه آن میدانندِ .كنِت بروكس،
سا ِی در لندن و یكی از كارشناسانی كه
سوسیهته جنرال ا ِ 
در این نظرسنجی شركت كرده است ،میگوید« :نقدینگی
همچنان فراوان اس��ت و بانكهای مركزی دارند از تورم
تح��رک وا میدارند .داراییها
میكاهند و اقتص��اد را به
ّ
بهوضوح یكی از نامزدهای تشكیل حباب است».
ای��ن پیمایش زنگ هش��داری اس��ت از اینكه پنج
س��ال پس از بحرانی كه ریش��ه در اعتبار داش��ته است،
افزایش تأملبرانگیز در چالشهای
سرمایهگذاران شاهد
ِ
بالقوهای هستند که پورتفوها و سیاستگذاران را تهدید
میكنند .همزمان كه كارشناسانی كه در این نظرسنجی
ش��ركت كردهاند نسبت به نظرسنجی پیش��ین در ماه
س��پتامبر از خوشبینی خود نس��بت به اقتصاد جهان،
بازارهای سهام و داراییهای ایاالت متحد میكاهند ،دیگر
کمتر کسی در جای دیگر از فراوانی و وفور حرف میزند.
قیمتهای امالك
ِ
امالك چین را  46درصد
در زمینه قیمتهای امالك،
از كارشناس��ان ناپایدار خواندهان��د و  27درصد دیگر هم
گفتهاند كه امالك در چین در آس��تانه ناپایداری اس��ت.
در بازار مس��كن لندن ،شرایط حباب از سوی  41درصد
كارشناسان مشاهده شده اس��ت و  28درصد میگویند
شدن آن هستند.
شاه ِد نزدیك ِ
درحالیكه فق��ط  20درصد از ش��ركتكنندگان در
نظرسنجی گفتهاند كه سهام در جهان در محدوده حباب
اس��ت 45 ،درصد دیگر گفتهاند كه این بخش از اقتصاد
جهان نزدیك به رس��یدن به چنین محدودهای اس��ت.
شاخص جهانی قیمت سها ِم ا ماِسس��یآی از یك سال
پیش  26درصد افزایش یافته اس��ت و اخیرا ً به باالترین
میزان خود از سال  2007تاكنون رسیده بود.
بازارهای نوظهور
نگرانیهااز بازارهای نوظهور کمتر بوده است ،و تنها 11
درصد از شركتكنندگان از ارزشگذاریهای غیرواقعی
گفتهان��د و  58درصد گفتهاند ك��ه هیچ حبابی در حال
شكل گرفتن نیس��ت.پس از آنكه سیاستگذاران مالی
موج��ی از نقدینگی را به اقتصاد جهان تزریق كردند تا با
ركو ِد سال  2009مقابله كنند و بعد محركی برای احیاء

اقتصادی ایجاد كنن��د ،اظهارنظرهایی درباره حبابهای
ی ُكن ِد رش��د
احتمالی به گوش میرس��ید .احیاء و بازیاب 
اقتصاد به این تصورات راه داد كه پول ارزان در عوض دارد
راه خود را به قیمتهای دارایی باز میكند .دایره تحقیقات
بنیاد مككینزی و ش��ركا در گزارش��ی كه اخیرا ً منتشر
كرده محاس��به كرده اس��ت كه بانكهای مركزی بزرگ
جهان حدود  5تریلیون دالر نقدینگی را در اقتصاد تزریق
كردهاند تا با بحران مالی و عواقب آن مبارزه كنند.جدای از
این ترسها و نگرانیها كه این تصور دارد در برخی جاها
از كنترل خارج میشود ،شركتكنندگان در نظرسنجی
بلومبرگ محتاطانه از اعتمادشان به عملكر ِد اقتصادهای
سال آینده کاستهاند.
بزرگ جهان و بازارهای سهام در ِ
اقتصاد جهان
هف��ده درص��د از ش��ركتكنندگان در نظرس��نجی
(بیشتری��ن تع��داد از م��ا ِه مِی بدین س��و) گفتهاند كه
اقتصاد جهان رو ب��ه زوال میرود ،اگرچه حدود نیمی از
تحلیلگران به بلومبرگ گفتهاند كه هنوز معتقد هستند
گذاران امریكایی
اقتص��اد جهان باثبات اس��ت .س��رمایه
ِ
بدبینترینها بودهاند :بیش از یك پنج ِم آنها میگویند
ِ
وضعیت اقتصاد جهان دارد بدتر میشود ،در مقایسه با 15
درصد از اروپاییها و  13درص ِد آسیاییها.
همزم��ان كه اقتصادهای بازارهای نوظهور جهان آرام
میگیرند ،س��ازمان همكاری و توسعه اقتصادی اخیرا ً از
چشمانداز رشد جهانی خود برای سال جاری و پیشبینی
رش��د جهانی س��ال آینده كاسته اس��ت .اقتصاد جهان
احتماالً در س��ال جاری  2.7درصد رش��د خواهد داشت
و در سال  2014هم  3.6درصد ،بهجای پیشبینی قبلی
این بنیاد جهانی مس��تقر در پاری��س در ماه مِی كه 3.1
درصد برای س��ال جاری و  4درصد برای سال آینده بود.
جِیك رابینز ،مدیر ارشد سرمایهگذاری در موسسه پ ِرمیر
اسِ ت منیجمنت در گیلدفورد ،نزدیك لندن ،میگوید« :از
دیدگاه جهانی ما با ماجرای تقریباً مشابهی روبهرو هستیم،
ِ
تحریك اقتصا ِد امریكا
خیزش مالیمی در رشد جهانی به
ِ
ت در
که به احیاء نس��بیاش ادامه میده��د ،و ایجاد ثبا 
نرخهای رش ِد بازارهای نوظهور».
خوشبینتر
بیست و هفت درصد از شركتكنندگان در نظرسنجی
ِ
نخس��ت
میگویند اقتصاد حوزه یورو ،در همین گامهای
ِ
سرعت رشد اقتصادی
گریز از رکود ،دارد اُفت میكند و از
این حوزه كاس��ته میشود ،كه در مقایس��ه با 61درص ِد
نظرسنجی ماه مِی نشان از بدبینی کمتر دارد .در مقابل،
 44درص��دی كه میگویند اقتص��اد ژاپن در حال بهبود
اس��ت كمتر از  59درصدی هستند كه در ماه مِی چنین
اشتیاق
گفته بودند ،كه نش��انهای از اُفت اعتماد و شور و
ِ
همگانی نس��بت به تالشهای احیاء اقتصادی ش��ینزو
آبه ،نخستوزیر جدید این كشور ،دارد.اعتماد به اقتصا ِد
چین در  35درصدی از ش��ركتكنندگان نمایان اس��ت

كه میگویند این اقتصاد در حال فروپاش��ی است ،كه در
مقایسه با  39درص ِد ما ِه مِی وضعیت بهتری است ،و نیز
 44درصدی كه میگویند این اقتصاد باثبات اس��ت43 .
درصد شركتكنندگان هم گفتهاند كه اقتصاد برزیل رو
به زوال میرود ،كه تأكیدی دوباره اس��ت بر نگرانی سال
جاری درباره كشورهای در حال توسعه.
ِ
فرصت بزرگ
تقریباً یك سوم از شركتكنندگان میگویند فرصتی
بزرگ از سودآوری را در اتحادیه اروپا میبینند ،كه در ماه
سپتامبر هم تقریباً همین میزان بود .برزیل را  27درصد
از شركتكنندگان یكی از بازارهایی میدانند كه باید در
سال آینده از آنها حضر كرد.
وقتی از شركتكنندگان پرسیده شد كه در شش ماه
آینده پولشان را كجا س��رمایهگذاری خواهند كرد41 ،
درصدشان میگویند سه ِم سرمایهگذاریهای سهامشان
را افزایش خواهند داد .این كمترین سهم شركتكنندگان
از سپتامبر  2013تا كنون است و از  52درص ِد نظرسنجی
گذشته هم كمتر است.براساس آخرین نظرسنجی ،سی
و پنج درصد دالر امریكا را ترجیح میدهند و  30درصد
امالك را.همزمان 56،درصد میزان سرمایهگذاریهایشان
در اوراق قرض��ه خزان��هداری امریكا را كاهش میدهند و
حدود  40درصد از سرمایهگذاریهایشان در ین ژاپن و
اوراق قرضه دولتی این كشور میكاهند .حدود یك سوم
ش��ركتكنندگان از بدهیهای دولتی اروپاییها گریزان
زمان آغاز نظرسنجی بلومبرگ در دسامبر
هستند ،كه از ِ
 2011تا كنون كمترین میزان بوده است.
احتیاطنقدینگی
بیش از یك چهارم كسانی كه در نظرسنجی شركت
میزان نگهداری پول نقدشان را افزایش
كردهاند میگویند
ِ
خواهند داد ،كه نشانهای از احتیاطِ سرمایهگذاری است،
و از س��پتامبر س��ال گذش��ته تا كنون بیشترین تعداد
بوده است.سرمایهگذاران همچنین افسا ِر پیشبینیها و
چشماندازهایشان از چندین شاخص سهام را كشیدهاند.
نیمی از آنها میگویند شاخص  500شركت استاندارد
اند پورز تا ماه مِی باالتر خواهد بود 48 ،درصد انتظار دارند
كه شاخص  50یورو استاكس باالتر رود و  49درصد برای
متوسط شاخص  225نیكِی پیشبینی سود میكنند .در
ماه سپتامبر ،اكث ِر شركتكنندگان پیشبینی كرده بودند
كه هریك از این شاخصها در شش ماه آینده رشد داشته
باش��ند .اما هنوز  44درصد شركتكنندگان انتظار دارند
كه از ارزش طال كاس��ته ش��ود.آنطور ك��ه  35درصد از
شركتكنندگان میگویند،بنبست سیاسی در واشنگتن
ِ
ریسك اقتصاد جهان
بر س��ر سیاس��ت پولی بزرگترین
است ،كه در مقایسه با  26درص ِد ماه سپتامبر تعدادشان
بیشتر ش��ده .بیست و ش��ش درصد میگویند كه اُفت
س��رعت رشد اقتصاد چین اصلیترین تهدید است و 19
درصد بحران بدهی اروپا را تهدید بزرگ میدانند.

سطوح ناپایدارِ حبابگونه در بازارهای جهانی رسیده است یا نه.
به عقیده شما هریک از دستههای دارایی زیر به
ِ
حباب دارد
هنوز حباب نشده ،اما در آستانه حباب
حبابی در حال شکلگیری نیست
تصوری ندارم

سهام
 20درصد
 45درصد
 32درصد
 3درصد

سهام شرکتهای اینترنتی و
شبکههایاجتماعی
 49درصد
 33درصد
 13درصد
 5درصد

قیمتهای مسکن ایاالت متحد بازارهای نوظهور
حباب دارد
هنوز حباب نشده ،اما در آستانه حباب
حبابی در حال شکلگیری نیست
تصوری ندارم

 8درصد
 23درصد
 63درصد
 6درصد

 11درصد
 22درصد
 58درصد
 9درصد

بازارهای اعتبار (وامها ،اوراق اوراق بهادار خزانه
ایاالت متحده
قرضه پرریسک)
 31درصد
 27درصد
 23درصد
 40درصد
 42درصد
 25درصد
 4درصد
 8درصد
قیمتهایمسکنلندن

قیمتهایمسکنچین

 41درصد
 28درصد
 11درصد
 20درصد

 46درصد
 27درصد
 8درصد
 19درصد

ِ
پیش روی اقتصاد جهان در سال آینده خواهد بود؟
به عقیده شما کدامیک از موارد زیر بزرگترین
تهدید ِ
بنبست سیاسی در واشنگتن بر سر امور مالی
ِ
رشد اقتصاد چین
ُافت سرعت
بحران بدهی اروپا
ِ
خصومتهاي رژيم صهيونيستي
تروریسم
تشدید خشونتها در عراق
بیثباتی منطقهای و تهدید هستهای کره شمالی
جنگ داخلی در سوریه
هیچکدام
تصوری ندارم

 3درصد
 2درصد
 0درصد
 0درصد
 0درصد
 1درصد

 35درصد
 26درصد
 19درصد

 14درصد

دیدگاه شما در موارد زیر چیست؟ (اعداد به درصد است)
اقتصاد جهان

اقتصاد حوزه یورو

39

49
اقتصاد ژاپن

33
1

17
44

باثبات
رو بهبهبود
رو به زوال
تصوری ندارم

اقتصاد ایاالت متحده

اقتصادچین

33

38
14

27
1

35

19

1

برزیل
اتحادیه اروپا
هند
چین
ایاالت متحد
روسیه
ژاپن
بریتانیا
هیچکدام
تصوری ندارم

 27درصد
 22درصد
 22درصد
 20درصد
 19درصد
 19درصد
 14درصد
 8درصد
 2درصد
 6درصد

کدام دسته از داراییها بدترین عایدی را در سال آینده خواهند داشت؟
اوراق قرضه
طال
سهام
کاالها
پول
امالک
تصوری ندارم

 41درصد
 19درصد
 16درصد
 14درصد
 4درصد
 4درصد
 2درصد
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 50درصد

پیش
سال آینده ِ
از موارد زیر کدام یک یا دو مورد بدترین فرصتها را در ِ
روی سرمایهگذاران خواهند گذاشت؟ (پاسخهای متعدد قابلقبول است)

نگر
آینده

 40درصد
 31درصد
 22درصد
 20درصد
 16درصد
 12درصد
 8درصد
 8درصد
 5درصد
 5درصد

کدام دسته از داراییها بهترین عایدی را در سال آینده خواهند داشت؟
سهام
امالک و مستغالت
پول و ارز
طال
کاالهای اساسی
اوراق قرضه
تصوری ندارم

13

2

پیش
سال آینده ِ
از موارد زیر کدام یک یا دو مورد بهترین فرصتها را در ِ
روی سرمایهگذاران خواهند گذاشت؟ (پاسخهای متعدد قابلقبول است)

 17درصد
 10درصد
 8درصد
 7درصد
 6درصد
 2درصد

54

44

4

ایاالت متحد
اتحادیه اروپا
چین
ژاپن
بریتانیا
هند
برزیل
روسیه
هیچکدام
تصوری ندارم

32

47

گزارشهاي آيندهنگرانه

دهكده جهاني

فراتزشر:
اگر بخواهیم یورو
را مقص ِر بحران
بدانیم ،به این
میماند كه به وقت
دزدی مأموران
پلیس را مقصر
بدانیم .اما ِ
عكس
این صادق است:
از سال  1999به
این سو ،یورو تمام
كشورهای عضو را
قادر ساخته كه با
ِ
شرایطمطلوبتری
وام بگیرند ،بیشتر
سرمایهگذاری
كنند ،و از این رو به
پیشرفت بیشتری
دست یابند.

نگر
آینده
شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92

48

تفرقه در یورو به کجا میرسد؟

مارسل فراتزشر و هانس ورنر سین در میزگرد اشپیگل درباره استراتژی بحثبرانگیز بانك مركزی در مقابله
با بحران یورو و سناریوهای آیندهنگرانه برای نجات از بحران بحث کردند
مارسل فراتزشر و هانس ورنر سین ،دو اقتصاددان ارشد و روسای دو اندیشکده
برتر آلمان ،در مصاحبهای مشترك درباره سیاست كاهش نرخ بهره بانك مركزی
اروپا و اس�تراتژی نجات حوزه یورو به
گفتوگو نشس�تهاند ،و ب�ه دو نتیجه
بهكل متفاوت از هم میرسند .فراتزشر
اس�تراتژی بانك مركزی را به چش�م
راهحل مینگرد .س�ین آن را بهخودی
خود یك مس�أله و مش�كل میبیند.
س�ین  65س�اله حدود  15سال است
ِ
هدایت اندیش�کده اقتص�اد آیفو
ك�ه

در مونیخ را در دس�ت دارد .او در دادگاه فدرال قانون اساس�ی آلمان حاضر ش�د
صندوق دائم كمكهای اقتصادی ،شهادت دهد.
تا در حمایت از ش�كایتی علیه
ِ
فراتزش�ر  42س�اله ،اقتصاددان دیگر
آلمان از س�ال  2012ت�ا كنون در بانك 
مركزی اروپا مش�غول به كار اس�ت .او
ِ
ریاست اندیشکده
از ابتدای آن س�ال
اقتصاد دیآیدبلیو را برعهده داش�ته
و چند هفته پیش در كنار اقتصاددانان
و مش�اوران دیگر به حمای�ت از اتحا ِد
سیاسی نزدیكتر در اروپا برخاست.

اش�پیگل :آقای فراتزشر ،آقای سین ،بانك مركزی اروپا نرخ پایه وامهای خود را به
 0.25درصد كاهش داده و پول واحد اروپایی هرگز تا این حد ارزان و كمارزش نبوده
است .آیا باید از این وضعیت راضی باشیم؟
سین :مشكل ،حجم و گستره وامهای بانك مركزی است .بانك مركزی اروپا بیش از
 700میلیون یورو را در قالب وامهای ویژه كمهزینه به كشورهای جنوب اروپا داده
است .این نهاد همچنان یك ماشین عظی ِم نجات مالی است .بانك از این طریق اختیار
و كنترل خود را بسط داده است.
فراتزشر :من نگاهی كام ً
ال متفاوت به این مسأله دارم .بانك مركزی باید نقدینگی را
در بازار تزریق كند تا به مصرفكنندگان اجازه دهد كه خرید كنند و شركتها بتوانند
سرمایهگذاری نمایند .بااینهمه این اتفاق در حال حاضر در مقیاسی كه باید و كافی
است رخ نمیدهد ،چون وامها در بسیاری از كشورهای حوزه یورو بسیار پرهزینه و
خیلی نادر و كمیاب هستند .این دقیقاً چیزی است كه بانك مركزی اروپا میخواهد
تغییرش دهد ،لذا كاهش نرخهای بهره تصمیمی درست است.
اشپیگل :نرخهای بهره در آلمان امروزه آنقدر پایین هستند كه دیگر نمیتوانند با
قیمتهای فزاینده ما تراز شوند .این مسأله موجب از دست رفتن ارزش حسابهای
پسانداز میشود .آیا با سلب مالكیتی تدریجی و آرام روبهرو نیستیم؟
فراتزش�ر :درست است كه س��رمایهگذاران امروز فقط عایدیهای حداقلی دریافت
میكنند .اما آلترناتیوهایی وجود دارد .مث ً
ال با استفاده از سهام و امالك و مستغالت
میتوان امروز پول خوبی در آلمان درآورد .و وقتی اقتصاد در كشورهای جنوب اروپا
احیا شود ،پساندازكنندگان آلمانی هم منتفع خواهند شد ،چون رشد و درآمد در
آلمان هم اوج خواهد گرفت.
سین :بدهكاران از اُفت نرخهای بهره خوشحال هستند .اما آلمان در براب ِر كشورهای
دیگر وامدهنده و اعتباردهنده خالص است .در فاصله سال  2008تا  ،2012طرحهای
زیان بهره تمام شده است.
نجات مالی برای آلمان به بهای  200میلیارد یورو ِ
فراتزشر :ببخشید؟ چطور به این رقم رسیدید؟
سین :مازاد صادرات ما اساساً دیگر پسانداز نمیشده است .در عوض ،سه چهارم این
پول با یوروهایی پرداخت شده است كه دیگر كشورها از بانكهای مركزی خودشان
وام گرفتهاند .این مرز سلب مالكیت است .اگر میتوانستیم مازاد صادرات خود را در
نرخهای بهره  2007پسانداز كنیم ،امروز  200میلیارد یورو پولدارتر بودیم.
فراتزش�ر :نرخهای بهره بهصورت دستوری و مصنوعی در سایه سیاستهای نجات
مالی كاهش نیافتهاند ،بلكه بهخاطر این اُفت كردهاند كه ما در سال  2007در اوجی
از رش��د اقتصادی بودیم ،و حاال تمام اروپا گرفتا ِر بحرانی جدی است .بانك مركزی
توانست اقتصاد را از لبه پرتگاهی عقب بكشد .ب ه لطف بانك مركزی است كه حاال
كورسوی نوری در انتهای تونل رشد اقتصادی جنوب اروپا دیده میشود.

سین :من هیچ نوری نمیبینم.
فراتزشر :بدون نرخهای بهره كاهنده ،اقتصاد سقوطِ بسیار بدتری را تجربه میكرد.
بگذارید این سناریو را مرور كنیم :نرخهای بهره باالتر به معنای وامهای كمتر است؛
وامهای كمتر ب ه نوبه خود به معنای رش��د كمتر؛ رش��د كمتر هم به اشتغال كمتر،
ورشكستگیهای بیشتر و ركودی عمیقتر میانجامد .این اتفاق دولتها را از لحاظ
مالی تحت فشار میگذارد و بانكها را تضعیف میكند ،كه این هم به نوبه خودش به
معنای وامهای حتی كمتر از پیش خواهد بود .اینطور است كه یك بحران نقدینگی
بحران پرداخت دیون تبدیل میش��ود  .در واقع ،سناریوی شما ،آقای سین ،هیچ
به
ِ
نفعی برای ما در پی نخواهد داشت ،و فقط زیانهای هنگفت بر ما تحمیل خواهد كرد.
س�ین :یورو در جنوب اروپا یك حباب اعتباری تورمی س��اخته اس��ت ،و وقتی این
ِ
پیشرفت رقابت در كشورهای
حباب بتركد ،سیاستهای بانك مركزی جلوی بهبود و
بحرانزده را گرفته است .جنوب اروپا دارد از بین میرود .بیكاری در اسپانیا و یونان
دارد به  30درصد میرس��د ،و  60درصد جوان��ان این منطقه دنبال كار میگردند.
صنعت در حال فروپاشی است.
فراتزش�ر :اگر بخواهیم یورو را مقص ِر این بحران بدانیم ،به این میماند كه به وقت
عكس این صادق است :از سال
دزدی از فروشگاهی مأموران پلیس را مقصر بدانیم .اما ِ
 1999به این سو ،یورو تمام كشورهای عضو را قادر ساخته كه با شرایطِ مطلوبتر
و بهتری وام بگیرند ،بیشتر س��رمایهگذاری كنند ،و از این رو به پیشرفت و ترقی
بیشتری دست یابند .این فرصت گهگاه از دست رفته ،اما این تقصیر یورو نیست.
اشپیگل :بحران اروپا پس از آنكه ماریو دراگی ،رئیس بانك مركزی اروپا ،بیش از یك
سال پیش اعالم كرد كه اگر الزم باشد بانك مركزی مقدار نامحدودی از اوراق قرضه
را از كشورهای بحرانزده اروپا میخرد ،كمی آرام گرفت .آیا این اقدام خوبی بود؟
س�ین :برای س��رمایهگذاران بله ،برای مالیاتدهندگان نه .س��رمایهگذاریهای بد
مقادیر بس��یار عظیمی از س��رمایههای پسانداز را در جنوب اروپا از بین برده است.
به همین خاطر اس��ت كه سرمایهگذاران دیگر نمیخواهند به آنجا بروند .اما بانك
مركزی میخواهد شاهد تداو ِم جریان سرمایه ب ه سمت جنوب باشد ،همین است كه
دستگاههای چاپ اسكناسش را به جنوب اروپا برده است .عالوهبراین ،بانك مركزی به
هزینه مالیاتِ مالیاتدهندگان به خریداران اوراق قرضه كشورهای جنوب اروپا بیمه
و ضمانت رایگان میدهد .این مداخلهای در س��رمایهگذاری است كه دیگر ربطی به
اقتصاد بازار آزاد ندارد.
فراتزشر :بانك مركزی اروپا جریان سرمایه را هدایت نمیكند .ما آلمانها بودیم كه
ابتدا پولمان را در سراس��ر جهان س��رمایهگذاری كردیم و بخشی از آن را از دست
دادیم و بعد از جنوب اروپا بیرون آمدیم .حاال یك شكاف عظیم نقدینگی در آنجا
وج��ود دارد ،و بانك مرك��زی اروپا آنچه را وعده داده بود اجرا میكند :به بانكهای

سين:
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كنا ِر كاستن از
بدهیهایبانكها
و دولتها – به
يونان ،اسپانيا و
پرتغالفرصتی
برای رقابتی شدن
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جنوب اروپا پول میدهد و از تبدیل شدن بحران نقدینگی به بحران پرداخت دیون
جلوگیریمیكند.
صاحبان بانك مركزی ،بر دوش میكشند.
سین :خط ِر این كار را مالیاتدهندگان،
ِ
فراتزش�ر :بانك مركزی ریسك را در اروپا باال نبرده است .درواقع ،آن را كاهش هم
داده .بانك مركزی این ریسك را كه اقتصاد اروپا در ركودی عمیقتر بلغزد از بین برده
است .متعاقباً ،بخش مالی دیگر خطر آنچنان گرانی نیست .حاال ریسك كاهیدهای
وج��ود دارد ك��ه داراییهایی كه تریلیونه��ا دالر میارزند – از جمل��ه داراییهای
ش��هروندان آلمان – ممكن است در س��قوطِ یورو از بین بروند .درواقع ،سرمایه به
ِ
وضعیت عدم توانایی
آرامی به اروپا برمیگردد .میشود به وضوح دید كه جلوگیری از
پرداخت دیون بهتر از تسریع فروپاشی است.
وضعیت عدم پرداخت دیون از آن هم بدتر است.
ِ
سین :كش دادن و به تأخیر انداختن
فراتزشر :كدام عدم پرداخت دیون منظورتان است؟
سین :من از مسأله عدم پرداخت دیون تك تك كشورها و بسیاری از بانكهای جنوب
اروپا حرف میزنم .هرچه زودتر بحران پرداخت دیون را شناسایی كنید ،بار و فشاری
امكان ازنو آغاز كردن
كه بر مالیاتدهندگان تحمیل خواهد شد كمتر خواهد بود ،و
ِ
زودتر پدیدار میشود.
فراتزش�ر :از نو؟ در اینصورت با س��ناریویی روبهرو خواهیم بود كه با ركو ِد بزرگ
اواخر دهه  1920و اوایل دهه  1930قابل مقایسه است .اتفاق فرخندهای است كه
دادن چنین اتفاقی را بگیریم.
توانستهایم جلوی رخ ِ
اشپیگل :آقای سین ،فكر میكنید تصمیم درستی برای بعضی كشورهاست كه یورو
را رها كنند و به پول خودشان برگردند؟
س�ین :بله ،یونان ،اس��پانیا و پرتغال درحالحاضر رقابتی نیستند و باید  30درصد
گرانتر شوند .اما تا زمانی كه در حوزه یورو هستند ،این كار بدون تحمل ضربهها و
آسیبهای سنگینی بر ِ
قامت نظام اجتماعیشان امكانپذیر نیست .خروج از حوزه
یورو – در كنا ِر كاستن از بدهیهای بانكها و دولتها – به این كشورها فرصتی برای
رقابتی شدن و بازپرداخت بدهیهای خارجیشان خواهد داد.
فراتزشر :من با تحلیل شما موافق نیستم و بازارها هم همینطور .كشورهای جنوب
اروپا ورشكسته نیستند – نه اسپانیا و نه پرتغال و نه ایتالیا – اگرچه همهشان بیشك
از ركودی رنج میبرند و باید اصالحاتی را در بدنه اقتصادشان اجرا كنند .لذا به عقیده
ِ
سیاست پولیاش دارد كار درستی انجام میدهد :یعنی كه
من بانك مركزی اروپا با
به كشورها زمان میدهد تا بتوانند اصالحات ضروری را پیاده سازند .میتوان بهوضوح
دید كه كشورهای بحرانزده نمی خواهند حوزه یورو را ترك كنند .حتی یونانیها هم
میخواهند در جمع كشورهای پول واحد اروپایی بمانند.
سین :چون نمیخواهند دسترسی به ماشینهای چاپ یورو را از دست بدهند.
فراتزش�ر :یونان مور ِد ویژهای اس��ت ،اما كشورهای دیگر در مسی ِر درست هستند.
مورد ایرلند نشان داده است كه میتوان بدون ِ
ترك یورو اصالحات سختگیرانهتری
به اجرا گذاش��ت و توان رقابت را بهبود بخشید .اسپانیا و پرتغال به زمان نیاز دارند،
سال پیش آلمان را كشور بیما ِر
اما موفق خواهند شد .نباید فراموش كنیم كه ِ 10
اروپا میخواندند .برای ما هم پنج ،شش سالی طول كشید تا در مسیر بهبود وضعیت
اقتصادیمان سرعت بگیریم .برای اروپا مهم
است كه نشان دهد آماده كمك است.
س�ین :ما ت��ا همینجا كم��ك زیادی
كردهایم و حاال داریم زمان را از دس��ت
میدهیم .كمكها بسیار گران هستند و
آن روزی را كه كش��ورها امورش��ان را خود در دست
بگیرند به تعویق و تأخیر میاندازند .ایرلند اصالح شد
چون زودتر وار ِد بحران شد و كمكی دریافت نكرد.
اشپیگل:پیشنهاد شما چیست؟
س�ین :ما به محدودیتهای بیشتری در مور ِد بودجه خصوصی
و عمومی نیاز داریم .كشورهایی كه نمیتوانند از پس این
محدودیتها برآیند ،باید بهشان كمك كرد تا از حوزه
یورو خارج ش��وند .باید حوزه ی��ورو را در قالب اتحادیه

پولیای زنده بس��ازیم ،با قواعد و قوانین س��اختاری و معین برای ورود و خروج –
قواعدی برای وارد شدن به این اتحادیه و خروج از آن .البته كه خروج از حوزه یورو
آخر دنیا نیست .میتوان به محض احیا و بهبود اوضاع دوباره به حوزه یورو وارد شد.
فراتزش�ر :به بیكاران در كش��ورهای بحرانزده این حرف را بزنی��د كه اینكه افراد
بیشتری كار و زندگیشان را از دست بدهند آخر دنیا نیست .در دیدگاه من ،پیشنهاد
شما فقط معایب دارد .در این صورت به بحران ارز خارجی در اروپا بازخواهیم گشت.
هزینهها بسیار باال خواهند بود .بهویژه ما آلمانها باید خوشحال باشیم كه ریسك نرخ
ارز بهسبب ظهور یورو از بین رفته است.
اشپیگل :پیشنهاد شما در مقابل این پیشنهاد چیست؟
فراتزشر :در این مورد حق با آقای سین است كه به قواعد و قوانین شفاف در برخورد
با بانكهای ورشكس��ته ،و نظم و انضباط بیشتر بودجه در میان كش��ورهای عضو،
نیاز داریم .به همین خاطر اس��ت ك��ه از نهادهای قویتر اروپایی ،همچون مكانیزم
خودمختارتر ثبات اروپا ( ،)ESMكه میتوانند كش��ورهایی را كه به قواعد و اصول
پایبند نیستند تنبیه كنند و به نظم درآورند ،حمایت میكنیم .و به یك دولت واحد
اروپایی نیاز داریم كه این قواعد مشترك را اجرا كند.
اشپیگل :آیا آلمان از یورو منتفع شده است؟
فراتزشر :بله .ما نفع زیادی بردهایم .بهلطف یورو ،تجارت و بازار داخلی در كنار هم
رش��د بیشتری داشتهاند ،و همین مسأله نفع زیادی به شركتهای آلمانی رسانده
است .وضع امروز ما از تمام دیگر اروپایی بهتر است ،چون از پذیرش یورو و گشودن
دربهای اقتصادمان بیش از هر كشور دیگری سود بردهایم.
سین :آلمان دیگر از یورو سود نمیبرد .در سال  ،1995وقتی تصمیم قاطعی درباره
میان كشورهایی كه امروز عضو یورو هستند
پذیرش یورو گرفته شد ،اقتصاد ما در ِ
مقام دوم را بهلحاظ قدرت سرانه داشت .امروز ما در مقام هفتم هستیم ،علیرغم رشد
جریان سرمایه به
انفجاری اقتصادیای كه در سه سال گذشته داشتهایم .ما مدتها از
ِ
خارج از آلمان به سمت كشورهای جنوب اروپا رنج بردهایم .ما بیكاری گسترده داریم
و باید اصالحات سختگیرانهای پیاده سازیم.
اشپیگل :بهتر نبود اگر آلمان از حوزه یورو خارج میشد؟
سین :نه .اینطور نیست كه هر رابطه زناشویی بدی باید به طالق بیانجامد .اگر از یورو
خارج شویم تمام وامهای عمومی و خصوصیمان را به خطر میاندازیم و حتی ممكن
است آنها را از دست بدهیم .ما باید یورو را مرمت كنیم ،نه اینكه تركش كنیم.
فراتزش�ر :ترجیح میدهم اروپاییها را بهچشم برادران و خواهران یكدیگر ببینم.
همسران میتوانند همدیگر را انتخاب كنند ،اما برادران و خواهران نه .ما اروپاییها
باید در كنار هم آیندهمان را بسازیم ،و نمیتوانیم به خودمان اجازه فراموش كردن
گذشته را بدهیم .ما همیشه نزدیكترین شركای تجاری یكدیگر خواهیم ماند .یورو
نقصهای مادرزادی داشت ،در این شكی نیست .اما نباید آن را ترك كنیم .درعوض،
باید در پی عالج این نقصانها برآییم.
س�ین :اتحادیه اروپا ثابت كرده اس��ت كه منطقه آزاد تجاری كارآمدی اس��ت و
نیز نیرویی برای اش��اعه صلح .اما یورو این دستآوردها را به خطر انداخته است.
نمیتوانم تصور كنم كه لهس��تان یا جمهوری چك یا س��وئد یا بریتانیا در آینده
نزدیك به كلوب كشورهای حوزه یورو بپیوندند .شیوه ساخت و بنای امروز یورو،
صرفاً تفرقهافكن است.
اشپیگل :میشود مرمتش كرد؟
سین :بله ،اما زیاد خوشبین نیستم كه آگاهی كافی
در میان سیاستمداران وجود داشته باشد.
فراتزش�ر :من خوشبین هستم .ده سال بعد
از ای��ن ،ما كش��ورهای بیشت��ر در حوزه
یورو خواهیم داش��ت .ی��ورو باثباتتر از
امروز خواهد بود .ما درسهای مهمی از
بحران خواهیم آموخت .ده سال پس از
این ،دنیا به ما نگاه خواهد كرد و خواهد
گفت :تبریك میگوییم ،شما از پسش
برآمدید.
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دهكده جهاني

آیا کار بیشتر
منجر به اقتصاد سالمتر میشود؟
موسسه تحقیقاتی هاروارد بیزنس ریویو بررسی کرد
آیاکاربیشترمنجربهاقتصادسالمترمیشود؟ احتماالًاینگونهنیست.مامیدانیم
که در حال حاضر سختتر کار میکنیم ،اما دادههای متعلق به دو دهه گذشته نشان
میدهد که این موضوع لزوماً با بهبود سالمت اقتصاد ملی در ارتباط نیست .تمرکز بر
روی رشد بهرهوری ،به ویژه در مورد اقتصاد کشورهای توسعهیافته ،به افزایش میزان
س��هم در تولید ناخالص ملی که هر کارگر در هر ساعت ایجاد میکند منجر شده
است (نمودارهای نارنجی رنگ) اما این روند لزوماً در جهت افزایش مقدار کل تولید
ناخالص ملی نیست (خطوط سبز رنگ) .برای مثال ،در کرهجنوبی ،هر کارگر،به
طور میانگین ،حدود 2,200ساعت در سال کار میکند(خطوط آبی رنگ) ،و در هر
ساعت  30دالر به ارزش تولید ناخالص ملی کشورش اضافه میکند .حال مقایسه

فرانسه
$ 35,813
1,474

انگلستان
$ 39,269

$ 29,186

1,644
$ 58/93

1,660
$43/45

اسپانیا
$ 30,923

$ 28,084

1,770
$ 50/89

1,684

1,742
$ 48/03

$33/87

1,396

$ 40,511

$ 56/89

$40/47

ایاالت متحده

3,000
ساعات کار ساالنه
هر کارگر
1,000

$ 49,428
1,708

$43/92

1990

1,579

ژاپن
$ 37,449
1,715

$ 31,980

2,031

نگر
آینده

$ 44/50

$30/31

2,344

هنگکنگ

2,299
$ 47,640

$ 25,665

$ 40/56

$23/42

2,193

کره جنوبی

2,674

برزیل
1,841

$ 32,954

$ 12,538

$ 29/87

$11/11

1,879
$ 10,292

$ 10/81

 60,000دالر
سرانه تولید
ناخالصملی

1,724
$ 63/27

$37/07

$ 36,674

2012

آلمان
$ 29,955

$ 22,652

کنید با فرانسه ،که کارگران یک سوم ساعت کمتر کار میکنند ولی در هر ساعت
دو برابر تولید ناخالص ملی ایجاد میکنند .همچنین درحالیکه مقدار کل تولید
ناخالص ملی کرهجنوبی رو به رش��د است ،تولید ناخالص ملی فرانسه ثابت مانده
است .همه ما میدانیم که اسپانیا ،انگلیستان ،ژاپن ،واقتصادهای توسعه یافته دیگر
به دوران کسادی خوردهاند .اما حتی برزیل،که یکی از داغترین بازارهای نوظهور
شمرده میشود ،از سال  1990تا کنون رشد ناچیزی داشته است .حتی اگر بازار
کار سریعتر از آنچه پیشبینی شده بهبود یابد ،بنابر پژوهشها افزایش اندکی برای
رشد تولید ناخالص ملی متصور است چرا که افزایش اشتغال با کاهش رشد بهرهوری
نیروی کار خنثی میشود.

$ 7,221

$8/18

 0دالر
 80دالر
میزان تولید
ناخالص ملی هر
کارگر در هر ساعت
 0دالر

داووس و پيشبيني 2014

گزارش راهبردي

چشمانداز اقتصاد جهان در 2014
به روایت مجمع جهانی اقتصاد داووس
ترجمه :بابك واحدي

تنشها در خاورمیانه؛ باال رفتن سطح رفاه؛ انطباق با تغییرات آبوهوایی؛
دولتهای فلجشده؛ شهرهای نوآور؛ جهان س�ریعتر از هر زمان دیگری در
نسل
حال تغییر است .ما به روشهایی با یكدیگر مرتبط هستیم كه تا یك  ِ
پتانس�یل عظیمی را
پیش از ما غیرممكن تلقی میش�د ،و حاال این ارتباط
ِ
آزاد كرده است اما همزمان نهادهایمان را دچار فرسایشی شدید كرده .اگر
پیش روی كره زمین هستند روبهرو
بخواهیم بهطور كارآمد با چالشهایی كه ِ 
س�رعت این تغییر همراه باشند و تصویری
ِ
شویم ،تصمیمگیرندگان باید با

پیش روس�ت در ذهن آورند .برای پیشگویی تغییراتی كه در سال
از آنچه ِ 
 2014انتظارمان را میكشند از اعضای شبكه عظیم «شوراهای برنامه جهانی»
خواستهایم مس�ائلی را كه در  12تا  18ما ِه آینده بیشترین تأثیر را در جهان
خواهندگذاشتتشخیصدهندواولویتبندیكنند.بااستفادهازابزارانتخابی
پیمایش ،به 10روند برتر جهانی رسیدیم.
اینكه بدانیم باید مراقب كدام روندها باشیم ،نخستین گام است .گامی در
این مسیر كه بدانیم آماده رویارویی شدن را باید از كجا آغاز كنیم؟

نگر
آینده
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گزارش راهبردي

كالوس شوآب
مدیراجرایی
داووس

روندهای 2014

آینده دنیای پیچیده

بهترتیب اهمیت جهانی

ِ
تغییرات بیسابقه
در زمانه
پیشرو آماده شد؟
چطور میتوان برای سالِ
ِ
ما در دنیایی پیچیده زندگی میكنیم كه بهسرعت در حال تغيير است و بهشدت
جوامع درحالدگردیسی
درهمپیچیده .تكنولوژیهای نو ،دگرگونیهای جمعیتی و
ِ
نتایج گسترده اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
چهرهای دیگر به دنیا میدهند و آثار و ِ
برجای میگذارند .رهبران جهان امروزه ،بیش از هر زم��ان دیگری در تاریخ ،برای
ِ
هدایت موفق كشورها ،سازمانها و جوامع به اطالعات و درك بهتر نیاز دارند .شبكه
مسائل زمانه
پیرامون
تر
ش
بی
همكاری
و
درك
پرورش
برای
جهانی
برنامه
شوراهای
ِ
ِ
ِ
هدایت هر یك از  86شورا را برترین كارشناسان و اندیشمندترین
ما ایجاد شده است.
رهبران از سراس��ر جهان برعهده دارند ،كسانی كه نه تنها به دستآوردهای فكری
منحصربهفردشان شهرهاند ،بلكه با تعهدشان به همكاری در جستوجوی راهحلهای
نو شناخته میش��وند .گزارش اصلی این شبكه ،چش��مانداز برنامه جهانی ،2014
چشمانداز كارشناسی و برت ِر شوراهای برنامه جهانی را درباره چالشها و فرصتهای
س��ال آینده ارائه میكند .گزارشی اجمالی از دنیا كه پیشروترین شبكه
 12تا 18
ِ
اندیشمندان جهان و قوای ذهنی جمعیشان را بهكار میبندد تا مهمترین مسائلی
پیش روی ما مردم جهان خواهند بود بررسی كنند .برای
را كه در یك س��ال آینده ِ
درك بهتر پیچیدگی این مسائل ،گزارش چشمانداز دیدگاهها و تحلیلهایی از برخی
چالشهای خاص منطقهای ارائه میكند ،كه دیدگاه و اندیشه مختلف طرفهای
متفاوتِ حائز منافع و نسل آینده را نش��ان میدهند .این گزارش پرده از ارتباطات
میان مسائل برمیدارد و بعضی از پرس��شهای ویژه و مهمی را كه كارشناسان ما
ن میشوند به بحث و بررس��ی میگذارد ،و سرآخر ،مسائل و
با آنها دستبهگریبا 
تكنولوژیهای نوظهور یا درحالظهوری را كه دنیای آیند ه را ش��كل خواهند داد
از نظر میگذراند .انتشار گزارش چشمانداز بس��یار زمانبر است ،زیرا كه دادههای
اولیه اجالس برنامه جهانی را ،كه از  18تا  20نوامبر  2013در ابوظبی برگزار شد،
فراهم میآورد .اجالسی كه اعضای شبكه شوراهای برنامه جهانی را گرد هم آورد
تا درباره یافتههایشان به بحث بنشینند و در كنار هم پیشنهادهایی برای اجالس
ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در داووس و دیگر فعالیتهای مرتبطِ مجمع ارائه كنند.
ما معتقدیم كه گزارش چشمانداز برای مدیران و رهبرانی كه میخواهند در ِ
درك
مسائل مهم جهان از دیگران پیشی بگیرند بسیار مفید خواهد بود.

اروپا
افزایش تنشهای اجتماعی در كشورهای منا
بیکاری
تشدیدتهدیدهایسایبری

1

افزایش تنشهای اجتماعی
در خاورمیانه و شمال افریقا

4.07

2

تعمیق شكاف نابرابری
درآمدی

4.02

3
4

بیکاری ساختاری پایدار

3.97
3.93

عدم اقدام در مبارزه با
ِ
ت آبوهوایی
تغییرا 

3.81

6

محو شدن اعتماد به
سیاستهای اقتصادی

3.79

7
8

فقدان ارزشهای رهبری

3.76
3.75

5

9

10

نگر
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آسیا
تعمیق شكاف نابرابری درآمدی
ِ
بسط طبقه متوسط در آسیا
تشدیدتهدیدهایسایبری

روندهای برتر 2014
بهتفكیكمنطقه

ِ
بسط طبقه متوسط در آسیا
ِ
اهمیت فزاینده كالنشهرها
گسترش سریع اطالعات
نادرست در فضای آنالین

امریكای شمالی
افزایش تنشهای اجتماعی در كشورهای منا
تشدید تهدیدهای سایبری
تعمیق شكاف نابرابری درآمدی

4.09
3.95
3.93

خاورمیانه و شمال افریقا (منا)

4.07
3.90
3.88

تشدید تهدیدهای سایبری

افزایش تنشهای اجتماعی در كشورهای منا
بیکاری
تعمیق شكاف نابرابری درآمدی

4.39
3.95
3.91

افریقای جنوب صحرا
تعمیق شكاف نابرابری درآمدی
بیکاری
افزایش تنشهای اجتماعی در كشورهای منا

4.17
4.12
4.10

امریكای التین
تعمیق شكاف نابرابری درآمدی
بیکاری
فقدان ارزشهای رهبری
ِ

3.48
3.35

4.15
4.08
4.05

4.15
4.05
4.04

 =1.00بههیچوجه چشمگیر نیست
 =2.00چندان چشمگیر نیست
 =3.00تاحدی چشمگیر
 =4.00بسیار چشمگیر
 =5.00بهشدت چشمگیر
منبع :پیمایش گزارش برنامه جهانی2013

پيشبيني از چهارگوشه جهان

آينده چراغ راه آينده

ما آراء و اندیشههای شبكه شوراهای برنامه جهانیمان
را گ��رد آوردهایم تا ببینیم  12ما ِه آین��ده برایمان چه در
آستین دارد؛ اما صرفاً از كارشناسان خود نخواستهایم كه در
گویهای آیندهبینشان نگاه اندازند و از آینده خبر بدهند.
ِ
مشاركت دانشكده كسبوكار سعید در دانشگاه
درعوض ،با
پیمایش خود در گزارش برنامه جهانی را از نو
مارتینا گمور آكس��فورد
ِ
رئیسشبكه طراحی كردهایم ،و با همكاری مركز تحقیقات پیو مهمترین
پیش رو را شناسایی كردهایم.
مسائل
شوراهایبرنامه و عاجلترین
ِ
ِ
س��ال ِ
جهانی با اس��تفاده از این روش ،ما دیدگاهها و اندیشههای بیش
از  1500كارش��ناس جهان در حوزههای حكومتداری،
ِ
اكثریت پاسخدهندگان به
كسبوكار ،دانش��گاهها و جامعه مدنی گرد آوردهایم.
پیمایش ما از اعضای شبكه بودهاند ،اما میخواستیم دیدگاه و چشماندازی را كه
ن بود كه برای نخستین
جوانان جهان از آینده دارند هم به بررسیمان افزوده شود ،ای 
بار از گرو ِه «شكلدهندگان جهان» و «رهبران جوان جهان» (جوانانی كه دنیای
فردا را دگرگون میسازند) دعوت به همكاری كردیم.
پس از آن از میان دادههایی كه جمع كردیم ،مهمترین و جالبترین مضمونها و
روندها را برگزیدیم ،و آنها را در بست ِر تحقیقاتمان در كنار یادداشتهایی از بعضی
از زیركترین و خردمندترین اندیشمندان جامعهمان قرار دادیم .در این گزارش،
پیش رو را از نظر گذراندهایم (آنچه میخوانید خالصهای از
ما  10روند بزرگ سال ِ
این گزارش و گزیدهای از این ده روند است -آیندهنگر) ،سِ یر این روندها را در جهان
و منطقههای مختلف م��ورد ارزیابی قرار دادهایم ،تح��والت نویی را كه در اقتصاد
آینده جهان جایگاهی مهم مییابند بررس��ی كردهایم ،و نگاهی به پیشرفتهای
نتایج تحقیقات ما
تكنولوژیك كه دنیا را تغییر خواهند داد انداختهایم .امیدواریم ِ
برایتان قانعكننده و تأملبرانگیز باشد .چشمانداز سال 2014بسیار پیچیده است.
قریب به اتفاق كارشناسان ما معتقد هس��تند كه تنشهای فزاینده اجتماعی در
خاورمیانه و شمال افریقا ( )MENAرون ِد تحول جهان در 2014را تعریف و تعیین
خواهند كرد ،در كنار افزایش نابرابری و بیکاری .كارشناسانی كه به پرسشهای ما
ِ
وضعیت همكاری جهانیان در رویارویی با چالشهای بزرگی چون
پاسخ دادهاند از
تغییرات آبوهوایی ،بیكاری جوانان و فقر نیز ابراز نارضایتی كردهاند .اما در نيمه
مسائل
پر ليوان ،درباره آینده خوشبین هستند و از توانایی انسان در پرداختن به
ِ
نوظهور در بیوتكنولوژی ،جاسوسی ،امنیت انرژی و بسیاری مسائل دیگر .گزارش
موفقیت خود را مدیون تواناییهای شگرف و خالقیت بیمثال اعضای
ِ
چشمانداز
ِ
نهایت قدردانی ما متوج ِه آنهاست.
شوراهای برنامه جهانی است ،و

ت دارند كه به گذشته نگاه كنند
مورخان بیشتر عاد 
پیش روی
تا آینده را پیشبینی كنند .اما در چالشهای ِ
دنیا كه در صفحاتِ بعدی نمایان شدهاند نگاه كه میكنم،
الگویی میبینم كه تمرك ِز اصلی كار من در سالهای اخیر
در مقام رئیس یك دانشگاه تحقیقاتی بر آن بوده است .ما
ِ
اهمیت زیادی در
درو گیلپین در عصری زندگی میكنیم كه دان��ش
فاوست پرداختن به اصلیترین مش��كالت جهان دارد ،حال كه
رئیسدانشگاه تكنولوژیهمزمانفرصتهاییحیرتآوروجابهجاییهای
هاروارد چشمگیر به ارمغان میآورد ،حال كه نیروهای جهانی بیش
از پیش زندگی و كار ما را دگرگون میسازند .در هاروارد و
دیگر دانشگاههای تحقیقاتی سراسر جهان ،محیط دانشگاه بیش از پیش مملو از
جمع
همكاریاست،زیراكهبهترینپاسخهابهپرسشهایپیچیدهمعموالًمستلزم ِ
چشماندازهای كارشناسانی از حوزههای متفاوت اما مكمل هم است.
خواندن موضوعات بررسیشده در این گزارش برانگیخت،
چیزی كه حیرتم را در
ِ
میزان ارتباط و درهمپیچیدگی بسیاری از این چالشها به طرقی بسیار پیچیده
ِ
بود كه در نظر اول نمیشد بهآن پی برد .برای نمونه ،كمتر كسانی شك دارند كه
تغییرات آبوهوایی در سال 2014نگرانیبزرگی خواهدبود ،ونیز تنشهای فزاینده
سیاسیاجتماعی در سراسر خاورمیانه و شمال افریقا .اما انگشتشمارند كسانی كه
ِ
وخامت روزافزون اوضاع در سوریه خشكسالیای است كه
عوامل
درمییابند یكی از
ِ
ازتغییرالگوهایآبوهواییدرمنطقهحاصلشده.بهطریقمشابه،بسطوگسترش
كالنشهرها تحت تأثیر باال رفتن سطح آب دریاها و دیگر چالشهای آبوهوایی
است .و مسأله استقالل انرژی و تأثیری كه استخراج گاز طبیعی در ایاالت متحد
میتواند بر تصمیمات سیاسی در خاورمیانه بگذارد.
ِ
ماهیت روزبهروز درهمپیچیدهتر مهمترین مشكالت دنیا نیاز به رویكردهایی
ی اندیشه در
نو در یافتن راهحلهای این مشكالت را نشان میدهد .حوزههای سنت 
پیش روی
حال تغییر و نزدیك شدن به هم هستند تا به پرسشهای پیچیدهای كه ِ
جامعه جهانیشده ما هستند پاسخ دهند ،همزمان كه سازمانهایی چون مجمع
جهانی اقتصاد و شوراهای برنامه جهانیاش پیشروان و رهبران فكر و اندیش ه را از
طیف وسیعی از حوزهها گرد هم میآورند تا چشماندازهای تازهای به بزرگترین
فرصتهای آینده ارائه دهند.
به آینده كه نگاه میكنیم ،باید خوشبین باش��یم كه ای��ن روحیه فزاینده از
همكاری میان حوزههای مختلف و فراسوی مرزها ما را قادر خواهد ساخت كه با
چالشهای  2014روبهرو شویم و از پس آنها برآییم.

ِ
ماهیت دره م
پیچیدهمهمترین
مشكالت دنیا نیاز
بهرویكردهایی
نو در یافتن
راهحلهای
این مشكالت را
نشان میدهد.
حوزههای
یاندیشه
سنت 
در حال تغییر و
نزدیك شدن به
هم هستند تا
به پرسشهای
پیچیدهایكه
ِ
پیش روی جامعه
جهانیشدهما
هستندپاسخ
دهند.

روندهای جهان در  18ماه آیند ه
تا چهحد اهمیت و رشد خواهند یافت؟

بیکاری
ساختاری پایدار
3.78

محو شدن اعتماد به
سیاستهای اقتصادی
3.73

4.25

4.00

 =1.00بههیچوجه چشمگیر نیست =2.00چندان چشمگیر نیست
 =3.00تاحدی چشمگیر =4.00بسیار چشمگیر =5.00بهشدت چشمگیر
منبع :پیمایش گزارش برنامه جهانی2013

3.75

3.50

3.25
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چشمگیرتر

نگر
آینده

افزایش تنشهای
اجتماعی در خاورمیانه
و شمال افریقا
4.06

تشدید
تهدیدهای
سایبری
4.01

تعمیقشكاف
نابرابری درآمدی
3.82

ِ
بسططبقه
متوسط در آسیا
3.74

گسترشسریع
اطالعات نادرست در
فضای آنالین3.61

فقدان ارزشهای
رهبری
3.55
ِ
اهمیتفزاینده
كالنشهرها
3.52
عدم اقدام در مبارزه با تغییرات
ِ
آبوهوایی 3.46
كمترچشمگیر
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هلن دی .گِ یل
عضوشورای

فقر و توسعه پایدار
برنامهجهانی

ِ
ثروت
باورنكردنیایكه
در دهه گذشته
در ایاالت متحد
پدید آمد به جیب
بخشهایكوچك
و كوچكتری از
ِ
جمعیتسرازیر
شده است ،و ریشه
این نابرابری
در این كشورها
مشابهسرچشمه
آن در كشورهای
درحالتوسعه
است.

نگر
آینده
شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92
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ِ
شكاف نابرابری درآمدی
تعمیق
ضروري و حياتي است كه راهحلهاي تازهاي براي رويارويي با داليل و نتايج نابرابري روبهرشد جهان بيابيم
تلویزیونتان را كه روشن كنید شاهد اعتراضات
بیسابقه ،قیامهای تاریخی ،و شورش در خیابانهایی
خواهید بود كه زمانی آرام و بیسروصدا بودند؛ شكی
نیست كه رش��د نابرابری در درآمدها مسألهای مهم
پیمایش
است .و دنیا میخواهد از آن بیشتر بداند؛
ِ
بین 10روند
امسال برنامه جهانی نشان داده است كه از ِ
ش از هرچیز نگران و ناراضی
برتر ،پاسخدهندگان بی 
از پوش��ش خبریای بودهاند كه رس��انهها در زمینه
نابرابری درآمدی ارائه كردهاند.تعمیق شكاف نابرابری
ثروت بر تمام ابعاد زندگی ما تأثیر میگذارد .این مسأله
به ثبات اجتماعی در داخل كشورها آسیب میزند و
امنیت را در سطح جهانی تهدید میكند ،و با نگاه به
سال ،2014ضروری و حیاتی مینماید كه راهحلهای
شدن
نویی برای رویارویی با دالیل و عواقب نابرابرتر ِ
جهان بیابیم .زمانی ما تمركزمان را بر كش��ورهایی
گذاش��ته بودیم ك��ه در پایینترین پلهه��ای ترقی
اقتصادی بودند؛ كشورهایی كه بیشت ِر مردمانشان
در فقر شدید روزگار میگذراندند .اما حاال شاهد رش ِد
تعداد فقرا در كشورهایی هس��تیم كه در رده درآمد
متوسط قرار دارند .علیرغم رشد كالن اقتصاد ،اقشا ِر
بزرگی از شهروندان این كشورها ِ
پشت سر رها شدهاند.
ماهیت كار ما را تغییر داده است ،و
ِ
نابرابری درآمدی
حاال به فقر در كشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای
نوظهور ،كه بخش كوچكی از جمعیتشان از مزایا و
منافع بیسابقه اقتصادی بهرهمند شدهاند ،در حالیكه
ِ
بسیاری از طبقه متوسط به جمع فقرا بیرون افتادهاند،
هم میپردازیم.
اثرات رشد نابرابری درآمدی در كشورهای بزرگ
در صحن��ه جهانی هم دی��ده میش��ود ،از بازارهای
نوظهور عظیمی چون چین و هند گرفته تا كشورهای
توسعهیافته غرب؛ طبق یافتههای پیمایش حاضر،
افزایش نابرابری مهمترین چالشی است كه امریكای
ش��مالی را تهدید میكند .ثروتِ باورنكردنیای كه
در دهه گذش��ته در ایاالت متحد پدید آمد به جیب
بخشهای كوچك و كوچكتری از جمعیت سرازیر
شده است ،و ریشه این نابرابری در این كشورها مشابه
سرچشمه آن در كشورهای درحالتوسعه است.
نخستیناینعلتهافقداندسترسیبهتحصیالتِ
ِ
سطحباالی ابتدایی و راهنمایی برای تمام بخشهای
جامعه اس��ت .افزون بر این ،تحصی��ل در كالجهای
ایاالت متح��د آنقدر گران ش��ده اس��ت كه طبقه
فرس��تادن فرزندان خود به كالج
متوسط دیگر توان
ِ
را ندارد؛ تحصیالت عالیه هم ،كه زمانی ابزار مهمی در
ایجاد برابری تصور میشد و محركهای برای تحرك

از نگاه آمار
نابرابری در امریكا

افزایش نابرابری در نظر
مردم امریكای شمالی
پیش روی
مهمترین چالش ِ
منطقهشاناست

آسیا

 64درصد

منبع:
پیمایش برنامه جهانی2013

درصد كل درآمد امريكا به تفكيك خانوار

مالزی

 32درصد

پنجم
یك ِ
فقیرجمعیت

 3درصد
 8درصد
 14درصد
 23درصد

پنجم
یك ِ
ثروتمندجمعیت

 51درصد

منبع :سرشماری ایاالت متحد

منا
 0.37میلیون  0.49 /میلیون ( +32درصد)
افریقا
 0.09میلیون  0.14 /میلیون ( +56درصد)
امریكای التین و حوزه كارائیب
 0.41میلیون  0.52 /میلیون ( +27درصد)

2008
2011
(تفاوت)
منبع :گزارش ثروت جهانی كپگمینی2013،

استرالیا

 44درصد

درصد كسانی كه میگویند نظام اقتصادی كشورشان بهنفع
ثروتمندان است
اروپا

ایتالیا

 86 78درصد
درصد
یونان

اسپانیا

امریكای شمالی

 60درصد

 89درصد

 95درصد

 0-20درصد
 21-40درصد
 41-60درصد
 61-80درصد
 81-100درصد

خاورمیانه

 70درصد

ونزوئال

 32درصد

امریكای التین

 64درصد

شیلی

 86درصد

غنا
افریقای جنوب صحرا

 77درصد

 94درصد

منبع:
پروژه رفتار جهانی مركز تحقیقات پیو2013

ارزش
رشد تعداد افرادی كه
ِ
داراییهای باالیی دارند

آسیاواقیانوسیه
 2.4میلیون  3.68 /میلیون ( +53درصد)
امریكایشمالی
 2.67میلیون  3.37 /میلیون ( +26درصد)
اروپا
 2.62میلیون  3.41 /میلیون ( +30درصد)

میزان رضایت از توجه رسانهها و كسبوكارها
به  10روند برتر

تشدیدتهدیدهای سایبری

2.47

2.63

ِ
اهمیت فزاینده كالنشهرها

2.45

2.60

محو شدن اعتماد به سیاستهای اقتصادی

2.37
2.26
2.23
2.09
1.96

2.42
2.41
2.38
2.35
2.25

ت آبوهوایی
عدم اقدام در مبارزه با تغییرا 
ِ

ِ
بسط طبقه متوسط در آسیا

بیکاری ساختاری پایدار
گسترش سریع اطالعات نادرست در فضای آنالین
فقدان ارزشهای رهبری
تعمیق شكاف نابرابری درآمدی

 =1.00بههیچوجه چشمگیر نیست =2.00چندان چشمگیر نیست
 =3.00تاحدی چشمگیر =4.00بسیار چشمگیر =5.00بهشدت چشمگیر
منبع :پیمایش گزارش برنامه جهانی2013

نگر
آینده

3.14
2.71
2.60

2.90
2.90
2.81

افزایش تنشهای اجتماعی در منا ()MENA

برای مبارزه با
نابرابری درآمدی،
ضروری است كه
فقر را بهشیوهای
جمعی و همگانی
كه تأثیرات
بلندمدت دارد از
بین ببریم .باید این
ظرفیت و توانایی
را به مردم بدهیم
كه به استقبال
چالشها بروند و
مهارتهایی را كه
ِ
ساختن آینده
برای
پررونقتر الزم
دارندبیاموزند.
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بوكار
كس 

رسانه

اقتصادی ،دیگر از استطاعت بسیاری خارج شده است.
بیماریهای مزمن ،همچون بیماریهای قلب و
دیابت ،كه با رژیم غذایی نامناس��ب و فقدان ورزش
مرتبط هس��تند ،عوامل اصلی مرگ و میر و بیماری
در ای��االت متحد محس��وب میش��وند .بااینحال،
یافتن میوه
«بیابانهای غذایی»ای ایجاد شدهاند كه
ِ
ِ
قیمت مناسب در آنها غیرممكن
و سبزیجاتِ تازه به
مصرفِ
غ��ذای پركالری
اس��ت و مردم چارهای جز
عاری از ارزش غذایی ندارند .در بسیاری از این جوامع
ورزش بیرون
ِ
خیابانها چراغ ندارند ،و
امنیت الزم برای ِ
از خانه وجود ن��دارد ،و پی بردهایم كه حل مش��كل
نابرابریهای اجتماع��ی در میان محلههای مختلف
همانقدر اهمیت دارد كه دسترسی به خدمات درمان.
حال كه مردم سراسر جهان روزبهروز تحصیالت،
درآمد و سالمتش��ان را بیشت��ر و بیشتر در خطر
پیرامون مسأله تعمیق نابرابری
میبینند ،جنبشی
ِ
ش��وق
درآمدی ش��كل میگیرد .ناآرامیهایی كه با
ِ
تغییر از رهبری سیاسی به رهبری دیگر در گرفتهاند
نمایشی از نگرانیهای مردم درباره نیازهای اولیهشان
هستند .و این جوانها هستند كه بیشترین تمایل
را به آشوب در خیابانها نشان میدهند ،چون گمان
میكنند هیچچیز برای از دست دادن ندارد .بسیاری
از جوانانی كه مدرك دانش��گاهی دارند از یافتن كار
عاجزند و در برخی كشورها بیش از  50درصد جوانان
بیكار هستند .در یك دهه آینده ،بهویژه در كشورهای
درحالتوسعه كه بیشت ِر جمعیتشان باالی 30سال
دارند ،نبو ِد دسترسی به شغل خطر ناآرامی و نزاعهای
اجتماعی و سیاسی را افزایش خواهد داد.
برای مبارزه با نابرابری درآمدی ،ضروری اس��ت
كه فقر را بهش��یوهای جمعی و همگانی كه تأثیرات
بلندمدت دارد از بین ببریم .باید این ظرفیت و توانایی
رابهمردمبدهیمكهانعطافپذیربشوند،كهبهاستقبال
ساختن آینده
چالشها بروند و مهارتهایی را كه برای
ِ
پررونقتر الزم دارند بیاموزند .همچنین باید دیدمان
ِ
وس��عت بیشتر دهیم و به نابرابریهای اجتماعی
را
همچون تبعیض جنس��یتی هم بپردازیم ،به زنان و
دخترانی كه بهطور نامتناس��بی تحت تأثیر فقر قرار
گرفتهاند .زنان و دخترانی كه بزرگترین تغییرات را
برای جوامع به ارمغان خواهند آورد.
ل استراتژیك و اراده سیاسی ،باید
بهمدد ابتكار عم 
غلتیدن همسایگانمان در
بیشتر و بیشتر جلوی
ِ
مغاك فقر را بگیریم و در عوض به نس��لهای آینده
ِ
نهایت ظرفیت و
فرصتی را ك��ه برای بهرهگی��ری از
استعدادشان نیاز دارند بدهیم.
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گزارش راهبردي
اس .دی.
شیبوالل
مدیرعامل

اینفوسیس
و عضو شوراي
چندمليتيهاي
نوظهوربرنامهجهاني

جهانیسازیتا
همین جای كار
منافعبسیاری
نصیب ما كرده
است .فقط در
هند،میلیونها
شغل ایجاد شده و
طبقه متوسط از
 30میلیون نفر به
 300میلیون نفر
افزایش یافته است.

آموزش مدام در جهاني كه مدام در حال تغيير است ،تنها را ِه مبارزه با بيكاري است
ِ

بیکاری:
مسألهای جهانی

بیکاری ،و بهویژه بیکاری جوانان ،دومین
مسأله مهم جهان در نظر عموم است
منبع:
پیمایش برنامه جهانی2013

بهنظرشما
بیکاری ساختاری در منطقه شما چهقدر چشمگیر و مهم است؟

افریقای
جنوب صحرا
4.25

اروپا
3.65

خاورمیانه و
شمال افریقا
4.01

آسیا
3.40
امریكای
شمالی
3.44

امریكای
التین
3.36

چشمگیرتر
4.50

كمترچشمگیر
4.00

4.25

3.50

3.75

3.00

3.25

 =1.00بههیچوجه چشمگیر نیست =2.00چندان چشمگیر نیست
 =3.00تاحدی چشمگیر =4.00بسیار چشمگیر =5.00بهشدت چشمگیر
منبع :پیمایش گزارش برنامه جهانی2013
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اسپانیا

ایرلند

پرتغال

یونان

نیوزیلند

مجارستان

ایسلند

جمهوری اسلواكی

استونی

لوكزامبورگ

بریتانیا

اسلوونی

مكزیك

دانمارك

فرانسه

اتحادیه اروپا

OECD

منبع :گزارشهاي سال 2013
Economic Policy Reforms; Going for Growth, OECD

ایاالت متحد

جهان سرانجام از خوابی دیرین برخاسته و چشمش
را به روی مشكل بیکاری س��اختاری و پایدار گشوده
اس��ت .اتفاق نظر دراینباره كه ،اگر به بیکاری مزمن
نپردازیم ،ناآرامیهای اجتماعی بیش از پیش تشدید
خواهد ش��د ،روزبهروز بیشتر و همهگیرتر میش��ود.
مردم ،بهویژه جوانان ،باید مشاغل خالق داشته باشند
و بهرهور شوند ،وگرنه ش��اهد افزایش نرخ جرم ،ركو ِد
اقتصادی و از هم گسیختگی ش��الوده اجتماعیمان
خواهیم بود.
این حقیقت ك��ه دولتها و كس��بوكارها بر این
نگرانیه��ا مهر تأیی��د میگذارند دلی��ل خوبی برای
خوشبینی است ،بهویژه در غرب .تازهترین دادههای
مركز تحقیق��ات پیو نش��ان از این دارد ك��ه وقتی از
مردم امریكای ش��مالی و اروپا پرس��یده میشود كه
دولتهایشان باید چه مسائلی را در اولویت قرار دهند،
فقدان فرصتهای شغلی مرتباً در رده نخست فهرست
قرار میگی��رد .اما برای ایجاد تغییر بای��د نوآوریها و
سرمایهگذاریهای مناس��بی را دنباله این پذیرش و
آگاهی از مشكل ایجاد كنیم ،و ورای مرزها در سراسر
جهان برای حل آن بكوشیم .این مشكلی ملی نیست،
پس ضروری اس��ت ك��ه دولته��ا و بخش خصوصی
دیدگاهی جهانی از بیکاری بهدس��ت آورند و در براب ِر
تمایالتِ معطوف به سیاس��تهای حمای��ت از تولید
داخل مقاومت كنند.
در این معنا ،جهانیسازی تا همین جای كار منافع
بسیاری نصیب ما كرده است .فقط در هند ،میلیونها
طول عم ِر من از
شغل ایجاد شده و طبقه متوسط در ِ
 30میلیون نفر به 300میلیون نفر افزایش یافته است.
بخش فنآوری اطالعات ،كه من در آن مشغولبهكار
هستم ،به  2.2میلیون نفر بهطور مستقیم و  8میلیون
نفر بهطور غیرمستقیم كار داده است .این شرو ِع خوبی
است ،اما در كشوری با  1.2میلیارد جمعیت كه حدود
 11میلیون بیكار دارد ،قطرهای در اقیانوس محسوب
میشود.
دولتها باید س��اختارهایی قانونی ایجاد كنند كه
اشتغال را تشویق و ثبات اقتصادی را تضمین میكنند،
و نخست شركتها را تشویق به ایجاد اشتغال و پس از
آن سرمایهگذاری در پرورش كاركنانشان كنند .این
سرمایهگذاری حیاتی و اساسی است ،زیرا مردم دیگر
انتظار ندارند كه تمام عمر شاغل باشند؛ كسی كه امروز
میتوان برای كاری بهخدمت گرفتش ،شاید چهار سال
دیگر برای آن كار صالحیت نداشته باشد ،مگر اینكه
كارفرما خودش در آموزش و پرورش او سرمایهگذاری
كند .كارگران امروز در محیطی جهانی در رقابت هستند

از نگاه آمار

كانادا
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بیكاری ساختاری پایدار

ِ
اولویت نخست
درصد كسانی كه میگویند بیکاری ساختاری باید
دولتهایشان باشد

31

درصد

54

درصد

29

درصد

امریكای
التین

53

درصد

خاورمیانه و
شمال افریقا

53

درصد

امریكای
شمالی

81

درصد

افریقای
جنوب صحرا

آسیا

اروپا

منبع:
پیمایش برنامه جهاني2013؛ پاسخدهندگان از میان ِ
نبود فرصتهای شغلی؛ بدهی دولتی؛ افزایش قیمتها و شكاف
میان غنی و فقیر ،دست به انتخاب زدند .این پیمایش با همكاری مركز تحقیقات پیو انجام شد.

تغییرات در بیكاری ساختاری جهان (سهماهه چهارم  – 2007سهماهه دوم )2012
 20درصد
نرخ بیکاری واقعی
نرخ تخمینی بیکاری ساختاری

 15درصد

 10درصد

 5درصد

فنالند

ایتالیا

شیلی

سوئیس

كره

ژاپن

استرالیا

تركیه

اتریش

هلند

بلژیك

نروژ

سوئد

جمهوری چك

لهستان

آلمان

سرزمينهاي اشغالي
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 -5درصد

عموم ًاانگشت
اتهام را در بیکاری
سوی تكنولوژی و
كارآییای كه پدید
میآوردمیگیرند،
اما شغلها از بین
نمیروند.بلكه
تحول و تكامل
مییابند .زیان در
یك بخش عموم ًا
بهمعنایعایدی
در بخشی دیگر
است.

نگر
آینده

 0درصد

و ای��ن یعنی كه نیاز به تحصیالتِ مناس��ب ،آموختن
مهارتهای جدید و فرصتهای آموزش مجدد دارند.
راهحلهای مقابله با این مسأله از منطقهای به منطقه
دیگر در جهان متفاوت هستند .امریكا از بیکاری 8و نیم
درصد میگوید ،اما در بخش تكنولوژی بیکاری فقط 3
و نیم درصد است ،پس در این بخش فرصتهایی برای
ایجاد شغلهای بیشتر و آموزش افراد بیشتر وجود
دارد .در سوی دیگر ،اروپا با كمبو ِد شدید استعداد و نبوغ
در حوزه خدمات درمان مواجه است ،بخشی كه همیشه
ضروری و موردنیاز خواهد ماند.
چالش منحصربهفرد هند در این زمینه بر این اساس
ِ
ِ
استوار اس��ت كه با در نظر گرفتن جمعیت این كشور،
هر راهحلی باید در مقیاس��ی وسیع و عظیم اجرا شود.
شاید هر سال  3میلیون فارغالتحصیل داشته باشیم،
كه یك میلیون نفرش��ان مهندس هس��تند ،اما فقط
 25درصد از این افراد را شایس��ته استخدام میدانند.
دیگران به آموزشهای بیشتر نیاز دارند تا آماده ورود
به صنعت شوند .درعینحال ،حدود  16میلیون كودك
هندی اص ً
ال مدرس��ه نمیروند .هند سخت در تقالی
ت آشكار
حل این مشكالت است ،اما نتایج در بلندمد 
خواهند شد.
در اینجاست كه من پتانسیلی از نوآوری میبینم.
كسبوكارها و ش��ركتها باید ،با آموزش و نظارت بر
جوانان در نقشهایی كه فرصتهای شغلی به ارمغان
میآورند و در نهایت استخدا ِم آنها در نقشهای دائم،
یا دس��تكم كمك به آنها برای یافتن جایگاهی در
شركتی دیگر ،در مبارزه علیه بیکاری جوانان وارد شوند.
بهعقیده من این مس��ئولیت بر گردن ماس��ت كه
فرصتهایی اینچنین را پدید آوریم .عموماً انگش��ت
اتهام را در بیکاری س��وی تكنول��وژی و كارآییای كه
پدید میآورد میگیرند ،اما ش��غلها از بین نمیروند.
بلكه تحول و تكامل مییابند .زیان در یك بخش عموماً
بهمعنای عایدی در بخشی دیگر است؛ برای نمونه در
فرودگاهها دیگر كیوسكهای خودكار مدارك مسافران
رفتن شغل یك
را چك میكنند .این ش��اید از دست ِ
ساختن
مأمور كنترل فرودگاه باشد ،اما هزاران نفر برای
ِ
آن نرمافزا ِر كنترل كار كردهاند.
پاس��داران ثروتِ اجتماعی هس��تیم .هیچ
ما همه
ِ
موسس��ه یا س��ازمانی نمیتواند این كار را بهتنهایی
انجام دهد .اینجاس��ت كه سازمانهایی چون مجمع
جهانی اقتصاد میتواند به كمك آید ،با ایجاد بستری
جهانی برای به اشتراك گذاشتن آراء و نوآوریها .این
سفری طوالنی خواهد بود ،اما اگر در كنار هم باشیم در
چشمانداز جز پیشرفت چیزی دیده نمیشود.
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جان لیپسكی
رئیسشورای
نظامهایپولی
بینالمللیبرنامه
جهانی

عجیبنیست
كه  10درصد
از كسانی كه به
پیمایشبرنامه
جهانیپاسخ
دادهاند مشكالت
اقتصادی یا
مسائل مالی را
مهمترینمسأله
درحالظهور سال
 2014دانستهاند.
درواقع ،عجیب این
است كه درصد
بیشتری بر این
عقیدهنبودند.

نگر
آینده
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از بين رفتن اعتماد به سیاستهای اقتصادی
بايد از تمام پتانسيل سازمانها و پيمانهاي بينالمللي بهره گيريم
تا چون گذشته از بروز بحران شگفتزده نشويم
كام ً
ال واضح اس��ت كه م��ردم اعتمادش��ان را به
سیاس��تهای اقتصادی امروز از دست دادهاند؛ فقط
كافی است نگاهی به كمبود سرمایهگذاریهای تازه و
بحران
نرخهای پایین بازاشتغالی در اقتصادهای پس از
ِ
تمام كشورهای توسعهیافته جهان بیاندازیم تا متوجه
این حقیقت شویم .لذا عجیب نیست كه  10درصد
از كسانی كه به پیمایش برنامه جهانی پاسخ دادهاند
مشكالت اقتصادی یا مسائل مالی را مهمترین مسأله
درحالظهور سال  2014دانستهاند .درواقع ،عجیب
این است كه درصد بیشتری بر این عقیده نبودند .به
شدن اعتماد سه دلیل داشته
گمان من این افت و محو ِ
ِ
است :گستره و شدتِ بحران؛ سرعت كند احیا از آن
زمان تا كنون؛ و انتظارات غیرواقعی كه از سیاستهای
اقتصادی وجود داشته است.
از علت نخس��ت كه آغاز كنیم ،مهم اس��ت كه به
یاد داشته باش��یم اندك كسانی پیشبینی بحران را
میكردند .كسبوكار مردمان آسیا در سهماهه چهارم
سال  2008در سراشیبی سقوط افتاده بود و آنها هیچ
تصوری از اینكه برادران لمان چه كس��انی بودند و
چه كردند نداشتند .و فقط آدمهای عادی نبودند كه
حیرتزده شدند؛ بیشتر كارشناسان هم پیشبینی
بحران را نمیكردند زیرا كه در آن زمان بخش مالی
بهویژه بسیار نوآور و پررونق بهنظر میرسید.
س��خت میتوان تصورش كرد ،اما افزایش سطح
مالكیت خانه در ایاالت متحد تا سطوح بیسابقهای در
تاریخ این كشور و رشد بازارهای درجهدو نشانههایی
از پیشرفتی شگرف در نظر گرفته شدند .اما همهچیز
یكشبه معكوس ش��د ،و بهناگهان این سمبلهای
پیشرفت و فرصت به نمادهای عدم مسئولیت و تهدید
تبدیل شدند.
ِ
سرعت
این تغییر بهشدت آسیبرس��ان بود و با
كند احیا از زمان بحران همراه شده است .مردم دیگر
مطمئن نیستند كه كدام سیاستها برای بازگشت
به رش�� ِد قدرتمندتر ضروری هستند و این در تمایل
به بهرهگی��ری از نیروهای عموم��اً غیرواقعبینانه در
سیاستهای عمومی اوج گرفته است .شك دارم كه
باورعمومي در اثر سودمندي و اثرگذاری كوتاهمدتی از
سیاستها رشد كرده باشد ،زیرا كه این گمان میرفت
كه ابزارهای پیشگیریای وجود دارد كه میتوانند
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مسائل اقتصادی:
خیلیهااحساسشانمیكنند

حدود  10درصد
از پاسخدهندگان
مشكالت اقتصادی
و مسائل مالی را
مهمترینمسألهشان
دانستهاند

چین

 10درصد
روسیه

 61درصد

منبع:

پیمایش برنامه جهانی2013

ژاپن

 71درصد

اندونزی

 62درصد

استرالیا

 30درصد

ِ
اهمیت از بين رفتن اعتماد به سیاستهای اقتصادی ،بهتفكیك گروه سنی
+70

3.80

18 -29

3.95

30 – 39

3.88

60 – 69

3.79

50 – 59

40 – 49

3.68

3.76

چشمگیرتر
4.25

كمترچشمگیر
4.00

 =1.00بههیچوجه چشمگیر نیست =2.00چندان چشمگیر نیست
 =3.00تاحدی چشمگیر =4.00بسیار چشمگیر =5.00بهشدت چشمگیر
منبع :پیمایش گزارش برنامه جهانی2013

3.75

3.50

درصد كسانی كه میگویند

وضعیت اقتصادی در كشورشان بد است

كانادا

یونان

 32درصد

 99درصد
آلمان

 25درصد

بریتانیا

 83درصد
مصر

76
درصد

نیجریه

 67درصد

افریقای جنوبی

برزیل

 45درصد

 41درصد

ایاالت متحد

 65درصد

 0-20درصد
 21-40درصد
 41-60درصد
 61-80درصد
 81-100درصد

منبع :پروژه رفتارهای جهانی مركز تحقیقات پیو2013

ِ
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3.86
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چشمگیرتر
4.25

كمترچشمگیر

اگر قرار است
وضعیت را تغییر
دهیم و اعتماد
ازدسترفته را احیا
كنیم ،الزم است از
درسهای بحرا ِن
كنونیبیاموزیم،
ِ
نخستین این
و
درسها این است
كه اقتصاد جهان
تا چه میزان
درهمتنیدهاست.

نگر
آینده

افریقای
جنوب صحرا
4.05

امریكای
التین
3.88

آسیا
3.79

هر مشكلی را چاره كنند .بههمین منوال ،فروپاشی و
ناكارآمدی نظامی مالی كه بازتابی از ناكارآمدی فضای
قانونی و ِ
ضعف احیای اقتصادی تلقی شد ،نشان داد كه
سیاستگذاران یا بیتفاوت هستند یا ناتوان.
جوانان گرایش بیشتری به انتقاد از سیاستهای
اقتصادی امروز دارند؛ پیمایش ما نشان داده است كه
پاسخدهندگان زی ِر 50سال بیشتر از پاسخدهندگان
باالیِ  50سال به اهمیت این مسأله اعتقاد دارند و این
گروه  18تا  29سالهها است كه آن را چشمگیرترین
ی اس��ت كه نسل
پیش رو میدانند .منطق 
مس��أله ِ
بهجامانده از دوران رش��د انفج��اری اقتصاد نگرانی
چندانینداشتهباشند؛آنهاهنوزازهمانمستمریها
منافع دولتی بهرهمند هستند و قطعاً نسبت به نسل
و
ِ
پیش از خودش��ان از لحاظ خدمات درمان عمومی
و دیگر تدابیر رفاه عمومی به��ره بیشتری بردهاند و
عملكردبهتریداشتهاند.حدسمنایناستكهآنها
گمان نمیكنند این چیزها در خطر باشد ،درحالیكه
بسیاری از جوانترها در جاهایی چون ایاالت متحد از
خود میپرسند كه این نظام تا كی دستنخورده باقی
خواهد ماند.
اگر قرار اس��ت وضعیت را تغیی��ر دهیم و اعتماد
ازدس��ترفته را احیا كنیم ،الزم اس��ت از درسهای
نخستین این درسها این
بحران كنونی بیاموزیم ،و
ِ
ِ
است كه اقتصاد جهان تا چه میزان درهمتنیده است.
گروه جی 20بهترین پاسخ به بحران و این وابستگی
پتانسیل
داخلی متقابل اقتصاد جهانی بوده است ،اما
ِ
آن بهشدت دستكم گرفته شده است.
جی 20پیشتر در س��طح وزرای دارایی و اقتصاد
وجود داش��ت ،لذا از جهتی ارتقاء آن به سطح سران
كشورها چندان تغییر فاحشی نبود .اما مالقات مرتب
رهبران دولتهایی كه دو سوم از جمعیت جهان و 85
درصد از تولید ناخالص داخلی آن را در اختیار دارند در
تاریخ سابقهای نداشته است .طرح اولیه نهادی بسیار
كارآمد بود ،اما باز هم اج��ازه دادهاند كه ب ه هدر برود.
تالشهای آنها در جهت همكاری بهترین راه مقابله
با مشكالت درهمپیچیده جهان است و اگر بتوانیم این
مسأله را در خاطرمان نگه داریم و موفقیتهای اولیه
رهبران جی 20را بنیانی برای راهمان قرار دهیم ،گمان
میكنم بتوانیم تغییری ایجاد كنیم.
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كیشور محبوبانی
رئیسدانشكده
سیاستعمومی
لی كوآن ییو در
دانشگاهملی
سنگاپوروعضو
شورایچینبرنامه
جهانی

ِ
موفقیت
دلیل
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اقتصاد بازار آزاد؛
كسب مهارت
در تكنولوژی و
علم؛فرهنگی
پراگماتیك؛
حكومت نخبگان؛ و
البته ،آموزش.
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بسط طبقه متوسط در آسیا
وقت آن است كه در كنار رشد اقتصادي آسيا فكري هم براي حفظ محيطزيست كنيم

انفجار طبقه متوسط آس��یا خیرهكننده است.
بزرگی این گروه در حال حاضر 500میلیون نفر است
و تا سال  2020به  1.75میلیارد نفر خواهد رسید؛
افزایش بیش از سه برابری در فقط هفت سال .دنیا
هرگز پیش از این چنین چیزی را به خود ندیده است؛
این احتماالً یكی از بزرگترین تغییرات ناگهانی در
تاریخ است .چندان جای شگفتی نیست كه مردم در
سراسر آسیا آیندهای درخشان را برای فرزندان خود
انتظار دارند؛ طبق دادههای مركز تحقیقات پیو 82
درصد از پاسخدهندگان چینی انتظار دارند كودكانی
وضعیت مالی
ِ
كه امروز در دوران رشدشان هستند
بهتری نسبت به والدین خود داشته باشند.
ِ
موفقیت جوامع آس��یایی در این است
ن
دلیل ای 
كه سرانجام شروع كردهاند به درك ،تحلیل و اجرای
اصالحات مهم :اقتصاد بازار آزاد؛ كس��ب مهارت در
تكنولوژی و علم؛ فرهنگ��ی پراگماتیك؛ حكومت
نخبگان؛ و البته ،آموزش.
در سراسر آسیا شاهد رش��د حیرتانگیز سطح
زندگی و رفاه هستیم ،و هرجا كه بنگرید فقر در حال
محو شدن اس��ت .برای مثال ،در چین از زمان آغاز
اصالحات در بازار ،بی��ش از  600میلیون نفر از فقر
مطلقنجات یافتهاند .شاهدبهبودبسیاربیشتریدر
سطح رفاه این منطقه خواهیم بود ،نسبت به آنچه در
قرنهایگذشتهدیدهایم.وهمهاینهامنافعبسیاری
به ارمغان خواهند آورد.
برای نمونه ،یك نتیجه مهم این تغییرات كاهش
مناقش�� ه در منطقه است .آس��یا هنوز راه زیادی تا
رسیدن به سطح طالیی زندگی اروپای غربی ،كه فاقد
هرگونه احتمال در گرفتن جنگ میان كشورهای
همسایه است ،دارد اما بهخاطر توسعه و بسط طبقه
متوسط (جمعیتی كه عموماً در تاریخ احتمال جنگ
را پایینآورده اس��ت) این مقصدی اس��ت كه ما به
سمتش گام برمیداریم.
بااینهمه ،همه اخبار آس��یا هم مس��رتبخش
پیش روی ماست
نیس��تند .بزرگترین چالشی كه ِ 
تأثیری است كه اینهمه بر محیطزیست میگذارد؛
اگر طبقه متوسط درحالرشد آسیا همه رویای سطح
زندگی غربی را از طریق الگوی غرب در س��ر داشته
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بزرگترین مصرفكنندگان جهان
چهكشورهاییهستند؟
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درصد افراد يك كشور كه معتقد هستند نسل بعد بهلحاظ مالی
ِ
وضعیت بدتری نسبت به والدین خود خواهند داشت
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62
درصد

روند جهانی بسط
طبقهمتوسط،
بهویژه در آسیا،
را باید پذیرفت
و از آن استقبال
كرد .مردم در
سراسر قاره
میتوانندببینند
كهزندگیهایشان
در یك دهه گذشته
بهبود یافته است و
این جوام ع آسیایی
سطحی از صلح
و رونق را تجربه
میكنند كه قرنها
بهرهای از آن نبرده
بودند.
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باشند ،باری كه بر دوش محیطزیست جهان تحمیل
خواهد ش��د میتواند فاجعهبار باشد .مصرف سرانه
ِ
وحشتناك
برق در ایاالت متحد در سال 2010رقم
ت بر ساعت بود ،اما در مقابل در چین
 13935كیلووا 
و هند این میزان بهترتیب فقط  2994كیلو وات بر
ساعت و 626كیلو وات بر ساعت بوده است.این یعنی
كهچینوهندهركدامسهبراب ِرجمعیتایاالتمتحد
را در خود جای دادهاند اما فقط جزئی از مصرفِ سرانه
برق این كشور را دارند .واضح است كه ما نمیتوانیم
جلوی بسط طبقه متوسط آسیا را برداریم ،لذا فقط
ِ
مسئولیتبیشتری
بایدامیدوارباشیمكهاینجوامع
درباره تأثیرشان بر محیطزیست برعهده بگیرند.
رهبران آسیا میدانند كه باید در این كارزار كاری
كنند .اما در جس��توجوی راهحل مهم اس��ت كه
كشورهای توسعهیافته الگویی برای آنها بسازند .این
چالش بزرگی برای متفكران سیاستهای كشورها
در بلندمدت است؛ اگر میخواهید چین به شریكی
مسئول تبدیل شود و كشوری كه به محیطزیست
جهانی اهمیت میدهد ،باید از طری��ق عمل راه را
نشانش بدهید ،نه حرف.
روش مشاركت و همكاری طبقه متوسط در
یك ِ
میزان س��رمایه انسانی و قدرتِ
طریق
از
این زمینه
ِ
جمعی ذهنیای است كه به انباره تكنولوژی و علم
خواهد افزود .میزان بهینگی مصرف انرژی در ژاپن
ده براب��ر بهتر از چین اس��ت .لذا اگر چی��ن از ژاپن
درس بگیرد و طبقه متوس��ط روبهرشد این كشور
در زمینههایی چون تكنولوژیهای سبز وارد شود،
شاید بتوان رش ِد اقتصادی بیشتری را توآم با كاهش
استفاده از منابع به ارمغان آورد.
بدین ترتیب توصیه من بسیار ساده است .روند
جهانی بسط طبقه متوسط ،بهویژه در آسیا ،را باید
پذیرفت و از آن استقبال كرد .مردم در سراسر قاره
میتوانند ببینند كه زندگیهایش��ان در یك دهه
ع آسیایی
گذش��ته بهبود یافته اس��ت و این جوام 
سطحی از صلح و رونق را تجربه میكنند كه قرنها
بهرهای از آن نبرده بودند .اگر چالشهایی چون مسأله
محیطزیست را بتوان حل كرد ،دلیلی وجود ندارد كه
این وضعیت در سالهای آینده ادامه نیابد.
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جفری وست

استادموسسه
سانتافه،ورئیس
شوراینظامهای

پیچیدهبرنامهجهانی

از گرمایش
زمین تا معضل
بیخانمانی،از
بحرانهایبدهی
تا كمبود انرژی،
از فقدا ِن مناب ِع
كافی آب تا شیوع
بیماریها،هر
مشكلی كه به
ذهنتان برسد و
انسان را تهدید
بكند ،شهر جایی
است كه آن مشكل
در آن حضور دارد.
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اهمیت فزاینده كالنشهرها
ِ
انساني كالنشهرها ميتواند فاجعهبار باشد
عدم توجه به پيچيدگيهاي اقتصادي ،اجتماعي و
ِ
از گرمای��ش زمی��ن تا معض��ل بیخانمان��ی ،از
منابع
فقدان
بحرانهای بدهی تا كمبود ان��رژی ،از
ِ
ِ
كافیآبتاشیوعبیماریها،هرمشكلیكهبهذهنتان
برسد و انسان را تهدید بكند ،شهر جایی است كه آن
مشكل در آن حضور دارد .اما شهرها بهترین امید ما
یافتن راهحلهای ای��ن چالشهای عظیم نیز
براي
ِ
هس��تند ،زیرا كه مهد نوآوری ،تفكر و خلق ثروتند.
ازاینرو،یكیازمهمترینچالشهایقرنبیستویكم
درك شهرها است ،و كالنشهرها؛ نواحی شهریای
كه جمعیتشان از 15میلیون نفر تجاوز میكند.
س��ال پی��ش را بنگری��م ،به
ِ
اگر بی��ش از 150
كالنشهرهای گذش��ته همچون لندن و نیویورك،
درمییابیم كه از همان تصوی ِر منفیای در رنج بودند
كه كالنشهرهای امروز .تصویر دیكنز از لندن را به یاد
آورید :ش��هری پر از جرم و جنایت ،آلودگی ،بیماری
و فقر .بااینوجود ،این ش��هرها بهش��دت در تحرك،
جوامع متنوعی دارند ،كه
تكامل و تحول هس��تند و
ِ
فرصتهای بزرگی ایجاد میكنن��د كه در نهایت به
تجس��م مدرنش��ان در محركههای اقتصاد جهان
ِ
میرساندشان .در كالنشهرهایی كه امروزه در افریقا،
ِ
وضعیت
آسیا و دیگر نقاط جهان ظهور میكنند هم
بسیار مشابهی را میتوان دید.
اخیراً،منوهمكارانممشغولتوسعه«دانششهر»
بودهایم تا بهدید مقداری پویایی اجتماعی اقتصادی و
زیرساختی از شهر برسيم و كاركرد نهادهای آنها را
دریابیم.بهنتایجحیرتانگیزیدستیافتیم.باتحلیل
دادههایی ك��ه نماینده طیف وس��یعی از معیارهای
شهری شهرهای سراسر جهان است ،پی بردیم كه این
دادهها در قالبی بسیار مشابه قرار میگیرند .این یعنی
ِ
جمعیت شهری را در یك نظا ِم شهرنشینی در
كه اگر
هر كجای جهان بدانید ،میتوانید با تخمینی 80تا90
درصدی درآمد متوسط ،تعداد مبتالیان به ایدز ،موارد
طول
ثبت اختراع ،نرخ جرم ،تعداد پمپهای بنزینِ ،
جادهها و غیرهشان را پیشبینی كنید .لذا ،صرفنظر
ِ
سیستماتیك
موانع
ازتاریخ،جغرافیاوفرهنگ،قواعدو ِ
ِ
فردیت شهرها
خارقالعادهای وجود دارند كه میتوانند
را ارتقاء بخشند.
چرا اینطور است؟ ما معتقدیم كه این «قوانین»
بازتابِ شباهت و نزدیكی مردم و شبكههای اجتماعی
دنیا هستند :ما ارتباط هس��تیم .گویی تمام شهرها
نا ِی» كارآمد یكسانی دارند زیرا برای مردم بنا
«دیا 
ً
شدهاند؛ شهرها اساسا شبكههای اجتماعی هستند،
نظامهای تطبیقپذیر پیچیدهای ك��ه صرفنظر از
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كالنشهرهاچطور
هستند؟پیمایش
برنامهجهانی
نشان داده است كه
در سراسر جهان
ِ
اهمیت آنها
مردم
را درك میكنند،
اما قضاوتی در
مورد آینده آنها
وجود ندارد.

نگر
آینده

اروپا
3.45

خاورمیانه و شمال افریقا
3.35

جغرافیا ،سیستم سیاسی و الگوی اقتصادیشان رفتار
مشابهی دارند.
كالنش��هرها چطور هس��تند؟ پیمایش برنامه
جهانی نشان داده اس��ت كه در سراسر جهان مردم
ِ
اهمیت آنها را درك میكنند ،اما قضاوتی در مورد
آینده آنها وجود ندارد .آی��ا همینطور تا بینهایت
رشد خواهند كرد ،بدون بهبو ِد چشمگیری در شرایط
اجتماعیشان ،یا از مسیری كه لندن و نیویورك طی
كردهاند خواهند رفت و به موتورهای عظیم محرك
اقتص��اد و متروپولیسهای م��درن تبدیل خواهند
شد؟ دههها زمان میبرد كه شهرها تغییر كنند ،اما
در سراسر جهان كه دقیق میشویم درسهایی برای
اهمیت ِ
ِ
درك واقعی كاركرد آنها
آموختن هست كه بر
تأكید میگذارند.
برای نمونه چین قدم در مسیر شگفتانگیز ساخت
روستانشین
شهرهای نو گذاشته است تا  250میلیون
ِ
خود را در آنها جای دهد .شاید شتابزده ،این شهرها
بدون درك عمیقی از پیچیدگی شهرها و ارتباط آن با
ِ
ِ
موفقیت اجتماعیاقتصادی بنا میشوند .درواقع ،به ما
گفتهمیشودكهاینشهرهایجدید،همچونحومههای
كالسیك ،ش��هرهای ارواح بیروحی هستند كه حس
ن خود نمیدهند .شهرها
چندانی از جامعه به س��اكنا 
كیفیتی ارگانیك و زنده دارند؛ از تراكنشهای میان افراد
تكامل مییابند و بهلحاظ فیزیكی رشد میكنند.
كالنشهرهای عظیم دنیا تراكنش میان انسانها
ِ
تعریف شهر را میسازند،
را ،كه آن روح و شو ِر غیرقابل
تسهیل میكنند؛ آن سرچشمه نوآوری و هیجان كه
ِ
موفقیتاقتصادیواجتماعی
كمكبزرگیبهجهشو
میكند.
در ایاالت متحد ،دیترویت نشانمان داد كه چطور
نادیده گرفتن تنوع میتواند به از دست رفتن این شور
و سرزندگی بیانجامد .دیترویت كوتهبینانه بر صنعت
صنایع مرتبط اما بهشدت
خودرو متمركز شده بود ،كه
ِ
وابس��ته دیگر را گر ِد خود جمع كرد ،و این به رش��د
انفجاری كوتاه و موقتی انجامید .اما بهس��بب فقدان
دوران
تنوع كسبوكار ،وقتی صنعت خودروسازی وارد ِ
وضعیتجدیدتطبیق
ِ
دشوارخودشدشهرنتوانستبا
پیدا كند .ش��هرها نظامهای تطبیقپذیر پیچیدهای
بنیادین اجتماعی
هستند ،تحت تأثیر ش��بكههای
ِ
و زیرس��اختی .تنوع برای جه��ش و انعطافپذیری
آنها حیاتی اس��ت ،زیرا كه تمام منافع ،موفقیتها
و مشكالتشان بهش��دت درهمپیچیده ،در تقابل با
یكدیگر و مدام در حال تغییر هستند.
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آيندهپژوهي
فاضل الریجانی

رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم
و تحقیقات آیت اهلل
آملی

نگرانیدهههای
آینده « آب»
خواهد بود .ممکن
است روزی برسد
که جنگها بر سر
در اختیار گرفتن
منابع آب به جای
نفت و انرژی اتفاق
بیفتد.تغییرمسیر
فناوریها به سوی
فناوریهایسبز
به دلیل هراس
انسان از عواقب
ندانم کاریهای
خود و میراثی
است که برای
آیندگانبرجای
میگذارد.
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هزینه حملونقل مجبور به محلی ش��دن
هستند( ».واتسون)

پنج روند کلی در جهان دیده میشود که
جوامع را تغییر شکل خواهند داد .این روندها
را میتوان به شکل زیر طبقه بندی کرد:

قطبی شدن

این اصالح در زبان فارس ممکن اس��ت
گوی��ا نباش��د .پوالریزه ش��دن در اصطالح
جهانیشدن
فیزیک امواج(اعم از نور ،صوت و سایر امواج
جهانیش��دن و جهانیس��ازی ب��ه یک
الکترو مغناطیس��ی) به معنی یکسو کردن
موضوع با دو نگاه متناقض اش��اره میکنند.
ام��واج اس��ت .امواجی ک��ه در صفحههای
جهانیش��دن به یک روند تغییر دایمی در
مختلفبهشکلسهبعدیدرحرکتهستند
همه جوانب زندگی جهانی اش��اره میکند
توسط فیلترهایی تنها در یک بعد اجازه عبور
که از درون سیس��تم کلی جهان برخواسته
مییابند و سایر ابعاد آنها حذف میشود .این
است و مرزهای میان جوامع را برهم میریزد،
خصوصیت جهان آینده به معنی آن اس��ت
اقتدار داخلی دولته��ا را کاهش میدهد و
که مردم ب��ا انتخابهای متع��ددی روبهرو
آنها را وامی دارد در یک هارمونی متناس��ب
هس��تند که بس��ته به جهتگیری زندگی
با تحوالت جه��ان زندگی کنن��د .اقتصاد،
آنها باید فقط یکی از آنه��ا را انتخاب کنند.
فرهنگ و شرایط اجتماعی دیگر در انحصار
این تناقضی اس��ت که در زندگی انسانها و
سیاستگزاریهای داخلی نخواهد بود بلکه
جوامع ایجاد میش��ود .در واقع تمام تالش
نوعی تبعیت از رفتار جمعی جامعه جهانی را
انسان طی قرون گذشته تا امروز این بوده که
بر همه جوامع دیکته میکند .این اقدامات نه
بتواند به انتخابها و فرصتهای بیشتری در
یک توطئه حساب شده از سوی کشورهای
هر لحظه دست یابد ولی انبوهی اطالعات و
جهان اولی علیه سایر جوامع ،بلکه یک روند
فرصتها همیشه به سود انسان نیست .مثال
برخواسته از درون سیستم جهانی است که
در نظریه اطالعات یک قضیه مهم وجود دارد
همه جوامع میتوانند در شکل آینده آن نقش
بخش دوم و پایانی
که عنوان میکند «اطالعات وقتی از حد یک
داش��ته باش��ند و آینده را بر اساس نیازهای
نقطه بحرانی عبور کنند ،تبدیل به اطالعات
خود در آینده تا حد امکان ش��کل بخشند.
همانطور که در بخش پیشین این مقاله اش�اره کردیم روندهای
مزاحممیشوند(درزبانفنیاینرشتهیعنی
اما جهانیسازی اش��اره به این دارد که همه
آینده به س�بکهای متعدد و بنابه نیازهای متفاوت تهیه شدهاند و
از سیگنال به نویز تبدیل میشوند) .همین
که
این تحوالت نوعی استعمار جدید است
واقعا نمیتوان گفت که کدامیک از این مطالعات نس�بت به دیگری
اتفاق در جوامع انباشته شده از اطالعات نیز
به
تر
جوامع برخوردار بر علیه جوامع ضعیف
ارجح اس�ت .لذا باید یکی از این مطالعات را به عنوان محور در نظر
درحال رخ دادن است .مثال «برخی از مردم
کار گرفتهاند و هدف آن غارت منابع و امکانات
گرفت و س�ایر بحثها را در کنار آن به پیش ب�رد .یکی از کتابهای
فناوریه��ای جدی��د را میپذیرند و برخی
و نیروی انسانی ارزانتر آنها به نفع خود است.
خوب در این زمینه کتاب «پروندههای آینده  5:روند که به  50سال
آن را ط��رد میکنند ،بازارهای صنعتی بین
بدیهی اس��ت که این نگاه بیش از حد منفی
آینده ش�کل میدهند» اثر ریچارد واتس�ون اس�ت.در ادامه برای
کاالهای لوکس و ک��م ارزش درگردشاند.
اس��ت ،هرچند که نمیتوان نقش نیروهای
آگاهی خواننده به تع�دادی از روندهای پیش بینی ش�ده آینده از
وجود خدمات متعددی مانند بهداش��ت و
قویت��ر را در موازنه نیروه��ای آینده نادیده
کتاب واتسون اشاره میکنیم و در انتها نتایجی را از موضوع این مقاله
تحصی�لات ،حمل و نق��ل و امنیت ،قطبی
گرفت .اما جهانی شدن جنبههای ناشایستی
استخراج خواهیم کرد.
شدن از طریق توانایی پرداخت هزینههای
نیز دارد .از بین رفتن حریم خصوصی ،تعقیب
این خدمات وارد عمل میش��ود .دوگانگی
افراد ب��ا دوربینهایی ک��ه در همه جا نصب
سیستم
یک
تدارک
مش��ترک،
سیاسی
سیستم
و
مالی
در تصمیمگیریهای کالن نیز وجود دارد و در کشورهای
شدهاند ،ردیابی افراد از طریق GPSو سیستمهایRFID
که (درکتابخانهها و فروشگاهها برای ردیابی محصوالت و آموزشی و دانش��گاهی همس��ان و غیره ،دیده میشود توسعهیافته با مردمی روبهرو خواهیم بود که یا مدبرانه به
عدم سرقت آنها به کار میرود) و همچنین آرشیو کردن که بحرانهای مالی این اتحادیه موجب ش��ده است که س��وی دنیای جدید حرکت میکنند و یا آنکه مجبورند
همه مکاتبات و تلفنهای افراد که امروزه در حال اجراست برخی از آنها این روند یگانه شدن را نادرست تلقی کنند .بردهوار تسلیم آن شوند( ».واتسون)
و اخیرا با افشا گری ادوارد اسنودن که با آژانس امنیت ملی کشورهای برخوردارتر مانند آلمان و فرانسه باید بار ضرر
اضطراب
آمریکا همکاری داش��ت ،موجب نوعی نگرانی جهانی از و زیانهای کشورهای ضعیفتری مانند یونان و ایتالیا و
اضطراب از نتایج فوری سرعت تغییرات و عدم امکان
قبرس و غیره را به دوش بکشند و این عدم توازن موجب انطباق یا س��ازش با این سرعت است .مدها سریعا تغییر
تعدی به حریم خصوصی شده است.
ایجاد نارضایتیهای متعدد در جوامع داخلی آنها ش��ده میکنند .دستگاههای جدیدی که میخریم به سرعت
محلی شدن
جوامع
مجدد
تفکیک
به
اروپا
اتحادیه
اکنون
م
ه
لذا
است.
از رده خارج میش��وند و دیگر خدمات پس از فروش آنها
این روندی است که مثل نیرویی در مقابل جهانیشدن
ظاهر میشود .به این معنی که روند جهانیشدن با همه به عنوان یک گزینه بس��یار ق��وی در انتخابهای آینده بیفایده خواهد بود .رشتههای تحصیلی جدید جایگزین
جوامع و انسانها سازگاری ندارد .لذا ممکن است برخی میاندیش��د« :قبیله گرایی جدید ،حکومتهای محلی رشتههای تحصیلی ما میش��وند و اگر از کار فعلی خود
از رش��تههایی که روند جهانیش��دن بافته است توسط را قویتر و محصوالت محلی و اقتصاد را سازگار میکند .کنارهگیری کنیم احتمال آنکه با همان رشته و تجربیات
روند محلیسازی پنبه ش��ود .مثال بعد از سالها تالش محلی سازی به دلیل کمبود منابع(بخصوص نفت) اتفاق بتوانیم به شغلی با قدر و تناسب خود دست یابیم کاهش
اتحادیه اروپا برای یگانگی جوامع عضو ،داشتن سیستم میافتد و به این معنی که محصوالت اقتصادی به دلیل مییابد .این تحوالت و ه��زاران تحوالت دیگر هیچیک

آیندهشناسی
و روندهای آینده

خوش��ایند ما نخواهند بود و اضطراب نتیجه فوری این
جهانی اس��ت که درمقابل ما تغییر چه��ره میدهد .لذا
«بسیاری از افراد آرزوی بازگشت به گذشته را میکنند.
این حس ناامنی تا حدی مربوط به نس��ل است ولی شما
چه 18ساله و چه 80ساله باشید ،حس ناتوانی و اضطراب
دایمی در شما رشد میکند و باعث دلتنگی برای گذشته
و گریزگرایی و یا برعکس موجب خودشیفتگی میشود».
(واتسون)
در جستجوی معنا

سخن آخر

نگر
آینده

فهرست روندهای آینده را میتوان ادامه داد .همانطور
که قبال نیز گفتیم این فهرستها به دالیل و مقصودهای
مختلف تهیه میشوند و اندیشمندان تالش میکنند تااز
طریق شناسایی این روندها مردم و برنامهریزان را نسبت به
حوادث آینده هشیار کنند .روندهایی که در کنار روندهای
پنجگانه باال میتوان عنوان کرد به صورت زیر هستند .این
روندها طی  50س��ال آینده تغییرات مهمی را در جوامع
ایجاد خواهند کرد:
-1پیری:جوامعدرحالپیرشدنهستند.دالیلمتعددی
برای این موضوع وجود دارد که فق��ط به تعدادی از آنها
اش��اره میکنیم .افزایش سطح بهداشت جوامع ،کاهش
ازدواجها و تعداد فرزندان از آن جملهاند« :هر  8ثانیه در
آمریکا تولد  50سالگی یک نفر است اما شرکتها هنوز به
شکل وس��واسگونهای بر جوانان تمرکز میکنند .افراد
باالی  75س��ال در ژاپن بین س��الهای  2005تا 2015
به  36درصد میرسد( ».واتسون) شرکتها باید بتوانند
سن بازنشستگی را افزایش دهند تا بتوانند از نیروی کار
خود استفاده کنند .تعداد زادوولد برای تامین نیروی کار
با درآمد کارکنان رابطهای مس��تقیم دارد ولی فقط این
نیس��ت .میل به زندگی آزادانه ،دوری جستن از تعهدات
خانوادگی و برعکس میل به حفظ شغل ،باعث میشود
که جوامع بهرغم کسب درآمد باالتر از عالقه کمتری به
حفظ نسلهای انسانی آینده برخوردار شوند .هماکنون
رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای غربی و بهخصوص
مناطقسردسیروقطبیمنفیاستواینجوامعبرایتولد
فرزندان جدید جایزه تعیین میکنند ولی روز به روز سن
جامعه افزایش مییابد« :نوع بیماریها و جراحیهایی که
درآیندهباآنهامواجهمیشویمنیزتغییرمیکند.هماکنون
نیز شاهد جراحیهای زیبایی هستیم و انتظار میرود پول
بیشتری برای بهبود حافظه و جوانسازی صورت گیرد .در
حالت عادی انتظار میرود که انفجاری در صنایعی مانند
جهانگردیرویدهدوشرکتهاسفرهایبیشتریرابرای
افراد مسنتر سامان دهند(».واتسون)
 -2تغییر جهت ق�درت رو به ش�رق« :مراکز اقتصادی،
سیاسی و نظامی از غرب به شرق در حال تغییر هستند.
مثال پیشبینی میشود که درآمد چین تا سال  2015به
 2/2تریلیون دالر بالغ شود .در ضمن عربستان سعودی،
امارات متحده عربی ،کوی��ت  ،بحرین ،قطر و عمان یک
تریلیون دالر سرمایهگذاری اصلی در خطوط لوله دارند و
میتوانند در ده سال آینده آن را به دو یا سه برابر افزایش
دهند .نکته اصلی این اس��ت که بازاره��ای چین و هند
فقط به دلیل منابع ارزان عرضه و تقاضا پر رونق نیستند،
بلکه به این دلیل اس��ت که این کشورها بیش از پیش به
کانونهای اصلی و مراکز مهم نوآوری تبدیل ش��دهاند.
هم زمان دیده میشود که شرکتهای چینی ،هندی و
برخی از کشورهای خاورمیانه ،شرکتهای بزرگ غربی
را با س��اختمانهای آنها میخرند .این موضوع میتواند

ممکن است برخی
از رشتههایی که
روندجهانیشدن
بافته است توسط
روندمحلیسازی
پنبه شود .مثال
بعد از سالها
تالش اتحادیه
اروپا برای یگانگی
جوامع عضو،
دیده میشود
که بحرانهای
مالی این اتحادیه
موجب شده است
که برخی از آنها
این روند یگانه
شدن را نادرست
تلقیکنند.
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ازدس��ت دادن معنی زندگی یکی از مهمترین نتایج
سرعت تغییرات است .احساس ناامنی با خود ،بیتفاوتی
نسبت به سرنوشت خود یا دیگران را به همراه میآورد .افراد
بیگانهنسبتبهیکدیگر،احساساتهمرانادیدهمیگیرند.
برای رشد و تعالی خود اصول اخالقی را نادیده میگیرند.
حقوق زنان و کودکان بیش��تر پایمال میشود و داشتن
اندام عضالنی و هیبت ترس��ناک مجددا به دوره بدویت
انسانها گرایش مییابد .ما در حال حاضر به شدت با این
مظاهر زندگی اجتماعی روبهرو هستیم .آرایش موهای
جوانان به آرایش موهای اقوام شکارچی ما نزدیک شده
است .مسایل ساده از طریق گفتوگو حل نمیشوند ،بلکه
زور بازوی بیشتر ،هیات ترسناکتر و پرخاشگری بیشتر
برای ترس��اندن دیگران راه حلهای سادهتری برای حل
مسایل به نظر میرس��ند .بیمعنایی در زندگی فقط در
جنبه مذهبی آن نهفته نیس��ت بلکه همه ارکان زندگی
انسان را در برمیگیرد .عدم اعتقاد قلبی و نداشتن ایمان از
مظاهریاستکهبسیاریانسانهانگرانوقوعآندرآینده
هستند .اما برعکس جریانهایی در درون همین جوامع
در حال رشد هستند که از منشاء معناجویی و معناگرایی
جوامع برخاسته و تالش میش��ود در انبوهی رفتارهای
ناهنجار ،امید به اعتقاد انسانها به اصول اساسی زندگی
و اخالق و معرفت ،گسترش یابد .مطالعات متعددی که
پس از جنگ جهانی دوم در مورد زندگی در اردوگاههای
مرگ آلمانها انجام ش��دند و بخصوص مطالعات ویکتور
فرانکل روانشناس برجستهای که خود سالهای زیادی
را در اردوگاه آشویتس س��پری کرد ،نشان میدهند که
اگر انسان معنایی در زندگی خود بیابد ،قدرت الزم برای
تحمل همه رنجهای برخاسته از نظام نادعاالنه زندگی و
فایق شدن بر دش��واریهای آن را خواهد یافت .فرانکل
عنوان روانشناسی خود را «معناجویی» گذاشت و روش
درمانی خود را نیز «معنا درمانی» نامید .در هر حال اینکه
علوم جایگزین مذهب خواهند ش��د ی��ا خیر ،موضوعی
اس��ت که میان متفکرین مختل��ف بحثهای متعددی
را برانگیخته اس��ت .برای ما که دیدگاههای ایمانی را بر
دیدگاههای علمی محض ترجیح میدهیم ،روشن است
که دین در شرایط دشوار جهان ،به عنوانی یک کشتی امن
اس��ت که همچنان از زمان حضرت نوح(ع) درحال عبور
دادن ایمان آوردندگان از طوفان حوادث اس��ت .به نظر
میرسد که گرایش به معناجویی و بهخصوص معناجویی
در قالب دینباوری و اعتقاد به قدرت و توانایی خداوند ،در
جهان درحال رشد است .لذا رشد اضطراب جهانی موجب
رش��د دین باوری و معنا جویی خواهد ش��د .فرانکل در
کتاب معروف خود « انسان در جستجوی معنی» عنوان

میکند« :اگر زندگی معنایی داشته باشد ،رنج کشیدن
نیز معنا خواهد یافت .رنج چون مرگ و سرنوشت ،بخشی
ناگسستنی از زندگی است .بدون رنج و بدون مرگ ،زندگی
کامل نخواهد بود».

در مورد شرکتهایی از روسیه ،برزیل و شرکتهایی که
 N11نامیده میشوند( شامل بنگالدش ،مصر ،اندونزی،
ایران ،کره جنوبی ،مکزیک ،نیجریه ،پاکستان،فیلیپین،
ترکیه و ویتنام) اتفاق افتد .نتیجه بعدی رشد تقاضا برای
منابع طبیعی در این مناطق و باال رفتن عرضه است .البته
مش��روط بر اینکه این ملتها دچار سقوط اقتصادی به
دالیل سیاسی و اجتماعی نشوند( ».واتسون) .بحرانهای
اقتصادی و مالی و همچنی��ن جنبشهای اجتماعی در
کشورهای مختلف موجب میشود که بنا بر پیش بینی
ساموئل هانتینگتون برخی از تمدنها به یکدیگر نزدیک
و برخی دیگر از هم دور شوند و بسیاری از درگیریهای
آینده در خطوط گس��ل میان این تمدنها و کش��ورها
صورت گیرد.
 -3پیوستگی جهانی  :تسهیالتی که جهان برای تماس
و ارتباط میان ملتها فراهم کرده است مانند «فناوری،
قانونزدایی ،جهانیشدن ،سفرهای کمهزینه و مهاجرت»
موجب شده است که روش زندگی ،کار و تفکر مردم تغییر
کند« :مثال به طور همزمان ی��ک میلیارد نفر از اینترنت
استفاده میکنند و انتظار میرود این تعداد طی ده سال
آینده به دوبرابر برسد 2/5 .میلیارد نفر به طور هم زمان از
تلفنهمراهاستفادهمیکنندو 13درصدازجمعیتجهان
در مکانی غیر از زادگاه خود زندگی میکنند( ».واتسون)
این وس��عت عظیم در ارتباطات انس��انی در طول تاریخ
بشر پدیدهای جدید است که سابقهای ندارد و مشخص
نیست که اثرات مثبت و منفی آن در آینده چگونه ظاهر
خواهند شد.
 -4فناوری  : GRINنگرانی از غالب ش��دن ماشینها بر
انسانها یک نگرانی دائمی است .افزایش قدرت انسان در
خلق فناوریهای جدید میتواند موجب قدرتمند شدن
همزمان ماش��ینها گردد .اکنون رباتهایی در حال کار
کردن در صنایع هستند که قطعات مختلف یک سازه را به
هم متصل میکنند .اگر ماشینها بتوانند مسیر رشد خود
را به دست گیرند ،آنگاه میتوانند موجوداتی هوشمن تر
از خود را بس��ازند و این سلسله را تا جایی ادامه دهند که
هوش ماش��ینها از سازندگان انس��انی آنها بیشتر شود.
کلمه  GRINکه ترکی��ب Genetics، Robotics،
 Internetو  Nanotechnologyاس��ت به نوعی از
فناوری اش��اره دارد که میتواند با به کارگیری همزمان
رباتیک و نانوتکنولوژی موج��ب خودآزمایی و در نتیجه
هوشمندتر شدن رایانهها و ماشینها شود.
 -5محیط :محیطزیست ما به طور دایمی در حال تغییر
و تحول است و سرعت رشد فناوریها ،کوچ انسانها به
سرزمینهای دیگر ،تغییرات اقلیمی ،گرم شدن جهان
و تبعات آنها مانند خشکس��الی ،کویری شدن و غیره بر
زندگی ما اثر میگذارند .نگران��ی دهههای آینده « آب»
خواهد بود .ممکن است روزی برسد که جنگها بر سر در
اختیار گرفتن منابع آب به جای نفت و انرژی اتفاق بیفتد.
تغییر مسیر فناوریها به سوی فناوریهای سبز به دلیل
هراس انسان از عواقب ندانم کاریهای خود و میراثی است
که برای آیندگان برجای میگذارد .ایجاد علوم جدیدی
که میتوانند آنچه را انسان خراب کرده یا میکند ،بازیابی
کند ،از علوم پرطرفدار آینده خواهند بود.
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تجربه كارآفرين

اولین خمس
درآمدم را
در  9سالگی
دادم
علی محمد رجالی
بنیانگذار گروه تولیدی صنعتی
ظریف مصور
مهسا جزيني

پیرمرد خوش مشرب اصفهانی در آستانه 70
سالگی میگوید که از خدا هیچ چیز نمیخواهد
چون از همه چیز بهترینها را نصیبش کرده
است؛ از مال و منال دنیا تا همسر و فرزند .علی
محمد رجالی کارآفرین برتر اصفهانی ،کسب
وکار را از کودکی شروع کرده ،از همان زمان
که مدرسه میرفته کار کرده تا االن که صاحب
چندین کارخانه و بزرگترین تولیدکننده موکت در
خاورمیانه است .با اودرباره تجربهاش در کسبکار
و کارآفرینی و راه درازی که طی کرده تا به امروز
رسیده است گفتوگو کردهایم.
از چه زمانی کار را شروع کردید و چگونه
به موقعیت کارآفرینی امروز رسیدید؟

 60سال است خودم را کاسب میدانم .از 9سالگی
هم کار میکنم .تمام زندگی من تجربه کسبوکار
است .من نرفتم درس بخوانم و دکتری بگیرم .همه
عمرم کار کردهام .در شش سالگی به مدرسه جامعه
تعلیمات اسالمی جعفری رفتم و در  9سالگی بوفه
مدرس��ه را از حاج آقا فیروزیان مدیر مدرسه اجاره
کردم .االن ایشان 94سالشان است و ماهی یکبار در
اصفهان ایشان را میبینم.

نگر
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کس�ی ش�ما را برای اجاره بوفه مدرسه
ترغیب کرد یا خودتان به ذهنتان رسید که این
کار را بکنید؟

من فکر کردم همان طور که درس��م را میخوانم
فروش��گاه مدرس��ه را هم در زنگهای تفریح اداره
کنم .آن زمان که پف��ک وچیپس و این چیزها نبود.
کشمش و پر هلو و ترشاله و انجیر و نخودچی بود که
از بیرون میخریدم و در مدرس��ه میفروختم .مبلغ

خیلی جزیی روی خریدهایم میکش��یدم .کتابچه
یاهمان دفترچه راهم درست میکردیم و میفروختم.
برگهای کتابچه را از صحافی جدا جدا میخریدیم و
جلدش را هم از جایی دیگر میخریدیم و با منگنه به
هم وصل میکردیم .هنوز آن منگنه قدیمی آلمانی
را دارم .روی هر دفترچه ده ش��اهی سود میکردیم.
دفترچهها را  40برگ 60،برگ و 100برگ درست
میکردیم .آن روزگار برای خودش دوران عجیبی بود.
پول خیلی کم بود ولی درآمدی که ازهمین کارها به
دست میآمد درآمدی حالل بود و ارزشمند .حتی در
همان سال پدرم میخواستند بروند قم نزد آیت اهلل
بروجردی که حساب و کتاب کنند و من هم با او رفتم
قم و  33تومان ودو قران خمس دادم .پس درهمان
سن  9سالگی من خمس درامدم را دادم .نهایتا اینکه
از سال  33تا 36من سه سال فروشگاه مدرسهای که
در آن درس میخواندم را اداره کردم.
شغل پدرتان چه بود؟

ایشان پارچه فروشی داشتند.

بعد از تمام ش�دن مدرس�ه به چه کاری
مشغولشدید؟

از آن مدرسه رفتم مدرسه دیگری و سیکل گرفتم.
چند ماه مانده ب��ه دیپلم درس را ره��ا کردم چون
عالقهای به درس خواندن نداش��تم .بیشتر عالقه به
کار کردن داشتم .حتی روزهایی که مدرسه میرفتم
بعدازظهرها نزد پدر در بازار کاس��بی میکردم .در
دوران خدمت س��ربازی یک اتفاق باعث ش��د که با
کفش ملی آشنا شوم .در مراجعه به یکی از شعبههای
کفش ملی برای خرید کفش با مسئولین فروش آنجا
آشنا شدم و به دلیل سابقه و شهرت خوبی که بهرغم
سن کم در بازار اصفهان به دست آورده بودم ،توانستم
با خرید امانی از کفش ملی و فروش در بازار اصفهان در
دو ماه ،پانصد هزار تومان از محصوالت کفش ملی را
در بازار اصفهان بفروشم .در آن زمان اين شركت براي
عمده فروشي  5درصد و براي خرده فروشي  3درصد
به فروشندگان پرداخت ميكرد و در آن سال و تنها
در  2ماه  237هزار تومان طلب كار شدم كه متاسفانه

پدرم میخواستند
بروند قم نزد
آیتاهلل بروجردی
که حساب و کتاب
کنند و من هم
با او رفتم قم و
 33تومان ودو
قران خمس دادم.
یعنی درهمان سن
9سالگی من اولین
خمس درآمدم را
دادم.
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موكت هس��تیم ،متاس��فانه خودمان مقدار زیادی
حتي یک ریال هم به من ندادند .اگرچه مس��ئولین بهره برداري رسيد.
موكت از عربستان سعودي وارد ميكنیم و این براي
در تمام این سالها که فعالیت میکردید
فروش این شرکت به تعهدات خود بابت فروش من
من به عنوان تولیدكننده درد است .به چه کسی باید
آیا پیش آمده که زمانی فکر کرده باشید چرا
عمل نکردند اما باز هم بدون هیچ چشمداشتی و فقط
دردم را بگویم؟ به چه مرجعی باید بگویم تولیدکننده
وارد حوزه دیگری نش�دید؟ حوزهای که مثال
به خاطر اینکه تجربه خوبی به دست آورده بودم از حق
موکت هستم اما مجبورم موکت از عربستان وارد کنم.
سودآوری بیشتری داشته باشد؟
و حقوق خود گذشتم .عالقه داشتم که مستقل شوم و
از لحاظ مادی چندین بار پشیمان شدم اما همان پس معتقدم ایران كشوری تولیدي نیست بلكه صرفا
سه دهنه مغازه در طبقه باالی مغازه پدرم در تیمچه
ملک اصفهان اجاره کردم و پتو فروشی را شروع کردم .طور كه گفتم فقط پول برایم مس��اله نبود .از لحاظ بازار فروش خوبی دارد .شرکت بازرگانی پتروشیمی
مالي تولید اصلاً در ایران مقرون به صرفه نیس��ت و سهمیه مواد اولیه را در اختیارمان قرار میدهد اما این
هزینه اولیه اجاره این س�ه دهنه مغازه و
منافع اقتصادی چندانی هم ندارد ،برعکس تجارت میزان فقط یک دهم مصرف ما را به خود اختصاص
شروع کسبوکار را از کجا تامین کردید؟
میدهد .وزارت صنایع پروانه تولی��د را بدون انجام
پدرم به هم��ه بچههایش وقتی میخواس��تند که چندین برابر تولید ،منافع مالی به همراه میآورد.
مطالعات كارشناسي به برخی از افراد ارائه میکند.
و همچنان کس�بوکارتان موفق است و
کسبوکاری را شروع کنند  10هزار تومان سرمایه
مثاالاگرجمعپروانهتولیديهادربازرگانیپتروشیمی
شما هم راضی هستید؟
میدادند و به من هم دادند و با همان سرمایه من شروع
واقعیت این است که هنوز فرهنگ تولید در کشور یک میلیون تن مصرف کشور را نشان دهد،اما مصرف
کردم .فکر میکنم سال  1341بود که شروع کردم.
تا چندین سال همان کار را ادامه دادم .به دلیل تجربه نهادینهنشدهاست.قوانینبهنفعتولیدنیستوبهنفع حقیقيهمانکاالدرایران یکصدهزار تناست!جالب
زیادی که در کار فروش و پخش پی��دا کرده بودم و واردات است .آنقدر که سرراه تولیدكننده دیوارهای اینجاست که این یکصد هزار تن در اختیار اشخاص
قیمت بسیار ارزانی که به دلیل کاهش سود خود از بتوني وجود دارد ،ب��راي وارد كننده وج��ود ندارد .حقیقي قرار نمیگیرد بلکه اش��خاص مجازي آن را
فروش به خرده فروشها ارائه میدادم ،سرمایه من مهمترین مساله پیش پای تولیدکننده ایرانی قانون دریافت ميكنند و در بازارسیاه تا دو برابر نرخ رسمی
پس از دو سال بیشتر از سرمایه پدرم طی سی سال كار و مشکالت آن است .با اینكه اصالحات جزئي روی به ما عرضه میکنند و تولیدکننده برای تامین الباقی
کسبوکارش در بازار شد .یعنی من در سن بیست آن صورت گرفته اما هنوز كارفرما بر كار حاکم نیست .مواد اولیه خود مجبور اس��ت کسری آن را وارد کند.
سالگی سرمایهای بیشتر از پدرم در بازار کسب کرده بازدهی کارگران ایرانی نسبت به كشورهاي همسایه یکس��ری قوانین برای حمایت از تولیدکننده وضع
بودم و بعد از مدت کوتاهی به یکی از بزرگترین عمده کمتر است .ما با اینكه از بزرگترین تولید كنندگان میشود اما بعدها مشخص میشود که این قوانین ضد
تولید عمل کردهاند و براین اساس است که
فروشان پتو در بازار اصفهان و حتی تهران
قلکی که در دبستان جایز ه گرفتم را هنوز دارم
سیستمهایمافیاییشکلمیگیردوهمه
تبدیل شدم و بخش اعظم بازار پتو در ایران
چیز بر ضد تولید پیش میرود .
به من تعلق داشت .پس از این مدت به کار
مثل همه بچهها در س�ن ششس�الگی وارد دبستان شدم .در سال
روزهاي اول فعالیت در صورت
تجارت بینالمللی روی آوردم و چندین سال
اول ابتدایی معلم سختگیری داشتیم که بچهها را زیاد تنبیه میکرد
مواجه�ه ب�ا مش�كالت ،چ�ه
مشغول صادرات و واردات کاال بودم .با اینکه
اما توجه ویژهاي به من داش�ت ،چون پدرم همان اول سال هدیهای
عکسالعملینشانمیدادید؟
ازمحلکسب تجارتدرآمدخوبيداشتماما
شامل عبا و عمامه و قبا به ايشان داده بود و از طرفي او بهدليل اينكه
مش��كالت را تا جایي كه ميتوانستم
پول تنها مرا ارضا نمي كرد ،دلم ميخواست
ِ
مادرم فوت كرده بود ،کمتر به من س�خت میگرفت و بیشتر با من
حل میكردم .درواقع مشكلي نیست كه
به غیر از این کار ،خدمتی هم به جامعه کنم
مدارا میکرد .کالس دوم که بودم براي نوش�تن انش�ایی با موضوع
آسان نشود .در ابتدا با قوانین تولید آشنایي
لذا تصمیم گرفتم وارد عرصه تولید شوم .بعد
«تو نیکی میکن و در دجله انداز» از مدیر و ناظم مدرس�ه جایزهای
چنداني نداش��تم و هر اندازه كار توسعه
از انقالب وقتی شرايط كار دوباره مهيا شد
گرفتم که ش�امل یک توپ ،یک مس�واک و یک قلک بود .با اینکه
یافت بیشتر با تولید آشنا شدم  .در زمان
توليد موكت را در اولين واحد با توليد یک
س�الها از آن روز گذشته است اما هنوز آنها را نگه داشتهام .حتی
تصدی دکتر عادلي  -رئیس سابق بانک
ميليون و  250هزار متر مربع شروع كردم
گرفتن لوحهای تقدیر از دست روسای جمهور کشور نتوانسته است
مرکزی – به م��ا تولیدكنندگان ارز تعلق
و هم اكنون به توليد  55ميليون متر مربع
از زیبایی و ارزش آنها بكاهد؛ این جایزه سالها به من انگیزه و انرژی
نمی گرف��ت مدتی بعد اعالم ش��د به هر
رسيدهام و محصوالتمان به  7كشور دنيا
داده اس�ت .با اینهمه عالقه چندانی به درس خواندن نداشتم اما با
صاحب شناسنامه 5هزار دالر داده میشود
صادر ميشود .سال  64که نخستین واحد
تمام وجود عاشق کار کردن بودم .همیشه دهها ایده در ذهن داشتم
من هم كارگ��ران را به بانک ملی اصفهان
تولید موکت را در بروجن راهاندازی کردیم،
که از راه آنها بتوانم کسب درآمد کنم.
میبردم و موفق شدم توسط
تعداد واحدهاي تولیدي زیاد
شناسنامههای آنان به خرید
نبود .به دلیل سابقه خوبی که
ماش��ینآالت و م��واد اولیه
در کار فروش موکت داشتم به
بپردازم .بدینترتیب حدود
سرعتکارمگسترشپیداکرد
یک س��ال و نیم توانس��تم
و تقریبا هر س��ال دو واحد به
کارخان��ه را اداره کنم .واقعا
واحدهایماناضافهمیكردیم.
روزهایسختیبودکهپشت
هر آنچه هم براي توليد موكت
سر گذاش��تیم اما تمام این
الزم ب��ود را خودم��ان توليد
مس��ائل باعث نشد تولید را
کردیم و بعد از خودكفايي در
رها کنم .ش��یرینی کار به
بخشهاي مختل��ف متوجه
سختی آن اس��ت .هیچ کار
ش��ديم تنها چي��زي كه كم
آسانی شیرین نیست ،زیرا
داريم ،پتروشيمي است .از اين
بادآورده را باد می برد .در کار
رو در سال 1379ساخت اولين
و تجارت خصوصیت بارزی
پتروشيمي خصوصي كشور را
كه با دیگران متمایز باشد،
استارت زديم كه در سال 85به
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تجربه كارآفرين
توصیه من
به كساني كه
ميخواهند
كسبوكاري براي
خودشان آغاز
كنند این است که
بايد از كم شروع
كرد و پلهپله
حركت نمود .اگر
كسي به جايي
رسيده است با
ارزانفروشي بوده
که موفق شده و
یکی دیگر از رموز
کار و موفقيت هم
صداقت است.

نگر
آینده
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ندارم ،اما کمی جس��ارت در کار ،توکل به خداوند و رسيده است با ارزان فروشي بوده که موفق شده و یکی میشود که روابط ما با دنیا وحداقل با غرب همتای
راس��خ بودن در تصمیم گیریها از ویژگیهای من دیگر از رموز کار و موفقيت هم صداقت است .آنها که روابط ما با روسها باش��د .ما از دولت توقع داریم که
میخواهند وارد عرصه کارآفرینی شوند مراقب باشند به ما اعتماد کند .توليدكنندههاي داخلي به راحتي
است که در تولید موثر و سرنوشتساز است.
بی گدار به آب نزنند و حتما سراغ کسی بروند که در ميتوانند تحريمها را دور بزنند .متاسفانه دور زدن
شما یکبار گفته بودید که نیازی به وزارت
تحريمهاي خارجي بس��يار راحتتر از تحريمهاي
آن رشته یا صنعت تجربه دارد و از او مشاوره بگیرند.
بازرگانی نیست و بهتر است کار به غیر دولتیها
داخلي اس��ت .دولت هیچ وقت نیامده از ما س��وال
و در پایان به عنوان یک تولیدکننده چه
و اتاق بازرگانی سپرده شود .تجربه کسبوکار
کند که برای رفع مش��کالت باید چه کرد .اگر به ما
پیشنهادهای آیندهنگرانهای برای بهبود فضای
شما را به این نتیجهگیری رسانده است؟
اعتماد کند ما میتوانیم همه تحریمها را دور بزنیم.
کسبوکار کشور دارید؟
حقیقت تلخ است اما معتقدم دولت را هم باید به
االن واقع��ا امیدواریم .ماراه��ی نداریم جزاینکه یکی از درخواس��تهای ما از دولت کمک به بهبود
بخش خصوصی بس��پاریم .درحال حاضر اداره تمام
امور دولتی در اختیار دولت است در حالیکه هر قانوني با دنیا تعامل کنیم که این اتف��اق در حال رخ دادن حملونقل به ویژه حملونقل ریلی اس��ت .به نظرم
كه دولت وضع ميكند نميتواند موثر واقع شود ،زیرا است 80.درصد مش��کالت کشور تولید زمانی حل دولت باید  10درصد از کل درآمد خود را به راهاندازی
خطوط ریلی اختصاص دهد .تولیدكننده
نگاه دولت از باال به پایین است .كار را باید به
نیازمندحمایتواقعياست.حمایتواقعی
انجمنها و تشکلهای تخصصی هر رشته
کار سه نفر را خودم انجام میدادم
دولت هم این اس��ت كه فق��ط به نظارت
صنعتی س��پرد .دولت باید فقط به نظارت
بوکار
از 9سالگی وقتی که هنوز در دبستان تحصیل میکردم ،کس 
بپردازد .دولتهای گذشته نسبت به تولید
بپردازد و دخالتی در امر تولید نداشته باشد
خاص خودم را ش�روع کردم .آن زمان با اجاره کردن بوفه مدرس�ه
چندان مهربان نبودهان��د .باید روابطمان
 .دولت باید  NGOه��ا و اتاق بازرگاني را
خود
تجربه
اولین
مدرسه
آموزان
ش
دان
به
اغذیه
و
تنقالت
فروش
و
با دنیا تقویت ش��ود تا تولیدكننده بتواند
تقویت كند .اصلاً نیازی به وزارت بازرگاني
فروش
اول
س�ال
در
هس�ت
یادم
آموختم.
وکار
ب
زمینه کس�
در
را
محصوالت خود را ص��ادر کند .دولت اگر
نداریم .دولت بهتر اس��ت وزارت بازرگاني
خوبی داشتم به طوریکه  200تومان کسب درآمد خالص کردم .رموز
میخواهد به تولی��د كننده خدمت كند،
را منحل كند و اتاق بازرگاني (که مردمی
کسبوکار را از همان ابتدا از پدرم آموختم .پس از پایان تحصیالت
راه رس��یدن به صادرات موف��ق را هموار
اس��ت) را تقویت نمای��د .تصمیمات اتاق
وقت کار
هیچ
آنجا که
از
و
داشتم
وکار
ب
به کس
ای که
ه
عالق
دلیل
به
سازد؛ این راه هموار نمیشود مگر اینکه
بازرگاني باید مهمتر و موثرتر از تصمیمات
کردن را برای خود دور از ش�أن نمیدانس�تم ،با اینکه از لحاظ مالی
روابط سیاسی ما با دنیا هموار شود .نکته
وزارت بازرگاني باشند درصورتي كه تاكنون
هم وضع متوسطی داشتیم به شاگردی در حجره پارچه فروشی در
دیگر اینکه پیش��نهاد ما به بانک مرکزی
چنین نبوده اس��ت .اعضای اتاق بازرگاتي
بازار اصفهان ادامه دادم .در چند ماهی که آنجا کار میکردم س�عی
این اس��ت که پرداخت 10درصد سود را
منتخبین و خبرگان مردم هستند که باید
شوم
آشنا
بازار
دانشگاه
در
رموز کس�ب
با
روزی
ه
ش�بان
با کار
کردم
خودش متقبل شود و بین 10تا 12درصد
مشکالت توس��ط آنها رفع ش��ود .درحال
و در این کار به قدری پش�تکار و کوش�ش داشتم که وقتی به دلیل
بر عهده تولیدکننده بگذارد.اگر این اتفاق
حاضر بخش خصوصي آنق��در توان مالي
گرفت�ن نمایندگی از کف�ش ملی در حال ترک آنج�ا بودم ،صاحب
بیفتد هم تورم کاهش مییابد و هم تولید
ندارد كه اقدام به خری��د واحدهاي بزرگ
حجره از رفتن من بسیار ناراحت بود و میگفت با رفتن من مجبور
پا میگیرد .دوم اینکه ت��ا زمانی که 100
دولتی كند .تا چند سال قبل کسب ثروت
در
تنهایی
به
من
دهند.
انجام
مرا
تا کار
استخدام کند
را
نفر
سه
است
میلیارد دالر در خزانه دولت ذخیره نشده
امری مذموم و ناپس��ند شمرده میشد اما
حالیکه حقوق اضافهای هم نمیگرفتم و حتی انتظار حقوق باالیی هم
است سراغ کاهش نرخ دستوری ارز نروند.
از زمانی ک��ه مقام معظم رهبری کس��ب
نداشتم تمام امور مغازه را به تنهایی انجام میدادم.
در غیر این صورت میشود جیب خالی و
ث��روت را عبادت عن��وان کردند ،وضعیت
پز عالی .اگر سود یک تولیدکننده کمتراز
تولیدکنندگان تغییرات اساسی پیدا کرد.
تورم باش��د ،تولید کننده دائم درخسران
در حال حاضر جامع��ه از نظر فرهنگی به
است و س��رمایه به تدریج از بین میرود.
یک فرد متمول به عن��وان زالوصفت نگاه
این اتفاقی است که در 8سال گذشته افتاد
نمیکند .انقالب دوم ما باید انقالب تولید
و بهرغم آمارهای غلطی که به مردم داده
باشد .اگر بخش خصوصی بخواهد در این
ش��د ،صنعت در حال اضمحالل و از بین
رشته موفق باشد باید به اتاقهای بازرگانی
رفتن بود .از طرف دیگر سود سپرده گذار
متوسل شود.
طبق قانون باید مطابق نرخ تورم باشد .من
با توجه به س�ابقهای طوالنی که در
اعتقاد ندارم که سود سپرده گذار کم شود.
عرصه کسبوکار و کارآفرینی داشتهاید
چون همین سه شاهی پولی هم که هست
توصی�ه ش�ما ب�رای آنهای�ی ک�ه امروز
از بانکها بیرون کش��یده میشود .بعد ما
میخواهند ب�ه وادی تولید و کارآفرینی
میروی��م بانک وام بگیری��م که میگوید
گام بگذارند و یا تولید خود را گس�ترش
ازکجا؟ مرحله دوم اینکه دولت تفاوت بهره
دهندچیست؟
را به بانکهای عامل که ما طرف حسابش
اگركس��ي فكر ميكند كه با داش��تن
هستیم فقط برای تولید بدهد .یارانه را باید
 10ميليارد ميتواند بهتري��ن كارخانه را
به تولید و صنعت داد تا تولید زیاد ش��ود.
داشته باشد اش��تباه كرده است .كسي كه
هرچه کفه ترازوی تولی��د باالبیاید تورم
فكرميكند تنها پول ايجاد ثروت ميكند
پایینمیآید.ایناصلیاستکههمهقبول
سخت در اشتباه است .توصیه من به كساني
دارند.نرخ بهره نه تنها نباید کم شود بلکه
كه ميخواهند كسبوكاري براي خودشان
باید افزایش یابد و نرخ بهره صنعت را هم
آغاز كنند این است که بايد از كم شروع كرد
دولت باید جبران کند.
و پلهپله حركت نمود .اگر كس��ي به جايي

نیکوکاربرتر
کارآفرینانی که واقعاً بیشترین مقدار پول خود را
صرف کارهای پسندیده کردهاند

دارایی خالص 58/7:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 1/87میلیارد دالر
( 3/2درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 25میلیارد دالر
مدیرعامل برکشایر هاتاوی که بخش
عظیمی از ثروت خود را به بنیاد بیل گیتس
بخشید و باقی داراییاش را برای فرزندان و
آخرین همسرش به جای میگذارد.
 .3مورتیمِ ر زاکرمن

دارایی خالص 2/3:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 64میلیون دالر
( 2/8درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 350میلیون دالر
از مؤسسین بنگاه امالک بوستون که
 50میلیون دالر از  200میلیون دال ِر
تعهد داده شده به انجمن تحقیقات
کارکرد مغز در دانشگاه کلمبیا را اهداء
کرد .همچنین 12میلیون دالر به مرکز
سرطان مِموریال اسلون-کترینگ در
نیویورکبخشید.
 .4مارک زاکربرگ

 .6اِلی و اِدیث برود

دارایی خالص 6/9:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 376میلیون دالر
( 5/5درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 3/5میلیارد دالر
مؤسس شرکت خانهسازی کی.بی.
هوم به منظور اصالح مقاطع
تحصیلی ابتدایی و متوسطه آموزش
و پروش آمریکا ،پژوهشهای علمی
و پزشکی و نیز فنون دیگر مبالغی را
اهداء کرد.

افرادنیکوکاری
که در دوران رونق
کسبوکار خود
تعهدات بزرگ
میدهند،هنگامی
که بازار رو به
وخامت میگذارد
پیمانشکنی
میکنند؛اما
اکثریتبزرگی
ازافراد خیر به قول
خود عمل میکنند،
مگر برخی افراد
پرمدعا ،که به
پرداختتدریجی
مبالغهنگفت
متعهدمیشوند.

 .7مایکل بلومبرگ

دارایی خالص 31:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 370میلیون دالر
( 1/2درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 2/4میلیارد دالر
دانشگاه جان هاپکینز ،یعنی همان
دانشگاهی که مایکل بلومبرگ در آن
درس خوانده است ،مهمترین دریافت

نگر
آینده

دارایی خالص 23/4:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 519میلیون دالر
( 2/2درصد از دارایی خالص)

 .5خانواده والتون

دارایی خالص 144/4:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 432میلیون دالر
( 0/3درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 4/6میلیارد دالر
وارثین والمارت  160میلیون دالر
بابت اصالح آموزش و پرورش در
ایاالتمتحده آمریکا پرداختند.
همچنین 92میلیون دالر صرفِ
برنامههای حفاظت از محیط زیست
کردند.

شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92

وقتی سِنتِر کالج ،واقع در کنتاکی ،رسماًدر ماه جوالی اعالم کرد که طی این
ماه از عضو پیشین هیئت امنای خود ،یعنی رابرت بروکمن ،کارآفرین هیوستون،
 250میلیون دالر کمک مالی دریافت کرده ،تیتر نخست اخبار بینالمللی را به خود
اختصاص داد .این کمک مالی ،به عنوان یکی از بزرگترین کمکهای بالعوض به
آموزش عالی ،تقریباً میتوانست پش��توانه مالی این دانشکده کوچک را تا دو برابر
افزایش دهد .اما این خبر در ماه سپتامبر کمتر شنیده شد :کمک مالی مذکور ،که از
سهام شرکت بدست آمده بود ،پس گرفته شد .در حالی که مثال دانشکده سِ نتِر کالج
غیرعادی است ،اما غیرمعمول نیست .افراد نیکوکاری که در دوران رونق کسبوکار
خود تعهدات بزرگ میدهند ،هنگامی که بازار رو به وخامت میگذارد پیمانشکنی
میکنند؛ اما اکثریت بزرگی ازافراد خیر به ق��ول خود عمل میکنند ،مگر برخی
افراد پرمدعا ،که به پرداخت تدریجی مبالغ هنگفت متعهد میشوند ،کمکهایی
که پرداختشان میتواند از مرز یک دهه نیز فراتر رود .برای جدا کردن حرفها از
کارهای واقعاً انجام شده ،مجله فوربس ،تصمیم گرفت نیکوکاران آمریکایی که در
سال گذشته بزرگترین کمکهای مالی را اهداء کردهاند دستهبندی کند.البته نه
بر اساس مبلغ وعده داده شده ،که بر اساس آنچه واقعاً پرداخت شده است .آر .جی.
شوک ،مؤسس پی.آر.آی ،از کارآفرینان سابق والاستریت میگوید« :امروزه افراد
خیر میخواهند تا وقتی زنده هستند شاهد تأثیر کمکهایشان باشند ».چهل نفر
از این پنجاه نفر در فهرست میلیاردهای مجله فوربس حضور دارند ،فهرستی که بیل
و ملیندا گیتس و وارن بافِت در رأس آنها قرار دارند .بیل و ملیندا گیتس مؤسسین
بنیاد گیوینگ پلج هستند و جایگاه نخست این فهرست را به خود اختصاص دادهاند.
هر یک تقریباً 2میلیارد دالر طی سال  2012اهداء کردند ،که تنها کمک کنندگان
 10رقمی سال بودند .گیتس با اهدای 35میلیون دالر بیشتر ،از بافِت پیشی گرفت.
در حالی که بیل و ملیندا گیتس و بافت ،هر یک تا پایان سال گذشته دستکم 25
میلیارد دالر بخشیدهاند .بافت متعهد شده تاهمه سهام امالک برکشایر هاتاوی که
 58میلیارد دالر ارزش دارد ،را هنگام مرگ یا پیش از آن اهداء کند .با این شرط که
طی ده سال از آن استفاده شود .بدین ترتیب جای هیچگونه تردیدی باقی نماند
تا وارن بافت به عنوان برترین ثروتمند نیکوکار س��ال ،جایزه یک عمر دس��تاورد
بشردوستانه فوربس را از آن خود کند .بافت در حضور بیش از 150میلیاردر و افرادی
کهدرشرفمیلیاردرشدنبودنداظهارداشت«:بسیاربابتاینجایزهمتشکرم.مایلم
که این جایزه را نه تنها به خاطر خودم ،بلکه به خاطر میلیونها نفری بپذیرم که پول
خود را میبخشند چون فکر می کنند این پول در جای دیگری مفیدتر خواهد بود».
بافت سخنانش را با پیامی خطاب به کسانی پایان داد که هنوز برای بخشیدن نیمی
از ثروت خ��ود در زمان حیات یا پس از مرگ تصمیم نگرفتهاند« :اگر ادامه زندگی
با  500میلیون دالر برایتان مشکل است،به زودی کتابی منتشر خواهم کرد تحت
عنوان «چگونه با  500میلیون دالر زندگی کنیم» .فکر کنید با  500میلیون دالر
دیگر چه کارهایی ممکن است برای انسانها و انسانیت انجام دهید ».راهی که ممکن
است اکثر  50نیکوکار برتر ما در آن گام بردارند.

 .2وارن بافت

راهنماي مديران
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 .1بیل و ملیندا گیتس

دارایی خالص 74:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 1/9میلیارد دالر
( 2/6درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 28میلیارد دالر
رئیس مایکروسافت که مشغول کمک
به از بین بردن فلج اطفال و مبارزه با
ماالریاست .هدیهای بزرگ به سازمان
خیریه يونايتد نگرو كالج فاند داده است.

کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 549میلیون دالر
مدیرعامل فیسبوک که 499میلیون
دالر از سهام شبکه اجتماعیاش را به
بنیاد جامعه سیلکون َول ِی اهداء کرد .به
عالوه ،حدود  20میلیون دالر از 100
میلیون دالری که به مدارس نیوآرک،
واقع در نیوجرسی ،قول داده بود را
پرداخت.

69
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کننده کمکهای خیرخواهانه او ،به
عنوان شهردار شهر نیویورک ،بوده
است .به عالوه کمپینهای ضد تنباکو
و ضد اسلحه نیز از کمکهای وی
بهرهمند شدهاند.
 .8پُل آلن

دارایی خالص 15/9:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 327/7میلیون دالر
( 2/1درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 2میلیارد دالر
از مؤسسین شرکت مایکروسافت
که مبلغ  300میلیون دالر در جهت
پیشرفت علوم شناخت مغز به مؤسسه
آلن اهداء کرد .همچنین مبالغی را
صرفِ پروژههای هنری و تأتر سیاتل و
کتابخانهها کرد.
 .9چاک فینی

 213میلیون دالر
( 1/8درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
میلیاردر صندوق سرمایهگذاری که
 150میلیون دالر به دانشگاه استونی
بروک بخشید .او زمانی در همین
دانشگاه رئیس دپارتمان ریاضی بود.
 .12جان و الرا آرنولد

دارایی خالص 2/8:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 204میلیون دالر
( 7/2درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 340/1میلیون دالر
میلیاردر صندوق سرمایهگذاری که
از مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه
آموزش و پرورش آمریکا ،یکپارچگی
پژوهش ،و همچنین عدالت کیفری،
و مسئولیت پذیری عمومی پشتیبانی
میکند.
 .13کارل ایکان

دارایی خالص 2:میلیون دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 313میلیون دالر
( 15,650درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 6/3میلیارد دالر
از مؤسسین دوتی فری شاپرز که بیسر
و صدا تمام آنچه را که بدست میآورد
در راه سالمت و بهداشت ،حقوق بشر،
و باال بردن کیفیت زندگی افراد سالمند
خرج میکند.
 .10گوردون و بِتی مور

نگر
آینده
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دارایی خالص 4/9:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 250میلیون دالر
( 5/1درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 2/3میلیارد دالر
از مؤسسین اینتل که برای کمکهای
مالی به پژوهشهای علمی ،حفاظت
از محیط زیست ،و مراقبت از بیماران
هزینه کرده است.
 .11جیمز و مرلین سیمونز

دارایی خالص 12:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012

دارایی خالص 20/3:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 200میلیون دالر
( 1درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
دانشکده پزشکی ایکان ،واقع
در نیویورک ،پس از کمک 150
میلیون دالری کارل ایکان به نام این
سرمایهگذار فعال و نیکوکار تغییر نام
داد.
 .14دیوید ُکخ

دارایی خالص 36:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 169میلیون دالر
( 0/5درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 1/2میلیارد دالر
ثروتمندترین مرد نیویورکی که60
میلیون دالر به موزه متروپولیتن
شهر نیویورک و  35میلیون دالر به
نمایشگاههای دایناسور موزه تاریخ
طبیعت آمریکا اهداء کرد.
 .15جولین رابرتسون جی آر

دارایی خالص 3/1:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012

 145/8میلیون دالر
( 4/7درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 1میلیارد دالر
غول سرمایهگذاری که در جهت
پیشرفت پژوهشهای پزشکی ،اصالح
مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه
آموزش و پرورش آمریکا ،و پرداخت
بورسهای تحصیلی مقطع کارشناسی
دانشگاه مبالغی را اهداء کرد .بنیاد تایگر
او در زمینه کاهش فقر در شهر نیویورک
فعالیتمیکند.
 .16شلدون و دکتر میریام
آدلسون

دارایی خالص 34:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 144/8میلیون دالر
( 0/4درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 469/5میلیون دالر
مدیرعامل السوگاس سندز که
برای آموزش و پرورش ،سوء مصرف
مواد مخدر ،و مسائل گوناگون کمک
کرد.

کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 93میلیون دالر
( 0/9درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 470میلیون دالر
این غول تجهیزات پزشکی در تالش
است تا با کمکهای خود مشکالت
پزشکی و معضالت محیط زیست را حل
و فصل کند.
ویور
 .20جیِ .وین و دلورس بار ِ

دارایی خالص :در دسترس نیست
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 91میلیون دالر
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 145میلیون دالر
مالک سابق تیم فوتبال آمریکایی
جکسونویل جگوارز که مبالغی در
جهت کمک به مرکز شبیهسازیهای
پزشکی ،پیشگیری از بارداری
نوجوانان ،و برنامههای بازخرید اسلحه
صرف کرد.
 .21ویلیام بارون هیلتون

 .17استفان بِچتل جی آر

دارایی خالص 3/4:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 102/5میلیون دالر
( 3درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 316/6میلیون دالر
غول ساختوساز که از پروژههای
آموزشی و حفظ محیط زیست ،به
خصوص در زادگاهش کالیفرنیا،
پشتیبانیمیکند.
 .18مایکل و سوزان دل

دارایی خالص 15/9:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 100میلیون دالر
( 0/6درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 914/4میلیون دالر
تمرکز عمده این سازندگان کامپیوتر
بر سالمت و بهداشت کودکان در
ایاالت متحده آمریکا ،هند ،و آفریقای
جنوبیست.
 .19هنزجارگ ویس

دارایی خالص 10:میلیارد دالر

دارایی خالص 800:میلیون دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 83میلیون دالر
( 10/4درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 1میلیارد دالر
وارث هتل هیلتون که از برنامههای
کمک به کودکان آلوده به اچ.آی.وی،
تأمین آب آشامیدنی سالم ،و همچنین
پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
پشتیبانیمیکند.
هانتسمن
 .22جان اس آر .و کارن
َ

دارایی خالص 1/1:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 76/8میلیون دالر
( 7درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 1/3میلیارد دالر
بنیانگذار گروه تولید مواد شیمیایی
هانتس َمنکهمعتقدبهکلیسای
مورمونهاست ،مبالغی را به بنیاد
سرطان یوتا ،دانشکده بازرگانی ،مرکز
زنان آزار دیده ،و کودکان اهداء کرد.

 .23استیو و الکساندرا کوهن

میلیون دالر صرف گسترش حقوق بشر
و برنامههای عدالت خواهانه میکند.
 .27ویلیام کانیوی جی آر

دارایی خالص 9/3:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 76/2میلیون دالر
( 0/8درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 312/9میلیون دالر
مدیر صندوق سرمایهگذاری که
میلیونها دالر برای پژوهش در زمینه
اختالل استرس پس از ضربه دیدن
سربازها به دانشگاه نیویورک کمک
کرد.
 .24جورج کِ یسِ ر

دارایی خالص 10:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 72میلیون دالر
( 0/7درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 525میلیون دالر
سلطان نفت که از تحصیالت ابتدایی
کودکان ،و تجدید حیات بخش هنری
تولسا حمایت میکند.
 .25پیِر و پامِال امیدیار

دارایی خالص 8/4:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 69میلیون دالر
( 0/8درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 1میلیارد دالر
یب ِی و همسرش از طریق
بنیانگذار ا 
شبکه امیدیار در حال گسترش دادن
دولت باز ،شفافیت ،و پاسخگویی ،و
همچنین مبارزه با قاچاق انسان هستند.
 .26سوروس

 .28جفری اِسکول

دارایی خالص 3/8:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 50/4میلیون دالر
( 1/3درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 451میلیون دالر
یب ِی که برای
نخستین کارمند ا 
کارآفرینهای اجتماعی تأمین
بودجه کرد ،از جمله برای آنها
که در پی ارتقاء کیفیت و بهداشت
آب ،ایجاد بازارهای پایدار و
گسترش آموزش و پرورش هستند.
همچنین در جهت از میان بردن
بیماریهای واگیردار به کمک
آخرین یافتهها توسط صندوق
مقابله با تهدیدات جهانی ا ِسکول
کمک میکند.
 .29رابرت و جانیس َمک نِیر

دارایی خالص 2:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 50/3میلیون دالر
( 2/5درصد از دارایی خالص)

 .30هربرت سندلر

دارایی خالص :در دسترس نیست
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 50/3میلیون دالر
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 600میلیون دالر
مؤسس گلدن وست فاینانشیال
که  50میلیون دالر به شرکت
غیرانتفاعیپروپابلیکابخشید.
شرکت مذکور ،اتاق خبر مستقلی
است که در جهت منافع مردمی به
روزنامهنگاری تحقیقی میپردازد .او
همانقدر که به افشاکنندگان فساد،
کمک مالی میکند به پیشبرد
تحقیقات در زمینه آسم نیز یاری
میرساند.
 .31برنارد و بیلی مارکوس

دارایی خالص 3/5:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 50میلیون دالر
( 1/4درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 850میلیون دالر
از مؤسسین فرشگاه
لوازم خانگی هوم دیپات
که  25میلیون دالر به بیمارستانی در
فلوریدا و  20میلیون دالر
به یک مرکز قلب در آتالنتا
اهداء کرد.

دارایی خالص 2/8:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 49/3میلیون دالر
( 1/8درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 250میلیون دالر
از مؤسسین شرکت کارلیل گروپ که
هزینه بازسازی بنای یادبود واشنگتن
را بر عهده گرفت و به نشنال آرشیو،
دانشگاه دوک ،و مرکز سرطان یادبود
اسلون کترینگ کمکهای مالی کرد.
 .33تی .دِ نی سانفورد

دارایی خالص 900:میلیون دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 49/2میلیون دالر
( 5/5درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 850میلیون دالر
پس از درگذشت والدینش ،بزرگترین
نیکوکاری او اهدای کمکها مالی در
زمینه بهداشت و سالمت ،کمکهای
ضروری به کودکان بیمار ،محروم ،آسیب
دیده ،و نادیده گرفته شده است.
 .34سامنر ردستون

دارایی خالص 6/3:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 47/9میلیون دالر
( 0/8درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 150میلیون دالر
رئیس شرکت چند رسانهای ویاکام
که  18میلیون دالر به دانشکده حقوق
دانشگاه بوستون بخشید .جایی که
روزگاری عضو هیئت علمیاش بود.
 700,000دالر نیز به صندوق کودکان
کامبوج اهداء کرد.
 .35سرگی برین و آنی وجسیسکی

نگر
آینده

دارایی خالص 27/9:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 46/9میلیون دالر
( 0/2درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
یکی از مؤسسین گوگل و همسرش

شماره بيست و سوم  /آذر و دي 92

دارایی خالص 20:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 763میلیون دالر
( 3/8درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 10میلیارد دالر
رئیس صندوق سرمایهگذاری که 250

دارایی خالص 2/8:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 55میلیون دالر
( 2درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 250میلیون دالر
از مؤسسین کارلیل گروپ ،غول سهام
اوراق بهادار ،که برای دانشجویان
دانشکده کاتولیک یا آنها که در پی
کسب مدرک پرستاری هستند بورس
تحصیلی و کمک هزینه پرداخت
شهریه فراهم میکند.

کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 257/2میلیون دالر
مالک هوستون تکزنس
که در طی سال  ،2012برای 100
دانشمند دانشگاه کارولینای جنوبی
و کلمبیا کالج تأمین بودجه کرد؛ که
شماری از این دانشمندان مشغول
پژوهش در زمینه
سرطان لوزالمعده و سرطان
سینههستند.

 .32دیوید رابنشتین
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راهنماي مديران

که از هم جدا شدهاند اما هنوز به همراه
یکدیگر کارهای خیر انجام میدهند.
بیشتر به گروههای سیلکون ول ِی و
همچنین در جهت پیشبرد پژوهش
پیرامون پارکینسون به بنیاد مایکل جی.
فاکس کمک مالی میکند.
 .36الری الیسون

دارایی خالص 43/1:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 46/5میلیون دالر
( 0/1درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 430میلیون دالر
مدیرعامل شرکت اوراکل که توسط
بنیاد پزشکی الیسون برای پژوهش در
زمینه پیری و عوارض ناشی از باال رفتن
سن بودجهای را اختصاص داد.
 .37گری و مارگریت لِنفِس

دارایی خالص 500:میلیون دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 44/5میلیون دالر
( 0/1درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 1/2میلیارد دالر
مالک پیشین شرکت تلویزیون کابلی
سوباربان که 12میلیون دالر به مؤسسه
موسیقیفیالدلفیابخشید.اودانشگاهکلمبیا
و مرکز انقالب آمریکا را پشتیبانی میکند.
 .38استنلی و فیونا دراکِ نمیلر

نگر
آینده
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دارایی خالص 2/9:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 42/2میلیون دالر
( 1/5درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 842/9میلیون دالر
مدیر صندوق سرمایهگذاری که 15
میلیون دالر به کودکان محله هارلم و
 12میلیون دالر به دانشگاه استنفورد
اهداء کرد.
 .39جان اِیُ .سبراتو و خانواده

دارایی خالص 4:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 41/4میلیون دالر
( 1درصد از دارایی خالص)

کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 238/3میلیون دالر
غول امالک و مستغالت سیلکون ول ِی و
همسرش ،سوزان ،که در سال  2012به
کمپیننیکوکاریگیوینگپل ِجپیوستند
و  18میلیون دالر برای حفظ سالمت و
بهداشت کودکان به بنیاد لوسی پکارد
اهداء کردند.
 .40جک تیلور و خانواده

دارایی خالص 11/4:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 40/8میلیون دالر
( 0/4درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
مؤسس شرکت کرایه خودرو اینترپرایز
تاِیکار که به ارکسترها ،دانشگاهها،
رن 
و باغهای گیاهشناسی شهر زادگاهش،
سنت لوئیس ،کمکهای مالی کرد.
 .41جورج رابرتز

دارایی خالص 4/7:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 40/3میلیون دالر
( 0/9درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
او به کالرمونت مک کنا کالج ،جایی
که در آن درس خوانده ،یاری رساند.
همچنین توسط صندوق توسعه
سازمانی رابرتز ،به منظور سرمایهگذاری
در کارهای بشردوستانه در
سانفرانسیسکو تأمین بودجه میکند ،که
با استراتژی سرمایهگذاری بلندمدت بر
ایجاد اشتغال تمرکز دارد.
 .42دیوید گِ فِن

دارایی خالص 6:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال 40 :2012
میلیون دالر
( 0/7درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
غول صنعت موسیقی که برای گروههایی
که با ایدز مبارزه میکنند بودجهای
را اختصاص داد .او از هنر و بهداشت و
درمان پشتیبانی میکند.

میچل
 .43جورج و سینتیا ِ

دارایی خالص 2:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 39/5میلیون دالر
( 2درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 368میلیون دالر
پیشگام شکستن الیههای سنگی زمین
به روش هیدرولیک برای استخراج گاز،
که در ماه جوالی درگذشت .او بزرگترین
اهداء کننده کمکهای بال عوض به
تگزاس اِیان دا ِم بود؛ یعنی جایی که در
آن درس خوانده بود.
 .44مایکل موریتز و َهریئت هِ یمن

دارایی خالص 2/6:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 38/9میلیون دالر
( 1/5درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
سرمایهگذاری که  38میلیون دالر
به دانشگاه محل تحصیل خود ،یعنی
دانشگاه آکسفورد ،برای صندوق بورس
آموزشی دانشجویان کمدرآمد اهداء
کرد ،که این مبلغ در واقع بخشی از 115
میلیون دالریست که قول پرداختش را
داده است .این زوج همچنین مبلغی را به
دانشکده جولیارد نیویورک بخشیدند.
 .45بروس کاونر

دارایی خالص 7.4:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال 30 :2012
میلیون دالر
( 0/6درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
میلیاردر صندوق سرمایهگذاری که
برنامهای در سطح کارشناسی ارشد
به همراه  20میلیون دالر به دانشکده
جولیارد اعطا کرد ،که واپسین کمک او به
هنرستان مشهور هنرهای نمایشی ست.
 .46ارنست جی آر .و رابرتا شِ لِر

دارایی خالص :در دسترس نیست
کل مبلغ اهداء شده طی سال 30 :2012
میلیون دالر
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
در دسترس نیست
رئیس بازنشسته شرکت سیلبرالین
منیوفکتورینگ بزرگترین اهداء کننده

کمکهای مالی به دانشگاه محل
تحصیل خود ،یعنی جورجیا تک،
میباشد؛ جایی که دانشکده بازرگانی را
به نام او کردهاند.
 .47شلبی وایت

دارایی خالص :در دسترس نیست
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 8.28میلیون دالر
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 330/4میلیون دالر
بیوه لئون لوی ،بنیانگذار صندوق
اوپنهایمر 20،میلیون دالر به منطقه
بروکلین اهداء کرده است ،که از جمله
آکادمی موسیقی بروکلین ،باغهای
گیاهشناسی ،و پارک پراسپکت را شامل
میشود.
لمن
 .48رونالد ِپ ِر َ

دارایی خالص 14:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 27/7میلیون دالر
( 0/2درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 525/9میلیون دالر
از جمله سرمایهگذاری در اهداف
بزرگ :تحقیقات سرطان سینه ،انجمن
ملی پیشرفت رنگین پوستان ،و بنیاد
جنگلهای استوایی.
 .49بیل و سو گراس

دارایی خالص 2/2:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال 25 :2012
میلیون دالر
( 1/1درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 101میلیون دالر
بزرگترین نیکوکار در میان پزشکان بدون
مرز ،از مؤسسین پیمکو ،به سهم خود 20
میلیون دالر به مرکز پزشکی سدارز سینا
در لسآنجلس کمک کرد.
 .50ریچارد و نانسی کیدنر

دارایی خالص 9/8:میلیارد دالر
کل مبلغ اهداء شده طی سال :2012
 23/6میلیون دالر
( 0/2درصد از دارایی خالص)
کل مبلغ بخشیده شده در طول زندگی:
 151میلیون دالر
مدیرعامل کیدنر مورگان مبالغی را به
مدرسهکاتولیکبخش فقیرنشین شهر
و دانشگاه رایس اهدا کرده است.

توصیههایی که سرسری نیستند
توصیهای که پس میزنید شاید بهترین توصیه باشد

قبل از آنکه توصیهای «بدیهی» را از سر خود باز
کنید ،با دقت بیش��تری گوش کنید .گاهی وقتها
درست انجام دادن کار به جزئیات خیلی ریز بستگی
دارد .به عنوان مدیرعاملی تازهکار ،اکثر توصیههای
تجاری که دریافت میکنید بدیهی به نظر میرسند.
درواقع ،ب��ه ندرت پیش میآید که س��رمایهگذار یا
مشاورتان پیش��نهادی ارائه دهد که شما هرگز تا به
حال در نظر نداشتهاید .در بیشتر اوقات ،پیشنهادهای
دریافتی ،احتماالً از قبل تا حدودی در حال اجرایی
شدن هستند .فرض کنید شرکت شما با آن سرعتی
کهطبقبرنامهپیشبینیشدهبودپیشرفتنمیکند،
و یکی از اعضای هیئتمدیره میگوید« :باید بخش
فروش را تقویت کنید» .شما هم به گونهای کنایهآمیز
با خود میگویید« :نه بابا؟! ممنون که به ما گفتی!»
حتی پیش��نهادهای ملموستر مش��اوران با تجربه
نیز طبق معمول ب��ه طرز دردناک��ی بدیهی به نظر
میرسند یا فقط مواردی هستند که شرکت از پیش
آزموده است یا از قبل در حال انجام دادن آنها ست.
این مسئله میتواند از دید شما زیادهخواهانه به نظر
برس��د ،چون این نکته را القاء میکند که کار ش��ما
آنچنان س��اده و آسان اس��ت که افراد فکر میکنند
تنها با ارائه دادن پیشنهادهای کلی قادر به انجامش
هستند .گاهی وقتها ،وضعیت میتواند همانند یک
آگهی تلویزیونی به نظر برسد .که در آن تعدادی تاجر
شیک پوش و اتو کشیده در یک اتاق کنفرانس گرد
آمدهاند و در حال ارائه دادن پیش��نهادهایی بسیار

بدیهی هس��تند .و حرف آخر هم این است که «اگر
کسب و کار آنقدر آسان بود ،نیازمند ما نبودی ».اما
بدون اهمیت دادن به اینکه اینگونه پیش��نهادها تا
چه اندازه میتوانند بدیهی باش��ند ،یک دقیقه واقعاً
به میزان اهمیت تالشهای خود بیندیشید .تا جایی
که به مس��ائل اجرایی مربوط است ،به طور معمول،
پیروزی یا شکست ش��ما در آغاز کار بازمیگردد به
میزان اهمیتی ک��ه برای همین پیش��نهادهای به
ظاهر بدیهی قائل هس��تید .توصیهها ممکن است
آنچنان مهم و تکان دهنده نباشند ،اما در اکثر اوقات
شرکتهایی موفق هس��تند که همان توصیهها را
میپذیرند و به طور جدی پیگیری میکنند.
برای مثال ،یک دادوس��تد میان موسس شرکت
و سرمایهگذار را در نظر بگیرید .سرمایهگذار نگران
کیفیت گسترش مش��تریهای شماست و توصیه
میکند زمان بیشتری را با مش��تریان صرف کنید.
این س��خن برای ما کام ً
ال بدیهی به نظ��ر میآید ،و
جوابتان این است که« :این کار را انجام دادهایم و ادامه
هم خواهیم داد» .اما آیا با این حساب این بخش در
چک لیست تیک زده شد و مسئله برطرف شد ،نه؟
به هیچ وجه!
بله ،د واقع با مش��تریان در ارتباط هستید ،ولی
آیا به اندازه کافی؟ چون از پیش در حال گفتوگو با
مشتریان هستید ،بسیار آسان است که توصیهها را از
سر باز کنید و ادامه دهید .به هرحال ،توصیهای که
مثال زدیم به طور عادی بازتاب نگرانی سرمایهگذار

در رابطه با میزان تالشهای شماست .در این مورد،
س��رمایهگذار تالش میکند تا به شما گوشزد کند
که همواره باید بیش از پیش روابط با مش��تریان را
توسعه دهید.
وقتی کت��اب «تحویل دادن ش��ادی» اثر «تونی
سیه» مدیرعامل شرکت «زاپوز» را خواندم ،کتاب را
هم خردمندانه و هم خیلی بدیهی دیدم .این کتاب
فرمول موفقیت زاپوز را شرح میدهد :یعنی قرار دادن
مشتری در اولویت اول و ارائه خدمات بسیار خوشایند
به مشتری .بیشتر آنچه س��یه نوشته است بسیار به
گفتههای اکثر صاحبان کس��بوکار نزدیک است.
تفاوت موجود میان زاپوز و بس��یاری از شرکتهای
دیگر ،میزان انجام این کار است .زاپوز موفق میشود
ای��ن کار را در س��طح کام ً
ال متفاوتی در مقایس��ه با
شرکتهای دیگر انجام دهد.
به عنوان یک مدیر عامل ،هرگز نباید کورکورانه به
توصیهها و پیشنهادهای افراد جام ه عمل بپوشانید.
حال چه آن فرد عضوی از تیم کاری شما باشد ،چه
عضوی از هیئت مدیره ،و چه مش��اور .دس��ت آخر
نتیجه هر چه باشد کام ً
ال به شخص شما برمیگردد.
اما به طور قطع باید در پی بهترین توصیهها باشید تا
راه درست را پیدا کنید .برخی مواقع پاسخ مسئله را
از شخصی میش��نوید که گفتهاش به طرز عجیبی
کلیشهای به نظرمیرسد .اما به یاد داشته باشید که
بدیهی بودن هر سخن ،به معنای نادرست بودن آن
نیست.

اریک پالی
کارآفرین و مدیر
شرکتصندوق
تأمینسرمای هفاندر
کالکتیو

شبیهسازی در کنار مصاحبه
تنها به مصاحبه استخدام وابسته نباشیم

اندی دان
از مؤسسین و مدیر
عاملشرکتپوشاک
مردانهبونوبوس
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مصاحبه ابزار مناس��بی برای شناخت افراد نیست.
در استخدام مانند خواستگاری کردن برخورد نکنید.
قضاوت انسان در دوره احساسی در هر رابطهای واقعاً بد
است ،چون هر دو طرف بهترین روی سکه خود را نشان
میدهند .اما آنچه شما واقعاً میخواهید بشناسید ،آن
روی دیگر اشخاص وشرکتهاست .ما در شرکتمان به
طور گسترده مصاحبه انجام دادهایم ،اما گمان میکنم
این کار سومین ابزار مناسب برای استخدام است.
نخس��تین ابزار شبیهس��ازی واقعی کار برای فرد
استخدامشونده است .ما در طی روند استخدام ،برای
مدتی با داوطلبها کار میدهیم .برای مثال ،در بخش
خدمات مش��تریان ،وظیفه پاسخگویی به ایمیلهای
مشتریان را به آنها محول میکنیم .در مورد متقاضی
قائم مقام ،ممکن اس��ت او را برای مش��اوره در زمینه
تصمیم مهمی معرفی کنیم .در این مرحله با نتایج رو

به رو میشویم .جلسهای برگزار میکنیم تا بفهمیم چه
کار کنیم .در بیشتر موارد سطح باال ،به افراد میگوییم،
اگر بخواهیم شما را استخدام کنیم ،حدود  40ساعت
از وقتتان را برای کار آزمایش��ی صرف میکنیم .شاید
احمقانه به نظر برس��د ،اما به طور ایدهآل میخواهیم
رابطه کاری ما دست کم تا چهار ،پنج سال دوام بیاورد؛
که این م��دت  200ت��ا  250هفته کاری اس��ت .چرا
برای شناخت درس��ت افراد و توانایی آنها یک هفته
سرمایهگذاری نکنیم؟ و بدین ترتیب ،اگر دست آخر به
ایننتیجهرسیدیدکهنمیخواهیدباماکارکنید،نتیجه
بسیار خوبی است .دومین ابزار منابع خارج از فهرست
است .یعنی منابعی غیر از آنچه که در فرم استخدام از
متقاضی خواسته شده اس��ت .تمام افراد منابع داخل
فهرس��ت را ارائه میدهند ،اما این کار مانند پر کردن
پرسشهایچندگزینهایاست.شبیهبهصحبتکردن

با افراد دستچین ش��دهای است که همگی میگویند:
«من فوق العادهام» .خنده دار است! عالوه بر گفتوگو با
خود متقاضی ،باید برای پیدا کردن افراد دیگری که با او
کار کردهاند وقت بگذارید .و نکته مهم این است :تالش
برای برقراری ارتباط با آن افراد از طریق شبکه ارتباطی
خود خودت��ان ،چون در این صورت آنه��ا تا اندازهای
احساس مسئولیت خواهند کرد و صادقتر خواهند بود.
ما برای استخدام معاونین ،به یک منبع خارج از فهرست
رسیدگی میکنیم .برای استخدام مدیران ،دو منبع را
بررسی میکنیم .و برای استخدام قائم مقامها ومدیران
ارشد دست کم به پنج منبع نیاز پیدا می کنیم .در اکثر
اوقات غیر از این نیست ،ما در مورد استخدام متقاضیان
به خاطر منابع خارج از لیس��ت آنه��ا هیجانزدهتر
میشویم .شما هم در اس��تخدام این روش را امتحان
کنید تا نتیجه حیرتانگیزش را ببینید.
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ثروتمندترینهایآفریقا
حاال که آفریقا در سرباالیی اقتصادی قرار دارد
مهرههای آینده اقتصاد این کشور را بشناسید
مجله فوربس در سومین فهرست ساالنه ثروتمندترین اشخاص آفریقا ،به ترتیب
 50سرمایهدار برتر از ده کشور آفریقایی را رتبهبندی میکند ،که از قرار ،برای
نخستین بار ،نامی از کشور الجزایر نیز در این فهرست به چشم میخورد .در اینجا 10
نفر اول فهرست را از نظر میگذرانیم.

آمارثروتمندانآفریقا
کل دارایی خالص 50ثروتمند

 103/8میلیارد دالر
 2/1میلیارد دالر

 2نفر

 14نفر

شمار تازه واردها

 8نفر
مسنترین

منبع:منابعمختلف
کشور :مراکش
جوانترین

منبع:منابعمختلف
کشور :تانزانیا
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 ۶۰۰درصد

 -5مایک ادنوگا 4/4:میلیارد دالر

منبع :مخابرات ،نفت .کشور:نیجریه
شرکت او تحت نام گلوباکام 25،میلیون مشترک تلفن همراه در نیجریه و بنین دارد.
ن ُایل است.
او همچنین مالک یک شرکت اکتشاف نفت به نام کا 

منبع :مخابرات ،منابع متنوع .کشور:آنگوال
دختر بزرگ رئیس جمهور آنگوال که مالک 25درصد از شرکت مخابراتی آنگوال به نام یونیتالست.
این سهم توسط پدرش به او منتقل شده است ،و همچنین سهامدار چندین شرکت پرتغالی است.

 500میلیون دالر

ایزابل داز سانتوس

منبع :ساخت و ساز .کشور:مصر
مدیر اجرایی صنایع ساخت و ساز اوراسکامدر ماه ژانویه بیل گیتس را به عنوان سرمایهگذار به شرکت
اضافه کرد .در ماه آوریل ،این شرکت با پردخت  1میلیارد دالر به مصر برای پایان دادن به دعوای مالیاتی
موافقت کرد.

 -7ایزابل داز سانتوس 3/5:میلیارد دالر

 -38محمد دوجی 38 ،ساله

 ۸.۸میلیون دالر

 -4ناصف ساویرس 5/9:میلیارد دالر

منبع :خرده فروشی .کشور:آفریقای جنوبی
او از یک سو توسط شاپرایت هولدینگز (بزرگترین خرده فروش مواد غذایی آفریقا) مواد غذایی عرضه
میکند و از سوی دیگر به وسیله شرکت ِپپکور ،که صاحب 7برند ارزان قیمت در صنعت پوشاک است،به
تجارت پوشاک میپردازد.

 1/9میلیارد دالر

آلیکو دانکوت

منبع :الماس .کشور:افریقای جنوبی
او در سال  ،2012به منظور سرمایهگذاری در استخراج عظیم شرکت انگلو امریکن 40 ،درصد از سهماش
را در شرکت دوبیرز ،که یک کسب و کار خانوادگی الماس است،به مبلغ  5/1میلیارد دالرفروخت.

 -6کریستوفل ویز 3/8:میلیارد دالر

 -17میلود الشعبی 84،ساله

رکورددار کسب ثروت
بر حسب دالر و درصد در
سالهای  ۲۰۱۲و ۲۰۱۳

منبع :کاالی لوکس .کشور:آفریقای جنوبی
دارایی اصلی او 9درصد از سهم شرکت سوئیسی ریشمون است ،که مالکیت چندین نشان تجاری لوکس
از جمله کارتیهَ ،ون کلیف اند آرپلزِ ،
جیگر لوکولتر ،و مونبالن را در دست دارد.
 -3نیکی اوپنهایمر 6/6:میلیارد دالر

شمار زنان

آفریقایجنوبی

منبع:سیمان.کشور:نیجریه
شرکت سیمان دانگوت در 8کشور فعالیت کرده است و برای احداث کارخانههای جدید در کنیا و نیجر
برنامهریزی میکند .طی ماه مِ ی او اعالم کرد که یک پاالیشگاه نفت 9میلیارد دالری و تأسیسات پتروشیمی در
نیجریه احداث خواهد کرد .این پاالیشگاه و تأسیسات ،اولین در نیجریه و بزرگترین در آفریقا خواهد بود.
 -2ژوهان روپرت 7/9:میلیارد دالر

میانگین دارایی خالص 50ثروتمند

بیشترین تعداد در میان
 50ثروتمندنخست،متعلق
به کدام کشور است؟

 -1آلیکو دانگوت 20/8:میلیارد دالر

 -8یسعد ربراد 3/2:میلیارد دالر

مهمترین منابع درآمد
منابعمختلف

12

منابعمالی

7

امالک و مستغالت
4

مخابرات

4

منبع :مواد غذایی .کشور:الجزایر
یک حسابدار تعلیم دیده ،که در سال  1998شرکت تولید کننده مواد غذایی سویتال را تأسیس کرد .این
شرکت در سال  3/5 ،2012میلیارد دالر درآمد داشت.
 5فرزند او همگی در این شرکت مشغول به کار هستند.
 -9محمد منصور 3/1:میلیارد دالر

منبع:منابعمختلف.کشور:مصر
شرکت خانوادگی او به نام منصور گروپ با وجود آشفتگی اوضاع در مصر ،به لطف مالکیت نمایندگیهای
مجاز کاترپیالر در  8کشور ،همچنان از رونق برخوردار است.
ناگفته نماند که این شرکت ،همچنین صاحب سوپرمارکت مترو در مصر است.
 -10عثمان بن جلون 2/8:میلیارد دالر

منبع :منابع مختلف .کشور:مراکش
شرکت مالی او ،فاینانسکام ،صاحب سهام بانکداری ،بیمه ،و مخابرات در مراکش است.
بانک بی.ام.سی.ای ،که او خود مدیریتش را بر عهده دارد ،در  18کشور،به ویژه در آفریقا ،فعالیت میکند.
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