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دیباچه

اقتصاد دانشبنیان
یکی از اصول و مواد اعالم شده در اقتصاد مقاومتی درباره حرکت در جهت
اقتصاد دانشبنیان اس��ت .بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ
شده از جانب مقام معظم رهبری بر موضوع« :پيشتازي اقتصاد دانشبنيان،
پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به
منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت
و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه»
تاکید دارد .در دهه گذشته نیز برای شکلگیری اقتصاد دانشبنیان اقدامات
متعددی صورت گرفته است .اکنون فرصت مناسبی است که نگاهی به الزامات
و برخی از مشکالتی که برای تحقق چنین هدفی وجود داشته انداخته شود
تا اگر قرار است این بخش از اقتصاد مقاومتی به نحو درست و موثری اجرایی
شود ،این موارد از دیدگاه سیاستگذاران پوشیده نماند.

اقتصاد
دانشبنيان،بدون
ارتباط با اقتصاد
جهانينميتواند
پيشرفتكند.
قطع ارتباط با
جهان بيرون از
1
يك سو موجب
همان طور که در سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی آمده است ،بدون رفتن
انزواي علمي و به س��مت اقتصاد دانشبنیان ،چندان امیدی نمیتوان داشت که ایران بتواند
ناتوانی در کسب بخشی از اهداف سند چشمانداز را محقق کند .اقتصاد جهان پس از عبور از
دانش ميشود دوره اقتصاد صنعتی ،به مرحله اقتصاد اطالعاتی و اقتصاد دانشبنیان وارد شده
است و در نتیجه در این مرحله از اقتصاد نمیتوانیم صرفاً با اتکا به مؤلفههای
دوره اقتصاد صنعتی ،ش��کاف روزافزون خود را با کشورهای منطقه و جهان
کاهش دهیم و نیازمند آن هس��تیم که مفروضات و پیشزمینههای اقتصاد
دانش بنیان را در همه سیاستگذاریهای خود لحاظ کنیم.
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4

وارد ش��دن به مرحله اقتصاد دانشبنیان ،مستلزم پذیرش این حرکت در
چهارچوب عقالنیت و دانش اقتصادی اس��ت .به عب��ارت دیگر بدون رعایت
عقالنی��ت و دانش اقتص��ادی در همه امور زندگی و اقتص��اد نمیتوانیم وارد
مرحله اقتصاد دانشبنیان ش��ویم .اقتصاد دانشبنیان نیز باید در پرتو دانش
اقتصادی محقق شود .در حالی که مجموعه اقتصاد کشور بهویژه در سالهای
گذشته فاقد این ویژگی بوده است .نمونه مهم آن در مسأله انرژی آشکار است.
مس��ألهای که در چند دهه گذشته با آن دس��ت به گریبان بودهایم و نهتنها
ساالنه معادل صدها میلیون بشکه نفت را هدر دادهایم ،بلکه خسارات ناشی
از آلودگ��ی هوا را نیز به جان خریدهایم و مهمتر این که اس��تقالل اقتصادی
کشور را از طریق وابستگی به مصرف فراوردههای نفتی مخدوش کردهایم .بر

آرمان

واقعیت

اساس «گزارش مرور آمار انرژی جهان  »۲۰۱۴منتشر شده از سوی مؤسسه
بریتیش پترولیوم ،ایران در سال  ۲۰۱۳با مصرف معادل  ۲۴۴میلیون تن نفت،
یازدهمین مصرفکننده انرژی در جهان بوده است ،در حالی که میدانیم رتبه
اقتصادی ایران پایینتر از بیستم اس��ت .این مقدار مصرف انرژی تا حدودی
معادل با فرانس��ه ( 248میلیون تن) ،و کره جنوبی ( ۲۷۱میلیون تن) و ۲۵
درصد کمتر از آلمان ( ۳۲۵میلیون تن) و حدود نصف ژاپن ( ۴۷۴میلیون تن)
و دو برابر ترکیه( 122میلیون تن) اس��ت .در حالی که تولی د ناخالص داخلی
ایران حدودا ً یک هفتم فرانسه ،یک سوم کره جنوبی ،یک دهم آلمان و یک
شانزدهم ژاپن و نصف ترکیه است (فهرست صندوق بینالمللی پول) .این ارقام
نشان میدهد که ما در استفاده از یکی از مهمترین منابع تولید ،یعنی انرژی
که تقریباً همه انرژی مصرفی در ایران تجدیدناپذیر است ،مطلقاً عقالنی و بر
اس��اس دانش اقتصادی عمل نمیکنیم .از این رو باید پرسید چگونه ممکن
اس��ت که وارد مرحله اقتصاد دانشبنیان شویم بدون آن که اصول عقالنی و
دانشمحوری بر فعالیتهای اقتصادی ما حاکم باشد؟ حتی اگر بخش اقتصاد
دانشبیان را تقویت کنیم به دلیل آن که این فعالیت در چهارچوب یک اقتصاد
مبتنی بر عقالنیت و دانش عمل نمیکند ،نمیتواند مثمرثمر واقع ش��ود .از
س��وی دیگر اقتصاد دانشبنیان مرتبط با مدیریت مبتنی بر دانش است ،در
صورت��ی که نظام مدیریت اقتصادی از دانش مدرن مدیریتی بیبهره باش��د،
هیچگاه نمیتواند اقتصاد دانشبنیان را به تحرک وادارد و جهت مناسبی به
آن دهد.
3

همانطور که گفته شد ،پیش از ورود به اقتصاد دانشبنیان باید مقدمات
الزم را برای شکلگیری اقتصاد اطالعاتی فراهم کرد .این مقدمات شامل چند
مؤلفه است:
الف :مؤلفه س��ختافزاری؛ شامل زیرساختهای ارتباطی و با سرعت باال.
متأس��فانه ایران از حیث پهنای باند خطوط اینترنت و سایر سختافزارهای
ارتباطی حتی در میان کشورهای منطقه هم جایگاه مناسبی ندارد.
ب :مؤلفه نرمافزاری؛ شامل تولید آمار و اطالعات معتبر ،درست ،بههنگام و
مورد نیاز است که از این جهت نیز وضعیت مناسبی در کشور نیست .تناقضات
دا دههای آماری حتی در سطوح کالن همچنان موجب سردرگمی بهرهمندان
از اطالعات و آمار است ،ضمن آن که بسیاری از آمارها اساساً تولید نمیشود.
تناقضات اطالعاتی درباره رشد بخش صنعت و نیز میزان اشتغال که از اولین

آمارهایی است که تولید میشود در سالهای گذشته فراموش شدنی نیست.
تناقضاتی که حتی همراه با دستکاری در آمارها همراه بود .همچنین فقدان
بانکهای اطالعاتی مناسب که تامینکننده نیازهای اطالعاتی فعاالن اقتصادی
باشد مشهود اس��ت هر چند گامهایی در جهت پرکردن این خالء اطالعاتی
برداشته شده است ولی کافی نیست.
ج :مؤلفه دسترس��ی؛ اطالعات حتی اگر تولید شود و معتبر و درست هم
باشد ولی در دسترس مصرفکننده قرار نگیرد ،هیچ فایدهای ندارد .علیرغم
آن که قانون «انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات» در ایران تصویب شده
است ،ولی بخش مهمی از اطالعات عادی ،طبقهبندی شده و از دسترس افراد
خارج میشوند .حتی در مواردی اطالعات عادی و غیرطبقهبندی شده نیز بر
خالف قانون در دسترس کاربران قرار نمیگیرد .آمارهای ثبتی قابلتوجهی در
کشور هستند که پردازش و منتشر نمیشوند تا دیگران از آن استفاده کنند.
دسترسی به اطالعات همچنین باید بهموقع و ارزان باشد ،در غیر این صورت
نمیتوان وارد اقتصاد اطالعاتی شد.

اگرچ��ه اقتصاد دانشبنيان در مرحله اوليه خود نيازمند كمكهاي دولت
اس��ت ،ولي اين كمكها بايد با برنامه و با جهتگيري روشن باشد و موجب
رانت نشود .به ويژه در ايران كه بودجه دولت از نفت است ،به سهولت ميتوان
به نام تقويت اقتصاد دانشبنيان ،اقداماتي را انجام داد كه جز رانت براي عدهاي،
ثمر ديگري نداشته باشد .همچنین اساس را بايد بر محوريت ارتباط محصوالت
اقتصاد دانشبنيان با بخش خصوصي و توليد قرار داد .به ويژه آن كه رقابت را
بايد در اين اقتصاد نهادينه و از انحصار نيز پرهيز كرد .كمكهاي بيحساب و
كتاب دولتي به اين نوع از اقتصاد ،مثل ريختن آب در چاهي است كه از خود
آبي ندارد و جز اتالف منابع ،نتيجه ديگري براي كشور به بار نخواهد آورد .اين
نوع كمكهاي رانتي ،موجب ميشود كه هر كس تحت هر عنواني براي جذب
آنها خود را وارد اين عرصه كند ،بدون آن كه مسئوليت الزم را نسبت به نتايج
نهايي کارهای خود پذيرا باشد.

4

7

اقتصاد دانشبنیان باید به گونهای اجرایی و عملی شود که این اقتصاد به
موتور محرک سایر بخشها تبدیل شود .در حالی که برخی از افراد میکوشند
بخش محدود،
آن را محدود به حوزههای خاصی کنند که در تار و پودهای آن ِ
زندانی شود .چنین برنامهای نمیتواند منجر به تحول در اقتصاد ملی شود .در
سری زده شد،
کشورهایی نیز که جوانههای این اقتصاد در بخشهای نظامی و ّ
به س��رعت وارد س��ایر بخشهای اقتصادی گردید و اتفاقاً اثرگذاری آنها در
سطح ملی از این مرحله آغاز شد .اقتصاد دانشبنیان نمیتواند دل خود را به
باال بودن مقاالت  ISIو رشد شاخص علمی خوش کند ،زیرا این شاخصها ذاتاً
مطلوبیت اصلی را ندارند ،بلکه مسأله مهم بهرهبرداری از آنهاست و اگر نتواند
به ارزش افزوده اقتصادی و نیز تولید نيازهاي جامعه و مردم تبديل شوند ،به
سرعت نتيجه عكس خواهد داد.
5

اقتصاد نيز مشمول اين قاعده كلي است كه با پيشرفتهتر شدن آن ،تقسيم
كار بيشتر و تخصصيتر ميش��ود .اين نكته در مورد اقتصاد دانشبنيان نيز
ص��دق ميكند .اگر عدهاي گمان ميكنند كه ايدهپرداز قادر اس��ت در نقش
كارآفرين ،سرمايهگذار ،مدير طرح و مدير بازرگاني ،همه مراحل از تولید ايده
تا توليد کاال و فروش و بازاريابي را يكتنه انجام دهد ،سخت در اشتباه هستند
و يكي از داليل عدم پيشرفت مورد انتظار در اقتصاد دانشبنيان ،خلط همين
تخصصهاس��ت .خالقيتهاي فكري و توليد دانش ،ب��ا مديريت واحدهاي
توليدي و با تجارت و ...هر كدام تخصصهاي جداگانهاي هس��تند كه جمع
كردن آنها در يك فرد موجب كاهش كيفيت هر يك از اين تخصصها در او و
در فرآیند کار خواهد شد.

6

اقتصاد دانشبنيان ،بدون ارتباط با اقتصاد جهاني نميتواند پيشرفت كند.
توليدات دانش با توليدات صنعتي و كشاورزي از یک نظر تفاوت اصولی دارند
زیرا کاالی دانش مرزهاي طبيعي را به رسميت نميشناسند و به راحتي از آنها
عبور ميكنند .بنابراين قطع ارتباط با جهان بيرون از يك سو موجب انزواي
علمي و ناتوانی در کس��ب دانش ميشود و از سوي ديگر اگر دستاوردي هم
داشته باشد ،به سهولت به دست ديگران ميرسد بدون آن كه از دستاوردهاي
ديگران بتوان بهرهاي جست.
8

باالخ��ره اين ك��ه اقتصاد دانشبنيان به دليل پيش��رفتهتر بودن ،نيازمند
بوكار است .در حالي كه وضعيت
اس��تانداردهاي باالتري براي محيط كس�� 
شاخصهاي محيط كسبوكار در ايران به نسبت پايين است ،و با وجود چنین
وضعی امكان ندارد بتوانيم با اين حد از شاخصهاي كسبوكار ،قطار توسعه را
در ريلهاي دانشبنيان قرار دهيم .براي نمونه حقوق مادي و معنوي مالكيت،
ثبت اختراعات و اكتشافات ،رسيدگيهاي بيطرفانه و عادالنه به دعاوي و ساير
ش��اخصهاي كسبوكار در ايران ،به عنوان زيرساختهاي الزم براي اقتصاد
دانشبنيان ،در حد انتظار نيستند .لذا وظيفه دولت اين است كه با بررسي اين
شاخصها ،مواردي ازاین اجزای این شاخص را كه در اندازههاي پايين هستند،
در كوتاهترين زمان به اندازههاي مورد قبول برساند.
مجموعه اينها ،پيششرطهايي هستند كه نشان ميدهند چگونه ميتوانيم
شكاف ميان آرمان ما در رسيدن به اقتصاد دانشبنيان را با واقعيات موجود در
كشور ،در یک بازه زمانی مناسب پر كنيم .آيا اصوالً چنين ارادهاي از خود نشان
خواهيم داد؟ آينده دراينباره قضاوت خواهد كرد.

ما در استفاده از
یکی از مهمترین
منابعتولید،
یعنی انرژی که
تقریباً همه انرژی
مصرفی در ایران
تجدیدناپذیر
است،مطلقاً
عقالنی و بر
اساس دانش
اقتصادیعمل
نمیکنیم .از این
رو باید پرسید
چگونهممکن
است که وارد
مرحلهاقتصاد
دانشبنیانشویم
بدون آن که
اصول عقالنی و
دانشمحوری
برفعالیتهای
اقتصادی ما حاکم
باشد؟
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تحلیلها و گزارشهای ماه

خبرها و نظرها

سناریوهایی
برایمهارخشکسالی
برای مهار بحران فاجعهبار کمآبی
چه اقدامات آیندهنگرانهای را باید دردستورکار قرار داد؟
سام خسرویفرد
کارشناس و پژوهشگر محیط زیست

1

میدانیم ایران کشور خشکی است که میانگین
بارندگی آن از متوس��ط جهانی کمتر اس��ت.
بنابراین کمبود آب مساله جدیدی نیست که دیروز
و امروز متوجه آن شده باشیم .همچنین میدانیم
کشاورزی ظرف سه دهه اخیر به طرز بیسابقهای
گسترش یافته است .در برخی مناطق نظیر حوزه
آبخیز دریاچه ارومیه تا دو برابر افزایش س��طح زیر
کشت داش��تهایم .افزایش سطح زیر کشت یعنی
افزای��ش مصرف و ات�لاف آب .و ب��از میدانیم 90
درصد آب در این بخش تلف میش��ود .همچنین
ظرف  4دهه گذشته جمعیت به طرز چشمگیری
افزایش پیدا کرده اس��ت .در عی��ن حال میدانیم
ناس��ا با مطالعاتی که انج��ام داده پیشبینی کرده
است یک خشکسالی طوالنیمدت ،کل منطقه -از
جمله ایران -را به ش��دت تحت تاثیر قرار میدهد.
در چنین شرایطی فکر میکنید چه سناریویی برای
آینده ایران محتمل است؟ آیا آینده جز خشکسالی،
نابودی عرصههای طبیعی و فش��ار مفرط بر مردم
است؟ اگر همین روند مصرف آب ،وضعیت بارش و
عدم مدیریت منابع آب ادامه پیدا کند ،تنها معجزه
ممکن است ایران را از نابودی مطلق نجات دهد.
مصرف بیرویه و عدم مدیریت صحیح منابع
آب مهمترین مواردی هستند که به تدریج و
البته با گذر سالیان باعث شدهاند ایران به طرز غیر
قابل توصیفی شکننده شود .در واقع مهمترین عامل
تهدید منابع آب ،خود ما هستیم که نتوانستیم آنچه
داریم را به درستی مدیریت و استفاده کنیم .وقتی
صحبت از مصرف بیرویه میشود ،منظور در تمام
زمینههاست با تاکید بیشتر در بخش کشاورزی که
بیش��ترین مصرف و اتالف آب را به خود اختصاص
میدهد .حمایت از کشاورزی ورشکسته و بیبازده،
و گس��ترش نابخردان��ه آن ب��ا توجی��ه حمایت از
تولیدکنن��ده داخلی که محصول��ی نامرغوب هم
تولید میکند ،مسکنی بود برای راضی نگاه داشتن
کش��اورزان .در آیندهای نه چن��دان دور نهتنها این
افراد که همه س��اکنان ایران ب��ه دلیل کمبود آب
با مش��کالت جدی روبهرو خواهند شد .بحرانی که
نش��انههای آن را همین امروز در ی��زد ،اصفهان و
مناطق بختیارینشین میتوان دید.
کارهای متع��ددی باید همزمان و به صورت
ضرباالجل انجام شود .اما با شرایطی که ایران
دارد بعید است هیچ دولتی قادر باشد آنها را عملی
کند .چون این اقدامات میتواند نارضایتی عمومی را
افزایش دهد .مگر آن که مردم متوجه عمق فاجعه
بشوند و از جان و دل مایه بگذارند و همکاری کنند.
تغییر الگوی کشت کشاورزی ،استفاده از تکنولوژی
روز برای افزایش راندمان کشاورزی ،تعطیل کردن
چاههای غیرمجاز و ممانعت از برداش��ت غیرمجاز
ببَر ،بهسازی
آبهای سطحی ،بهروز کردن صنایع آ 
سیستم آبرسانی ش��هری و روس��تایی ،راهاندازی
سیس��تم تصفیه فاضالب ،تعطیل کردن بخشی از
کش��اورزی (و افزایش واردات برخی محصوالت با
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آینده صنایع پتروشیمی پس از رفع تحریمها چگونه است؟

عبدالرسول
دشتی
کارشناس
پتروشیمی

بایدبهترین
پتانسیلهای
بالقوهای که در
ارتباطبینالمللی
وجود دارد را حتی
با شرکتهای
آمریکایی ،به نحو
قدرتمندانهای
بالفعل کرده و
گسترشدهیم.

نگر
آینده

صنعت پتروش��یمی که آن را نماد توس��عه ایران پس از انقالب مینامند طی س��الهای حیات خود روزهای
پرفرازونشیبی را سپری کرده است .اما مهم این است که هم اکنون این صنعت بیش از چهار درصد از سهم بازار
پتروشیمی جهان را در اختیار دارد و محصوالت تولیدیاش را به  60کشور مختلف صادر میکند.
پتروشیمی ایران  5و  1دهم درصد از تولید ناخالص داخلی 2 ،و  37صدم درصد از صادرات غیر نفتی و  5و 46
صدم درصد از صادرات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است و محصوالت آن طی سالهای گذشته همواره
در صدر صادرات غیرنفتی کشور قرار داشته است .با توجه به پتانسیلهای موجود در این صنعت ،رفع برخی تحریمها
و بازگشت مجدد تعدادی از مدیران شناخته شده و باتجربه در راس مدیریت آن به نظر میرسد انجام سریع برخی
اقدامات بتواند زمینه رشد و توسعه مجدد آن را ایجاد نماید.
بدون شک دولت یازدهم در برنامههای توسعه اقتصادی کشور بیشترین نگاهها را متوجه صنعت نفت و پتروشیمی
خواهد کرد .حضور وزیری باسابقه در راس وزارت نفت اگرچه بسیار موثر و مثبت ارزیابی میشود ولی الزم است
مشکالت و محدودیتهای این صنعت و اولویتهای مورد انتظار از آن منطقیتر نگریسته شوند تا مجموعه نفت
بتواند در انجام مسئولیتهای محوله موفق عمل کند.
از طرف دیگر با توجه به رفع تحریمهای شرکتها و مجتمعهای بزرگ پتروشیمی کشور و افزایش ظرفیت
تولید و صادرات محصوالت به بازارهای بینالمللی ،برخی موانع باید برداش��ته ش��ود تا بار دیگر صنعت بزرگ
پتروشیمی جان بگیرد .در روزهای تحریم به خصوص از سال  1391که تحریمهای اتحادیه اروپا هم به تحریمهای
دیگر افزوده شد ،برای صادرات محصوالت پتروشیمی جهتگیری بازارها تغییر کرد .در واقع ما پس از از دست
دادن بازار اروپا ،بازار را به سمت آفریقا بردیم .به عنوان مثال در سال  ،1386هفتدرصد تولیدات ما به سمت اروپا
صادر میش��د و از س��ال  1391تا هماکنون  2و  6دهم از بازارهای تولیدی پتروشیمی ،آفریقا بوده است .همین
جهتدهی تولیداتمان به سمت بازارهای جدید پس از گسترش تحریمها بود که باعث شد خوشبختانه در دوران
مضیقه ،به لحاظ فروش محصوالت پتروشیمی هرگز مشکلی در سطح دنیا نداشته باشیم .اما درکنار این بازارها
چین سهم باالتری را به خود اختصاص داد و جنوب شرق آسیا نیز به مشتریان پتروشیمی ایران افزوده شد و بر
همین منوال چنین ترکیبی برای بازار بینالمللی محصوالت پتروشیمی ایران ایجاد شد.
اکنون و پس امضای توافق ژنو امیدواریهایی برای افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی به وجود آمده اما یک
نکته مهم که باید در این زمینه عنوان شود اینکه ما مطابق توافق ژنو ،بحث تعلیق تحریمها را داریم نه لغو تحریمها.
در این زمینه سه مسئله وجود دارد:
اول -اینکه ما اجازه داش��ته باش��یم محصوالتمان را به اروپا و سایر کشورها صادرکنیم ،فقط بخشی از تعلیق
تحریمهاست.
دوم -بخش مهم دیگر این است که لغو تحریمها شامل تامین قطعات واحدهای مجتمعیمان ،آنهایی که ساخت
کشورهای اروپایی است ،شوند و بتوانیم قطعات و تجهیزات مورد نیازمان را که اروپایی هستند وارد کنیم و سیستم
را ارتقا دهیم
سوم -بخش دیگر مربوط به لغو سوییفت پتروشیمی و انتقال پول است .در چنین شرایطی باید بتوانیم پول
حاصل از صادرات محصوالتمان به هر نقطهای را وارد کشور کنیم .اگر درموضوع رفع تحریمها شاهد برطرف شدن
این دو مسئله هم باشیم ،عمال میتوانیم شاهد توسعه صنایع پتروشیمی ایران در دنیا باشیم .زیرا زمینههای آن ،چه
به لحاظ امکانات مواد اولیه ،چه به لحاظ نیروی انسانی با تجربه و توانمند و چه به لحاظ زیرساختهایی که ظرف
سالهای گذشته به طور کامل فراهم شده است ،وجود دارد و از این منظر دچارمشکل نخواهیم شد.
خوش��بختانه در ش��رایط جدید ،کش��ورهای اروپایی هم در این پروسه مش��تاق همکاری و خرید محصوالت
پتروش��یمی از ایران هس��تند.به این دلیل در این زمینه هم مس��ئلهای وجود ندارد .زیرا شیوه پول آنها بر اساس
گریدها و رتبهبندیهای محصوالت ماست تا با ایران تداوم همکاری داشته باشند .از این جنبهها مشکل خاصی
وجود ندارد .بحث اصلی نحوه نگاه به تعلیق و لغو تحریمهاس��ت .چنانچه بتوان به صورت موثری در همکاری با
اروپاییها پیش رفت ،ارزیابی من این است که باید بهترین پتانسیلهای بالقوهای که در ارتباط بینالمللی وجود
دارد را حتی با شرکتهای آمریکایی ،به نحو قدرتمندانهای بالفعل کرده و گسترش دهیم .چراکه حتی اگر بخواهیم
یک کار مشارکتی را با مجموعه شرکتهای پتروشیمی آمریکایی انجام دهیم ،آن قدر توانایی و قابلیت در مجموعه
پتروش��یمی داریم که به صورت برابر بتوانیم در کنار آنها قرار بگیریم و کار مش��ترکی انجام دهیم که دو طرف به
توانمندی یکدیگر باور داشته باشند .این مزیتی است که تنها در صنایع پتروشیمی ما وجود دارد وگرنه به عنوان
مثال تصور کنید این پتانسیل قوی را بخواهیم در ارتباط با خودروسازان قدرتمند آمریکایی به نمایش بگذاریم .آیا
چنین امکانی وجود دارد؟ مسلما ندارد .بر این اساس اگر چنین نگاهی را به صنایع پتروشیمی کشور داشته باشیم،
میتوان آن را به عنوان یک نوع دیپلماسی نوین برای کشور نگریست.

شماره بيست و هفتم  /تیر 93

نیاز آبی زیاد به طور موقت) ،جلب همکاری مردم
س��اکن ش��هرها برای کاهش مصرف آب از جمله
اقدامهای الزمی است که به نظر ساده میآید اما در
عمل پیچیدگیهای فراوانی دارد که وقتی با ضعف
مدیریت نیز ممزوج میشود ،حاصلش میشود گره
کوری که هیچکس نمیتواند بازش کند .برای همین
دولتها در همه این سالها با سکوت از کنار موضوع
گذشتهاند و آن را به دولت بعدی حواله دادهاند .اما
بعید است دولت یازدهم آن قدر خوشاقبال باشد
که بتواند همچون اس�لاف خود این گرفتاری را به
گروه بعدی حواله بدهد.
در عین حال بای��د مراقب طرحهایی بود که به
اس��م احیای منابع آب و راهاندازی دریاچه این سو
و آن سو به نظر میرسد میتواند به بهبود شرایط
کم��ک کند .در حال حاضر هر اقدامی اگر دقیق و
با پیشبینی همهجانبه صورت نگیرد میتواند اثرات
مخرب و سوء مضاعفی داشته باشد.
تقریبا هی��چ کش��وری را س��راغ نداریم که
سراسر آن ،هم خشکسالیهای میانمدت و
طوالنیمدت را از س��ر گذرانده باشد و هم از عدم
مدیریت مناب��ع آب رنج ببرد آن ه��م در اقلیمی
خشک ،و البته موفق هم بوده باشد .شرایطی که ما
در ایران بوجود آوردیم (با توجه به دارا بودن منابع
عظیم نفت و گاز به عنوان ثروت) تا جایی که میدانم
یگانه و البته تاسفبار است ،اما شاید بتوان تشابهاتی
پیدا کرد .برخی کشورها پروژههای مدیریت بحران
خشکسالی را به اجرا گذاشتهاند و به گزارش سازمان
ملل تا حد قابل توجهی موفق بودهاند ،کشورهایی
نظیر موزامبیک ،نامیبیا و سوریه .با تداوم روند امروز
ام��ا تبدیل ایران به چاد (که قلب مرده آفریقا لقب
گرفته) یا س��ومالی در آیندهای نهچندان دور قابل
پیشبینی اس��ت ،مگر آن که اقدامی عاجل برای
تغییر روند فعلی صورت پذیرد .برای آن که بدانیم
چه باید کرد مطالعه گزارش سازمان ملل را میتوان
پیشنهاد داد .این گزارش به مناسبت روز جهانی آب
در سال  2007منتشر شده با عنوان مقابله با کمبود
آب (مهمترین چالش قرن  .)21شاید راهکارهای آن
بتواند برای مدیران اجرایی مفید باشد.
اگر دولت با کمک دانشگاهیان ،کارشناسان
و اه��ل فن بتواند برنامهای منس��جم تدوین
کند و مهمت��ر از آن در جلب اعتماد عمومی برای
همکاری موفق باش��د ،میت��وان از نهادهای مدنی
برای پیش��برد اهداف آن برنامه کمک خواست .در
عین ح��ال نهادهای مدنی میتوانند ناظر عملکرد
بخش خصوصی باش��ند ک��ه در آن برنامه مدون
جایگاهشان مشخص ش��ده است .در شرایط فعلی
اما ش��ماری از ش��رکتهای خصوص��ی (زیر لوای
تشکلهای زیست محیطی) به دنبال آن هستند که
هم اعتبار و محبوبیتی برای خود دستوپا کنند و
هم با طرحهایی که از نظر زیست محیطی میتواند
ویرانگر باش��د منافع مادی قابل توجهی به دست
آورند.

پتروشیمیودیپلماسینوین
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خبرها و نظرها

تحلیلها و گزارشهای ماه

آیندهنگری
وری انرژی
برای بهره ِ
در ضرورت تشکیل معاونتی
برای انرژیهای تجدیدپذیر

1

حمیدرضا صالحی
  عضو کمیسیون
انرژی اتاق تهران

در سال  ،2011پنجاه درصد ازظرفیتهای جدید سیستمهای تولید برق به منابع
تجدیدپذیر اختصاص داشته است؛ به طوری که  41گیگاوات ظرفیت برق بادی،
 28گیگاوات برق خورش��یدی  25،گیگاوات برق آبی 6 ،گیگاوات زیس��ت توده0.5 ،
گیگاوات برق خورشیدی متمرکز و  0.1گیگاوات برق زمین گرمایی تولید شده است.
سرمایه گذاری جهان برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از حدود  40میلیارد دالر در
س��ال  2004به  244میلیارد دالر در س��ال  2012رسیده است .گویی که انقالبی در
انرژیهای تجدیدپذیر در راه است و رشد سریع استفاده از تکنولوژیهای تجدیدپذیر
در تولی��د برق و کاهش س��ریع قیمتها چرخهای کامل و پایدار را تش��کیل داده و
کاهش قیمتها به همراه افزایش تکنولوژی به صورت مس��تمر در حال انجام است.
گسترش سریع انرژیهای تجدیدپذیر و نرخ باالی رشد دانش فنی سبب ایجاد یک
چرخه مجازی شده است که منجر به کاهش هزینهها شده و انقالبی را در انرژیهای
تجدیدپذیر به وجود آورده است .برای مثال با افزایش دو برابری ظرفیت سیستمهای
فتوولتائیک ،هزین��ه ماژولها در حدود 22درص��د کاهش مییابد .همچنین هزینه
ماژولهای فتوولتائیک سیلیکون کریستالی طی دو سال گذشته بیشتر از 60درصد
کاهش داشته است.
اما چالش اقتصادی در این زمینه هزینه باالی سرمایهگذاری است که این رقم در
کشورهای درحال توسعه حدود 2الی 3برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته است.
در سال  1392قیمت خرید تضمینی برق تولیدی ازمنابع تجدیدپذیر به  444تومان به
ازای هر کیلووات افزایش یافت که البته این قیمت خرید هنوز درمورد برق خورشیدی
صرفه اقتصادی ندارد .س��ندیکای برق پیشنهاداتی برای متوسط خرید تضمینی هر
کیلو وات ساعت از تولیدکنندگان برق سلولهای خورشیدی ارائه کرده است؛ براساس
پیشنهاد سندیکا ،قیمت هرکیلو وات س��اعت ،در سال  1391حدود  613تومان ،در
س��ال  1392حدود  490تومان ،در س��ال  1393حدود  392تومان  ،در سال 1394
حدود  313تومان و در سال  ،1395حدود  235تومان بوده است .برآورد اولیه سندیکا
در زمانی صورت گرفته اس��ت که نرخ دالر حول و حوش  1500تومان بوده است ،از
این رو این قیمتهای پیشنهادی متناسب با افزایش نرخ دالر به حدود دو برابر افزایش
مییابد.
عدم وجود سازمانی مستقل به منظور سیاستگذاری در زمینه توسعه انرژیهای
تجدیدپذی��ر یک��ی از چالشهای موجود در برابر توس��عه صنع��ت انرژیهای
تجدیدپذیر است .در اکثر کشورهای پیشرو در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر ،وزارتخانه
و یا نهاد مستقل متولی این امر وجود دارد .از این رو پیشنهاد میشود دولت اقدامات
الزم را جه��ت ایجاد معاونت انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهس��ازی مصرف انرژی در
وزارت نی��رو در برنامههای خود قرار دهد .تاس��یس معاونت انرژیهای تجدیدپذیر و
بهینهس��ازی مصرف انرژی منجر به پايش و رصد هوشمندانه تحوالت كشور در این
زمینه و آيندهنگري در این معاونت به منظور افزايش بهرهوري (كارايي و اثربخش��ي)
انرژی در حوزههاي مختلف خواهد شد.
عدم وجود قوانين حمايتي و تش��ويقي به منظور توس��عه استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر یکی دیگر از چالشهای پیش روی توس��عه این صنعت است .اما با
توجه به اینکه رشد و توسعه این صنعت منوط به حمایت دولت است ،اجرایی شدن
بند  69قانون بودجه  1392و تکرار آن در بودجه  1393سرآغاز نویدبخشی در توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر در کش��ور خواه��د بود .به همین منظور باید که تدوین قانون
حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر و نیز تشکیل صندوق حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر
از طریق تخصیص درصدی از درآمدهاي نفت در برنامههای دولت قرار گیرد.
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قانونهایی برای سرمایه
تبادل تجربیات در شانزدهمین نشست کمیسیون
فضای کسبوکار ،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران
در شانزدهمین نشست کمیسیون فضای کس��بوکار ،کارآفرینی و مقررات اتاق
تهران ،فعاالن بخش خصوصی تقریبا یک خواسته مشترک از دولت داشتند :مشارکت
دادن بیشتر بخش خصوصی برای بررسی وضعیت موجود و تصمیمگیری برای آینده.
احمد پورفالح رئیس کمیسیون فضای کسبوکار ،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در
این نشست با انتقاد از تشکیل جلسات متعدد دولتی بدون حضور نمایندگانی از بخش
خصوصی کشور به جلس��ه رئیسکل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای کشور
اشاره کرد و خواستار این شد که در این گونه نشستها از فعاالن بخش خصوصی و
تولیدکنندگان هم افرادی دعوت شوند تا مسایل و مشکالت جاری کشور به ویژه در
باره رابطه تولید و نظام بانکی بیان کنند .از آنجا که در این نشست روایتهای جالبی
از دادوس��تدهای اقتصادی و تجربیات جهانی بازگو ش��د در ادامه بخشهایی از این
روایتها را میخوانیم.
گفتوگوی چینی و جلسهگریزی ما

اسداله عسگراوالدی :در حاشیه سفر رئیسجمهور به چین ،من و چند تن از دیگر
فعاالن اقتصادی که در چین حضور داشتیم به گروه رئیسجمهور پیوستیم .من در
حضور رئیسجمهور صحبت کردم و به ایش��ان گفتم این افرادی که به دیدن ش��ما
آمدهاند باید در این سفر در کنار شما میبودند .خوشبختانه این سخنان نتیجه هم
داش��ته و ایشان برای س��فر به ترکیه از اتاق بازرگانی خواستند تا تعدادی از فعاالن
اقتصادی را با هیات ایش��ان همراه کند .جالب اس��ت بگویم که به عنوان رئیس اتاق
بازرگانی ایران و چین از سوی دفتر مرکزی حزب کمونیست که حزب حاکم این کشور
است برای شرکت در جلسه شورای این حزب که به منظور بررسی شرایط اقتصادی
و سیاسی چین برگزار میشود دعوت شده بودم .در نظر بگیرید که حزب کمونیست
دولت چین یک بازرگان خارجی را به نشس��ت خود دعوت میکند اما دولت خود ما
سهمی برای ما در جلساتش قائل نیست .حتی وزرای دولت در جلسات گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی شرکت نمیکنند و به این جلسات نماینده میفرستند در
صورتی که بنا به قانون حداکثر در یک س��ال فقط در س��ه نوبت مجاز به فرستادن
نماینده هستند و در بقیه جلسات الزاماً باید خود وزیر شرکت داشته باشد.
تجربه کرهای و غفلت ایرانی

محمدرضا نجفیمنش :کرهجنوبی هر ساله پذیرای تعدادی از پروژههای اقتصادی
و طراحان آن از کش��ورهای مختلف دنیاست و روی این پروژهها برای سرمایهگذاری
مطالعه میکند .کرهجنوبی خود هزینه کامل سفر و اقامت طراحان پروژه را پرداخت
میکند .چنانچه در سفر اخیرم شاهد بودم در چنین مسیری ،پروژههای بسیار مناسبی
برای س��رمایهگذاری ارائه میشود .برای مثال الجزایریها پروژههای زیادی داشتند و
خود دولت این کشور و هم هزینه اجرای این پروژهها را میدهد و صرفا نیاز به پیمانکار
دارد .از ایران به غیر از من که یک پروژه پیشنهادی داشتم ،نمایندهای از پروژه فرودگاه
بینالمللی امام خمینی (ره) هم حاضر بود که پروژههای تکمیلی این فرودگاه را ارائه
کرد .اما ما در کمیسیون فضای کسبوکار ،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران اطالعی
از این طرح پیشنهادی نمایندگان کشور خودمان نداریم و الزم است که با دعوت از
نمایندگان پروژه فرودگاه امام در مورد پروژههای تکمیلی آن اطالعات بیشتری کسب
کنیم و به فعاالن بخش خصوصی در کشور ارائه دهیم.
مدیریت چینی در سطح جهانی

احمد ترکنژاد :در سفر اخیرم به چین به یک شرکت کشتیسازی برخوردم که
 10س��ال پیش تاسیس شده و طی همین مدت کوتاه به یکی از قطبهای ساخت
کشتی در دنیا بدل شده است .این شرکت در یک کشور کمونیستی به چنان توانمندی
رس��یده که گوی رقابت را از شرکتهای بزرگ بینالمللی ربوده و هماکنون تا سال
 2017ظرفیت کارش تکمیل است .این شرکت چینی هماکنون سفارش ساخت 20
کشتی برای کشور کانادا و  10کشتی برای کشور انگلیس را در دستور کار دارد و به
پیش میرود .بنابراین نباید به بهانه محدودیتها در باال عدم پیشرفت را توجیه کنیم.
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اقتصاد دانشبنیان

به نظر من
یکی از بخشهای
91/8/5
مهمی که میتواند
این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند ،همین
شرکتهای دانشبنیان است؛ این یکی از بهترین
مظاهر و یکی از موثرترین مؤلفههای اقتصاد
مقاومتی است

بهروز هادی زنوز :اقتصادی را «دانشبنیان» میدانیم که دارای چند ویژگی
باشد؛ اوال از یک رژیم اقتصادی و نهادی برخوردار باشد که برای استفاده کارآمد از
دانش موجود ،ایجاد دانش جدید ،از بین بردن فعالیتهای منسوخ و سربرآوردن
دانشهای موثرتر انگیزه ایجاد میکند .همچنین یکی از مهمترین الزامات اقتصاد
دانشبنیان سرمایه انسانی نیرومند و کارآمد است .عالوهبراین اقتصاد دانشبنیان
به یک زیرساخت اطالعاتی پویا نیاز دارد تا بتواند ارتباطات موثر ،انتشار و پردازش
اطالعات را میسر کند و باالخره یک نظام ملی نوآوری الزم است که کارآمد باشد.
محمدحسین برخوردار :تجربه کشورهای نفتخیز جهان نشان میدهد که
در این کش��ورها ساختارهای دولت براساس مدیریت دانش نیست و به همین
دلیل پیشرفت دور از دسترس میماند .با شناخت چنین آسیبی باید با تعامل
وزارتخانهها و دستگاههای موجود اقتصاد دانشبنیان در محور توجه مسئوالن
و بنگاههای اقتصادی قرار بگیرد؛ و با نگاهی آیندهنگرانه شبکه تولید ،انتقال و
مدیریت دانش در قالب مثلث دس��تگاههای اجرایی ،ستادهای توسعه فناوری
راهبردی و انجمنها و مراکز علمی و پژوهشی کشور تشکیل شود.
مجید دهبیدیپور :ظرفيتس��ازي و فراهم نمودن بس��ترهاي الزم براي
شكلگيري شركت هاي دانشبنيان توسط اساتيد ،فارغالتحصيالن و دانشجويان
موضوع مهمي است كه بايد با حركتي پرشتاب تر دنبال شود .اين مهم ميتواند
از طريق ايجاد پارك علم و فناوري در دانشگاه عملي شود .تجاریسازی فناوری
ش از یافتههای پژوهشی و فناوری باید به یکی از راهکارهای مهم در
و کسب ارز 
تامین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه تبدیل شود.

نگر
آینده

امیر مانیان :یکی از مواردی که جایش خالی است ،بحث تعیین سازوکارهای
نهادیسازی و شرکتهای ریسکپذیر است .دولت باید در جهت بیمهکردن بنگاههای
ریسکپذیر اقدام کند .این کار به طور غیرمستقیم به شرکتهای دانشبنیان کمک
میکند و حتما از حمایتهای مستقیم و تزریق نقدینگی مفیدتر خواهد بود.

شماره بيست و هفتم  /تیر 93

افشین کالهی :در گام اول باید استراتژی مشخصی داشته باشیم که بدانیم
منابعمان را در کجا تخصیص دهیم تا بازده بیشتری داشته باشیم .ما هنوز تا
جایی که میدانم استراتژی نداریم برای اینکه بدانیم در کشورمان کدام یک از
حوزهها واقعا باید در اولویت قرار بگیرند.
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حجتاهلل میرزایی :در اقتصاد مبتنی بر دانش فرآیند تولید ،توزیع و انتشار
و کاربس��ت دانش ،محور و بس��تر اصلی تولید اس��ت و بنگاههای دانش یعنی
دانشگاهها و مراکز پژوهشی در تعامل تنگاتنگی با بنگاههای تولیدی و در پاسخ
ب��ه نیازهای آنها به تولید دانش و فناوریهای نوین میپردازند و دولت وظیفه
مهم ایجاد زیربناهای فیزیکی و انسانی انتقال و انتشار و جذب دانش را برعهده
دارد و در مواردی هم در تامین مالی نوآوری و ابداع و کارآفرینی نقش��ی فعال
ایفا میکند .تعامل س��هجانبه و نظاممند دولت ،مراکز تولید دانش و فناوری و
بنگاههای اقتصادی در کنار نهادها و سازوکارهای تامین مالی ،نظامی را ایجاد
کرده که تداوم و پویایی اقتصاد دانش را شتاب میبخشد و اصطالحا به آن «نظام
ملی نوآوری» گفته میشود.
فرخ مروستي :برای اینکه بتوانیم مرکز تحقیق و توسعه در جهان باشیم،
باید مثل سایر کشورها بینالمللی فکر کنیم .حکمت و شعور فراوانی که ایرانیها
دارند را بجای ش��عار جایگزین کنیم ما میتوانیم بهج��ای فرار مغزها حتی از
مغزهای سایر کشورهای جهان نیز استفاده کنیم.
محمدرضا بهرامن :منابع دانش به همان میزان که از طریق دستاندرکاران
امور اجرایی حاصل میشود ،از منابع علمی نیز به دست میآید ،بنابراین منابع
مزبور باید در تحلیلهای استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد .دانش میبایستی
قابل دسترس��ی ،قابل فهم و همچنین قابل ذخیره توسط افراد خاص جامعه
(باهوش) باشد .لذا ،دسترسی راحت به رایانهها و و شبکههای ارتباطی به مدیران
اجرایی و کارآفرینان در کشور ،این امکان را میدهد که اطالعات و دانش مورد
نیاز خود را به سادگی بهدست آورند و آن را در جهت نیل به موقعیتهای رقابتی
فعالیت خود مورد استفاده قرار دهند.
ابوالقاس�م عربیون :اقتصاد دانشبنیان برای رش��د و تولید ثروت تنها به
تعدادی از صنایع با فناوری باال متکی نیست بلکه ،در این اقتصاد تمامی صنایع به
فراخور نیاز خود از دانش استفاده میکنند .گذاری موفق برای اقتصاد دانشبنیان
شامل چهار عامل اصلی میباشد .سرمایهگذاری بلندمدت در آموزش ،توسعه
ظرفیتهای ابداع و نوآوری ،بهروز کردن زیرساختهای اطالعاتی و ایجاد یک
محیط اقتصادی سودمند.

رقابت ،پیشنیازی برای دانش
ظهور شرکتهای دانشبنیان در حوزه انرژی و ضرورت ثبات اقتصادی
1

بخش کوچکی از صنعت انرژی یعنی صنعت برق که
از بیست سال قبل شروع به صادرات محصوالت خود
کرده بود 15 ،سال قبل با مشارکت حدود  50شرکت
و چند دانشگاه ،اقدام به سرمایهگذاری بر شرکتهای
تحقیقاتی و آزمایش��گاهی کرد .آنها میدانستند که
بهجای خرید تکنولوژی باید اقدام به تولید تکنولوژی
جدید در رشتههای خود نمایند و به این منظور محتاج
آزمایشگاه مرجعی هستند که بتوانند نمونههای جدید
تولیدی را در آن تایپتست کنند .با این حال این بخش
از صنع��ت علیرغم س��رمایهگذاری قابل توجه هنوز
نتوانست ه آزمایش��گاه خود را در بخشهای سرمایهبر
تکمیل نماید .نتیجه آنکه ،معدود تولیدکنندگانی که
با تکیه بر تحقیقات خود نمونههایی را تولید میکنند
همچنان به ناچار تجهیزات تولیدیش��ان را با گرفتن
نوبت در آزمایش��گاههای بینالمللی تست میکنند.
کاری که به شدت زمانبر است؛ خصوصاً وقتی در نظر
بگیریم که اگر ایرادی در تولید آنها باش��د باید نمونه
تولیدشده به داخل کشور بازگردانده ،اصالح و مجددا ً
جهت تست به خارج از کشور ارسال شود.
2

3

ب��رای حفظ حقوق صاحبان دانش فنی باید قوای
قضاییه و مجریه قوانین محکمی را همانند کشورهای
پیش��رفته مصوب نمایند تا صنایع در عین آنکه ایده
و فکرش��ان را به دانش��گاهها و یا شرکتهای کوچک
دانشبنیان منتقل میکنند مطمئن باشند که حقوق
و مالکیت مادی و معنویشان حفظ خواهد شد .البته
دولت فعالیتهای مثبتی در این راس��تا انجام داده از
جمله تأسیس مراکز و پارکهای فناوری و همچنین
اختص��اص بودج��های ب��رای کمک به ش��رکتهای
دانشبنیان .اما علیرغم پیشنهاد کمیسیون انرژی و
سایر کمیسیونهای اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه اختیار
تخصیص این بودجه به ش��رکتهای دانشبنیان (به
ص��ورت وام و در برخی از موارد کمکهای بالعوض)،
در دس��ت اتاق بازرگانی و تش��کلهای مربوطه باشد،
این پیش��نهاد مورد قبول دولت پیشین قرار نگرفت و
اختیار آن به وزارت علوم داده ش��د .حالآنکه اگر قرار
باشد اقتصاد کش��ور در دست بخش خصوصی واقعی
ق��رار بگیرد الزم اس��ت که نگرش و بینش دس��تگاه
اجرای��ی متحول و به بخش خصوصی و مردم اعتماد،
و بسترهای مناس��ب این کار البته با نظارت مستقیم
دولت فراهم شود.
4

پیششرط تحقیق و توسعه و شکلگیری پارکهای
فناوری و شرکتهای دانشبنیان ،بهبود مستمر محیط
کس��بوکار و تغیی��ر رده ایران در این م��ورد ،اصالح
قوانین خصوصیسازی دولت ،خصوصیسازی واقعی،
از بین بردن انحصارات ،ثبات در اقتصاد کالن ،کاهش
تورم ،رشد اقتصادی مناسب با اهداف سند چشمانداز،
کاهش نقدینگی ،واقعی ش��دن نرخ ارز در بازار عرضه
و تقاض��ا ،انضباط مالی دولت ،کوچکس��ازی دولت،
افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض به
منظور رهایی از درآمد نفتی در بودجه دولت و واقعی
نمودن قیمت حاملهای انرژی در یک برنامه س��ه تا
ده س��اله است .بدیهی است اگر ارز مورد نیاز کشور از
محل صادرات غیرنفتی تأمین شود و اقتصاد از دست
بنگاههای دولتی و ش��به دولتی خارج ش��ود ،بخش
خصوصی واقعی نیز باید تولیدات صادراتمحور داشته
باشد .در یک اقتصاد رقابتی و برونگرا ،تحقیق و توسعه
و تقویت پارکهای فن��اوری و قوانین و مقرارت برای
حفظ مالکیت معنوی و ص��رف 3درصد تا 5درصد از
درآمد بنگاهها برای تحقیق و توسعه جزو الزامات رشد و
توسعه بخش خصوصی خواهد بود .که اگر چنین باشد،
این پیش��رفت از مسیر رشد تحقیق و توسعه ،افزایش
بهرهوری و بهبود مستمر محیط کسبوکار به نحوی
که در این زمینه جزء بیست کشور اول دنیا قرار گیریم،
محقق خواهد شد.

عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

برای حفظ حقوق
صاحبان دانش
فنی باید قوای
قضاییه و مجریه
قوانین محکمی را
همانندکشورهای
پیشرفتهمصوب
نمایند تا صنایع
در عین آنکه
ایده و فکرشان
را به دانشگاهها
و یا شرکتهای
کوچک
دانشبنیانمنتقل
میکنندمطمئن
باشند که حقوق
و مالکیت مادی و
معنویشانحفظ
خواهد شد.

نگر
آینده

س��ال  2020به خاطر مونوکس��یدکربن پرداخت
عوارضهایی به نهادهای بینالمللی درنظرگرفته شده
اس��ت .با توجه به امکان هوش��مند شدن شبکههای
آب ،ب��رق ،گاز و نفت ،پژوه��ش در زمینه نرمافزارها و
س��ختافزارهای متناس��ب ،یک ضرورت آیندهنگرانه
اس��ت و ما ناگزیریم که برای  50سال آینده در زمینه
مصرف ان��رژی ،اقتصاد ان��رژی و تکنولوژیهای نو از
هماکنون پژوهشهایی را در دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان در اولویت قرار دهیم .تحقیقاتی در زمینه
انرژیهای تجدیدپذی��ر و همچنین در زمینه کاهش
تلف��ات در ش��بکههای ب��رق ،آب ،گاز ،نفت و کاهش
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محمد پارسا
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دولت معموال بودجههای خود را در زمینه تحقیقات
و پژوهش ،به دانشگاهها و شرکتهای دولتی تخصیص
میده��د و در نیم قرن گذش��ته چنین نهادهایی در
رقابت برای جذب بودجهه��ای تحقیقاتی ،پولهای
هنگفت��ی از دولت گرفتهاند ولی چون هزینهکرد این
بودجهها بدون برنامهریزی بوده ،متأسفانه هیچکدام
از دانش��گاهها نتوانس��تند آزمایش��گاهی کامل برای
آزمودن تولیدات مختلف صنعتی بسازند .این در حالی
اس��ت که اگر با مدیریت وزارت علوم یا هماهنگی با
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،نفت و نیرو و
همچنین تشکلهای بخش خصوصی ،بهجای چندین
آزمایشگاه ناقص در چندین دانشگاه ،برای هر تخصص
یک آزمایش��گاه معتبر و کامل شکل میگرفت ،بین
دانش��گاهها در هر رشته تقس��یم تخصص میشد و
نتایج بهتری حاصل میشد .عالوه بر این ،بودجههای
تحقیقاتی در دانش��گاهها عمدتاً بدون درک نیازهای
واقعی بخش صنعت صرف پروژههایی میشود که یا
صنعت از آن مطلع نیس��ت و یا متناسب با نیازهای
صنایع اجرا نمیش��ود .این در حالی است که در همه
کشورهای پیشرفته دنیا عمده پروژههای تحقیقاتی
صنایع را دانش��گاهها به س��رانجام میرسانند .حلقه
مفقوده در این ماجرا ارتباط میان صنعت با دانشگاهها
اس��ت .بنابراین در شرایط مطلوب ،دولت باید بخشی
از بودجه تحقیقاتی خود را به صنعت اختصاص دهد،

صنعت نیز میتوان��د این بودجه را برای رفع نیازهای
خود به دانشگاه اختصاص دهد تا پروژههایی تحقیقاتی
بر مبن��ای نیاز واقعی صنعت اجرا کند .راهحلی دیگر
برای این مشکل سیستمی میتواند چنین باشد که
دول��ت 20تا 30درصد مالیات صنایع را مش��روط به
اینکه صرف تحقیق و توسعه شود ،دریافت نکند .این
در حالی اس��ت که متأس��فانه وزارت اقتصاد و دارایی
گاهی هزینههای تحقیقاتی واقعی انجام ش��ده را نیز
غیر قابل قبول میخواند ،آن را به عنوان سود محاسبه
میکند و از این س��ود مج��ازی تحمیلی ،مالیات هم
مطالبهمیکند!

ش��دت انرژی و مراجعت به معماری س��نتی قدیمی
که عمدتاً معماری سبز بوده ،ضرورتی است که نباید
از آن غافل ش��د .نوآوری در حوزه انرژی خورش��یدی
و اس��تفاده از هیدروژن ب��رای بخش انرژی که به نظر
میرس��د کش��ورهای پیش��رفته در نظر دارن��د برای
سالهای  2030به بعد از آن استفاده کنند و همچنین
مبارزه با آالیندههای زیستمحیطی که عالوه بر اینکه
آثار مخرب روی محیطزیست دارد ،موجب بروز امراض
مختلف از جمله سرطان میشوند ،از جمله مهمترین
اولویته��ای پژوهش��ی در حوزه انرژی اس��ت .با این
توضیحات میتوان مدعی شد که استفاده از تجهیزات
کممصرف برای کاهش شدت انرژی ،عایقهای مختلف
برای استفاده در ساختمانها و معماری که به کاهش
شدت انرژی کمک نمایند و همچنین ساخت تجهیزات
و محصوالتی که به کاهش آالیندههای تولیدی توسط
کارخانجات کمک کنند تنها راه پیشروی ماست بدین
منظور که از س��ال  2020ب��ه بعد عوارض کمتری به
نهادهای بینالمللی پرداخت شود؛ و منطقی است که
در مسیر اقتصاد مقاومتی ،در راه بهبود شرایط اقتصاد
ای��ران که بیش از 50درصد آن مبتنی بر حوزه انرژی
شکل میگیرد ،کوشا باشیم.
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اقتصاد مقاومتی و نگاه دانشبنیان

پرونده ویژه
محمدحسین
برخوردار
رئیس مجمع
واردات

دانشفروشی به جای نفتفروشی
چگونه اقتصاد وابسته به نفت ،بنگاههای دانشبنیان ما را در خود بلعیده است
1

از گذش��تههای دور نقش علم و دان��ش در اقتصاد و
پیشرفت ملتها به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهرهوری
عوامل تولید مورد توجه قرار داش��ته و جایگاه فناوری و
دانش بهعنوان عوامل درونزا در رشد اقتصادی مورد تأکید
بوده است اما بررسی دقیق فرآیندهای خلق و ایجاد دانش،
فراگیری و اکتس��اب آن ،پخش و اشاعه و کاربرد عملی
آن از دهههای اخیر اس��ت که به عنوان عامل پیشبرنده
توسعه و تضمینکننده رفاه اجتماعی مورد ارزیابی و پایش
قرار گرفته است .آنچنانکه از دهههای پایانی قرن بیستم
تاکنون بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران توسعه ،از
اقتصاد دانشبنیان به عنوان اصلیترین راهکار برای توسعه
متوازن کشورها نام میبرند .رهبر انقالب نیز تاکید ویژهای
بر موضوع اقتصاد دانشبنیان داشتهاند وقتی میگویند:
«نیاز اساسی امروز کش��ور عبارت است از توسعه دانش،
تحقیقات و فناوری ،پرورش اس��تعدادها و جاری ش��دن
روزافزون استعدادهای برجسته ملت ایران .آنچه که ما به
آن اصرار میورزیم و تاکید میکنیم این است که علم برای
یک کشور یک سرمایه بیپایان و تمامنشدنی است .بعد از
آنکه بنیان علمی در یک کشور به وجود آمد و استعدادها
هم در آن کشور وجود داشت ،آن وقت حالت چشمههای
جوشان را پیدا میکند .این شرکتهای دانشبنیان که بر
مبن��ای علم کار میکنند ،تولید میکنند و ثروتآفرینی
میکنند خواهند توانس��ت به تدریج اقتصاد کشور را به
شکوفاییبرسانند».

پیشرفتعلمی
زمانی مایه
پیشرفت و توسعه
اقتصادیمیشود
که با صنعت پیوند
بخورد و ابتکار
2
دانشمندانبه
طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،
تکنولوژیتولید
«اقتصاد دانشبنیان اقتصادی است که بر اساس تولید
تبدیل شود.
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و توزیع و کاربرد دانش و اطالعات ش��کل گرفته و در
آن س��رمایهگذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد
توجه خاص قرار میگیرد .صنایع دانشبنیان صنایعی
است که در آنها سطح باالیی از سرمایهگذاری به ابداع
و ن��وآوری اختصاص مییابد و فنآوریهای کس��ب
ش��ده با شدت باالیی مصرف میشوند و نیروی کار از
تحصیالت عالی برخوردار است ».طبیعتا در آن صورت
درآمد کشور بر پیشرفتهای علمی استوار میشود و نه
دالرهاینفتی.واقعیتهایپیرامونبنگاههایاقتصادی
در کشور ما حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه دارای
یکی از سریعترین آمار رشد علمی در منطقه بودهایم،
بنگاههای اقتصادی ما نتوانستهاند همپای دانشگاه پیش
بروند .آنچنانکه مقایسه نماگرهای اقتصاد دانشبنیان
در ایران و کش��ورهای منتخ��ب از فاصله زیاد ایران با
شرایط اقتصاد دانشبنیان در این کشورها حکایت دارد.
از سوی دیگر سالهاست که سیاستگذاران اقتصادی
همواره خود را با این پرسش مواجه میبینند که چرا

با وجود آن که س��رعت رش��د علمی ایران در برخی
ش��اخهها رتبه اول منطقه را داراست ،هنوز در دریای
مشکالت اقتصادی غرق هستیم و نتوانستهایم خود را
از وابستگی به نفت برهانیم؟
از آنجایی که برای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان باید
ش��رایط الزم برای ابداع و نوآوری فراهم ش��ود تا توانایی
تبدیل ایدهها به محصوالت از طریق س��رمایهگذاری ،به
تولید محصوالت جدید منجر ش��ود ،شاید بتوانیم بطور
مشخص به منظور تبیین نماگرهای اقتصاد دانشبنیان
از چهار طبقه ش��امل نظام نوآوری ،محیط کس��بوکار،
فناوری اطالعات و ارتباطات و توس��عه منابع انسانی نام
ببریم .وجود محیط مناسب اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی
و قانونی برای س��رمایهگذاری ،تولی��د و تجارت ،آموزش
و تعلیم و تربیت یا س��رمایهگذاری در س��رمایه انسانی،
سیاستهای حمایتی دولت و فناوری اطالعات و ارتباطات
نیز از جمله پیشنیازهای اقتصاد دانشبنیان اس��ت .بر
اساس این دس��تهبندی ،هدف ما باید ورود تحقیقات و
پیش��رفتها به زندگی روزمره مردم باشد .البته بیشک
تکیه اقتصاد دانشبنیان صرفا بر تولید محصوالت فناورانه
نیس��ت بلکه توجه به تفکر نهفته در پشت این اقتصاد
است و نباید به بهانه حمایت از فعالیتهای دانشبنیان
خانههای مردم را به انبار کاالهای وارداتی تبدیل کنیم.
پیشرفت علمی زمانی مایه پیشرفت و توسعه اقتصادی
میشود که با صنعت پیوند بخورد و ابتکار دانشمندان به
تکنولوژی تولید تبدیل شود.
3

تجربه کش��ورهای نفتخیز جهان نشان میدهد که
در اقتصادی که تمام درآمد آن از محل خامفروشی نفت
تامین میشود ،صحبت از اقتصاد دانشبنیان غیر منطقی
و غیر اصولی تلقی خواهد شد .در این کشورها ساختارهای
دولت براس��اس مدیریت دانش نیست و به همین دلیل
پیشرفت دور از دسترس میماند .با شناخت چنین آسیبی
باید با تعامل وزارتخانهها و دس��تگاههای موجود اقتصاد
دانشبنیان در محور توجه مسئوالن و بنگاههای اقتصادی
قرار بگیرد؛ و با نگاهی آیندهنگرانه ش��بکه تولید ،انتقال
و مدیری��ت دانش در قالب مثلث دس��تگاههای اجرایی،
ستادهای توس��عه فناوری راهبردی و انجمنها و مراکز
علمی و پژوهش��ی کشور تشکیل ش��ود تا با همافزایی و
ایجاد ارزش افزوده ،به عنوان یک پیشنیاز ،تقس��یم کار
مناسبی بین ارکان یادشده پدید آید و فعالیتها براساس
چارچوب منطق کار تنظیم شود.
4

یکی از دالیل که باعث ایجاد دستاندازهای جدی در
مسیر بومی شدن اقتصاد دانشمحور در کشور شده است،
سیستم آموزش��ی حاکم در کشور ماست .متاسفانه باید

اذعان کنیم که سیستم آموزشی کشور ما کاربردی نیست.
رصدمطالعاتوپژوهشهایجهانیدرخصوصمولفههای
موثر بر شتاببخشی برنامههای توسعه اقتصادی کشورها
بیانگر تمرکز بیش از پیش مطالعهگران بر بررس��ی تاثیر
فوقالعاده سرمایه انسانی بر منحنی رشد اقتصادی است.
اما متاسفانه در کشور ما کارخانجات تولیدی و همچنین
بنگاههای بازرگانی ،با جوانان جویای کاری مواجه هستند
که تنها دارایی و اندوخته ایشان از پس بیش از  15سال
تحصی��ل ،مقداری فرم��ول و عدد و رقم اس��ت .در این
رهگذر ،بار نبو ِد آموزشهای عملیاتی و اجرایی و تطبیقی
با واقعیتهای موجود بازار ،بیش از گذشته بر دوش فعاالن
اقتصادی سنگینی میکند که در نهایت منجر به کاهش
بهرهوری و افزایش هزینه تمامشده تولید و تجارت گشته
و استراتژیهای کسبوکار سازمانهای اقتصادی را دچار
اخالل مینماید .در همینحال متاسفانه برخی استادان
دانشگاهی در حوزه صنعت نیز در این خصوص فاقد سابقه
اجرایی و عملیاتی یا رابطه مس��تقیم با بخش تولید بوده
و فقط از کانال اعداد و ارقام و فرمولها دس��تی بر آتش
دارند .بنابراین شاید بهتر باشد پیش از آن که به فکر راه
چاره برای از بین بردن شکاف میان جوانان فارغالتحصیل
دانشگاهی با صنعت و چالشهای تولید باشیم ،راه کوتاه
کردن فاصله میان دانشگاه و صنعت را در افزایش حضور
فعاالنه و همکاری نزدیک استادان دانشگاهی با صنعت و
تولید ملی بدانیم .حمایت نظام بانکی کشور از شرکتهای
دانشبنیان نیز یک امر ضروری است که میتواند بهعنوان
مش��وق بنگاههای دانشبنیان مورد توجه قرار گیرد .در
حقیقت تسهیالت اعطایی از سوی نظام بانکی را باید اصل
اولیه برای توسعه زیرساختهای شرکتهای دانشبنیان
بدانیم.
5

سیستم جدید «کنترل ش��ارژر» انرژی تجدیدپذیر
«پنلهای خورش��یدی» ،طرح جدی��د تولید المپهای
گازی با حدود 70درصد کاهش مصرف انرژی ،سیستم
نوی��ن «کنت��رل دور» موتوره��ای الکتریک��ی (که در
خودروهای الکتریکی کاربرد دارد و جای گیربکسهای
سنگین و حجیم فعلی را در خودروهای الکتریکی خواهد
گرفت) ب��ه عنوان نمونههای��ی از طرحهای دانشبنیان
نش��ان میدهند که تقاضا برای فن��اوری ،موتور محرکه
اقتصاد دانشبنیان اس��ت و اگ��ر صنعت توجهی به این
بخش نداش��ته باش��د ،طبیعتا چنین اقتصادی ش��کل
نمیگی��رد .در نگاه جهانی نیز تكیه بر اقتصاد س��نتی،
مهمترین مانع تحقق اقتصاد دانشبنیان ش��ناخته شده
اس��ت .در نهایت فراموش نباید کرد که برقراری ارتباط
میان شرکتهای دانشبنیان و صنعت ،فرصتهای شغلی
جدید ایجاد میکند و میتواند گرهگش��ای یکی دیگر از
چالشهای اساسی کشور یعنی اشتغال باشد.

عكس :اميد ايرانمهر

ضعف فعالیتهای دانشبنیان
فقدان استراتژی است

اقتصاد دانشبنیان در میزگرد آیندهنگر با حضور افشین کالهی و امیر مانیان
نگر
آینده
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عظیم محمودآبادی :اقتص�اد دانشبنیان یکی از مواردی اس�ت که در ابالغیه
اقتصاد مقاومتی توجه زیادی به آن شده و مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.
تاکنون س�مینارها و جشنوارههای متعددی نیز حول و حوش آن برگزار شده و
مسئوالن مختلف در سطوح عالی و ادوار مختلف بر آن تاکید کردهاند .اما امیر
مانیان عضو هیات علمی دانش�گاه تهران که پروژهای تحقیقاتی را در خصوص
اقتصاد دانشبنیان ،در اتاق بازرگانی ایران در دس�ت انجام دارد ،معتقد اس�ت
که اگر ما ش�رکتهای دانشبنیان تاس�یس نمیکردیم و هزینهای را که در این
زمینه صرف پژوهشهای آکادمیک و علمی کردیم اختصاص نمیدادیم ،باز هم

میتوانستیم به نقطهای که اکنون بر آن ایستادهایم ،برسیم چراکه به عقیده او،
علیرغم همه تاکیدها و هزینههای بزرگی که صورت گرفته ،در عرصه عمل ،قدم
قابل توجهی برداشته نشده است .در میزگرد این شماره «آیندهنگر» به چرایی
عدم موفقیت این شرکتها پرداختهایم و راهکارهای به بهرهوری رسیدن آنها را
مورد بررسی قرار دادهایم .افشین کالهی رییس مجمع تشکلهای دانشبنیان
ات�اق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دیگر میهمان این میزگرد معتقد اس�ت
علیرغم همه حمایتهای دولتی از شرکتهای دانشبنیان ،این بخش به دلیل
فقدان استراتژی مشخص ،نتوانسته کارآمدی الزم را داشته باشد.
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اقتصاد مقاومتی و نگاه دانشبنیان

پرونده ویژه

کالهی:
در دنیا
استراتژیکترین
مسالهای که هر
کشوری باید به
آن اهمیت دهد،
همینبحث
دانش و تولید
دانش است.
هر کشوری در
زمینه تولید دانش
جلو باشد سهم
بیشتری در دنیا
خواهد داشت و
حرفش را بهتر
خواهندشنید
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بحث م�ا درخصوص اقتص�اد دانشبنیان
اس�ت که یکی از اصلیترین محورهای ابالغیه
اقتصاد مقاومتی به ش�مار میآید .برای ورود به
بحث ابت�دا تعریف�ی از خود مفه�وم «اقتصاد
دانشبنیان» ارائه دهیم و ببینیم که این مفهوم
چ�ه گس�ترهای را دربرمیگیرد و ش�امل کدام
بخشهای اقتصاد میشود؟ ابتدا از دکتر مانیان
خواه�ش میکن�م ب�ا توج�ه ب�ه اقدام�ات و
پژوهشهایی که تاکنون در این حوزه داشتهاند،
تعریفی از این مفهوم ارائه دهند.
مانیان :قبل از اینک��ه تعریفی از این مفهوم ارائه

دهیم باید توجه داش��ته باش��یم ک��ه باید دو بحث
زمینه اقتصاد
اقتصاد دانشبنیان و شرکتهایی که در 
دانشبنی��ان فعال هس��تند را از یکدیگر جدا کنیم.
از یک دید به لح��اظ تطور تاریخی ،میدانیم که ما
پیشتر عصرهای شکار ،کشاورزی و عصر صنعت را
پشت سر گذاش��تهایم ،و از عصر صنعت به عصری
آمدهایم که ابتدا به آن عصر اطالعات میگفتند و حاال
هم از آن با عنوان عصر دانش نام میبرند .در گذشته
س��رمایه ،منبع استراتژیک بود ،اما اکنون این دانش
است که به عنوان منبع استراتژیک شناخته میشود و
خیلی از شرکتها و سازمانها هستند که بدنه اصلی
نیروی انسانیش��ان دیگر صرفا مدیران یا نیروهای
اجرایی نیس��تند بلکه در این می��ان گروهی به نام
«کارگران دانشی» یا همان «فرهیختگان» مطرحاند
که درحقیقت بدنه اصلی هس��تند و تولید ،توزیع و
مصرف دان��ش را در اختیار دارن��د .درحال حاضر با
ش��رکتهایی روبهرو هستیم که درآمد اصلیشان از
طریق تولید دانش به دست آمده است .به تعبیر دیگر
امروزه س��هم دانش در کاال و خدماتی که در سطح
جهان مطرح میش��ود ،پررنگتر از گذشته است .با
این تعبیر دو تعریف بیان میکنم که از سازمانهای
بینالمللی اس��ت؛ یک تعری��ف از  OECDو دیگری
از اپک؛ طب��ق تعریف  OECDاقتصاد دانشبنیان را
اقتصادی معرفی میکنند که براساس تولید ،توزیع
و کارب��رد دانش و اطالعات ش��کل گرفت��ه و در آن
س��رمایهگذاری در دانش و صنایع دانشمحور مورد
توج��ه خاص ق��رار میگیرد .اپ��ک تقریبا با همین
تعریف و اختالف کمی اقتصاد دانشبنیان را اقتصادی
میداند که در آن تولید ،توزیع و کاربرد دانش ،عامل
و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال
در تمامی صنایع هستند .در واقع اقتصاد دانشبنیان
به عنوان یک نیروی محرکه اس��ت و نمیتواند فقط
یکجا بایس��تد بلکه ضروری اس��ت که تسری یابد.
ای��ن تعریف مختصری از اقتصاد دانشبنیان بود که
میتوانستم عرض کنم و در بحثهای بعدی بیشتر
به آن میپردازم.
آق�ای کاله�ی از چ�ه زمان�ی ب�ه صورت
عملیاتی این بحث در کش�ور ما ش�روع شد و
تاکنون چه تجربههای موفقی در حوزه اجرایی
اقتصاد دانشبنیان داشتهایم و شرکتهایی که
در این زمینه فعالیت میکنند چه موفقیتهایی

به دست آوردهاند؟

کالهی :امروز چنانکه اش��اره شد بحث «دانش» در
دنیا ،استراتژیکترین بحث است .فقط بحث اقتصاد
دانشبنیان نیس��ت .یک زمانی کش��ورها بیشتر به
دنبال نیروهای دفاعی بودند و هر کشوری که ارتش
قدرتمندتری داش��ت امکان حضور قدرتمندانهتر و
قویتری نیز در عرصههای بینالمللی داشت .اتفاقا
میدانیم که از دل همان فعالیتهای دفاعی معموال
در کشورهای پیشرفته فناوری به وجود آمده است.
بع��د از به وجود آمدن فناوری و دانش��ی در تکمیل
چرخه آن ،فعالیت تازهای به وجود میآمد ،باعث شد
که فناوریهای دیگری هم پدیدار شوند و گسترش
یابند .اکنون ما در وضعیتی هستیم که به نظر میرسد
در دنیا استراتژیکترین مسالهای که هر کشوری باید
به آن اهمیت دهد ،همین بحث دانش و تولید دانش
است .هر کش��وری در زمینه تولید دانش جلو باشد
سهم بیشتری در دنیا خواهد داشت و حرفش را بهتر
خواهند ش��نید و در غیر این صورت بعد از مدتی از
این چرخه به آس��انی حذف خواهد ش��د ،حتی اگر
نیروی دفاعی مناس��بی هم داشته باشد از این نظر
نمیتواند تاثیر چندانی داشته باشد .نمونه مشخصی
ک��ه میتوانم به عنوان مثال بیان کنم کش��ور ژاپن
است که یکی از ابرقدرتمندترین کشورهای دنیاست.
درصورتی که طبق معاهداتی که بعد از جنگ جهانی
دوم به وجود آمد در این کشور در واقع ارتشی وجود
ندارد و البته نیازی هم به آن ندارد .اما در مورد کشور
خودمان باید بگویم در اواخر دوره اصالحات در وزارت
علوم اتفاقاتی افتاد که باعث ش��د روالی شروع شود
ک��ه در ایجاد پارکهای فناوری بس��یار موثر بود .به
نظر میرس��د بیشترین کاری که در این زمینه و در
آن زمان شروع شد ،ایجاد مراکز رشد و فناوری بود.
اگرچه با تغییر دولت تا حدودی در این روال تغییراتی
ایجاد ش��د ولی به هر حال این روند همچنان ادامه
یافت.
نگاه دانشبنیان از چه صنایعی شروع شد؟

کاله�ی :اصلیترین فناوری که خ��ود دولت به طور
مستقیم در آن نقش داشت ،نانوتکنولوژی بود .حدود
پانزده س��ال پیش ستادی تحت عنوان «ستاد نانو»
تشکیل شد که زیرمجموعه آن حدود  300شرکت
هس��تند و هماکنون نیز درحال فعالیتند .ایران جزو
کشورهایی است که در این زمینه حرفی برای گفتن
دارد .تقریبا در همه اس��تانهای کشور پارک علم و
فناوری داریم که جاهایی داخل دانش��گاه و جاهایی
خارج از دانش��گاهها هستند و در این میان بعضی از
پارکها مثل پارک پردیس مس��تقیما زیرمجموعه
معاونت علمی -فناوری محس��وب میش��وند .اینها
اکثرش��ان زیرمجموعه وزارت علومند و باعث شده
گردشی از ایجاد شرکتها در حوزههای فناوری نوین
به وجود بیاید که واقعا موثر بوده است .هرچند شاید
خیلی از نظر تجاری نتوانس��تهاند موفق باشند ولی
همین که این فرآیند در کشور شروع شد گام مثبت
و ارزشمندی محسوب میشود و همان اتفاقی است

که در سایر کشورهای دنیا نیز به نوعی افتاده است.

در ش�عار و گفته همه مس�ئوالن طی این
سالها بر اقتصاد دانشبنیان تاکید شده است اما
آنطور که شما میفرمایید وقفهای در این میان به
وجود آمد و به تعبیر دیگر روند آن نسبت به قبل
ُکند شد .علت این کند شدن چه بود؟

کالهی :فکر میکنم استراتژی که در آن زمان تدوین
ش��د یا بعد از آن دنبال شد در زمان خود استراتژی
درس��تی بود ولی برای آینده آن فکر نشده بود .فکر
نشده بود که حاال این شرکتها چگونه قرار است از
مرحله جنینی و کودکی به بلوغ برسند و خودشان
ش��روع به کار کنند .اینکه ادام��ه حمایتها مثبت
ب��ود یا منفی را نمیدانم اما به هر حال فکر میکنم
در این مورد اس��تراتژی مناس��بی نداشتیم؛ درواقع
به آینده این ش��رکتها خیلی فکر نکرده بودیم که
قرار است بعد از این برایشان چه اتفاقی بیفتد .تنها
به این فکر میکردیم که ش��رکت دانشبنیان ایجاد
کنیم .اما در مورد اینکه بازار محصوالت حاصل از این
شرکتها کجا باید باشد و نقدینگی و سرمایهشان از
کجا قرار است تامین شود فکری نکرده بودیم .همین
که گفتیم اقتصاد دانشبنیان ،فکر میکردیم قضیه
حل ش��ده اس��ت؛ ابتدای امر حتی در تعاریف اولیه
آن هم مش��کل داشتیم و نمیدانستیم چه شرکتی
دانشبنیان اس��ت و چه شرکتی دانشبنیان نیست.
ضمن اینکه این لفظ از نظر علمی ایراد دارد و شاید
بهتر باشد به جای شرکتهای دانشبنیان ،بگوییم
«طرحهای دانشبنیان» یا «طرحهای فناوری».

منظورتان این است که وقتی دنبال مزیت
رقابت�ی هس�تیم ،بای�د بدانیم کدام ش�رکت
دانشبنی�ان و در کدام حوزه اس�ت؟ به روایتی
تاکن�ون ح�دود  14حوزه مش�خص در معاونت
علمی -فناوری ب�ه عنوان دانشبنی�ان دنبال
میش�ود ،کدام حوزه مزیت رقابتی برای کشور
دارند و ارزش اف�زوده تولید میکنند؟ در کدام
یک مناب�ع ،امکانات و نیروی کار م�ورد نیاز را
داری�م و ک�دام مناس�بتر اس�ت ت�ا در آن
سرمایهگذاریکنیم؟
کالهی :بله ما منابع بس��یار محدودی داریم که االن

محدودتر هم شده است .بحث درمورد اقتصاد است؛
اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد دانشبنیان .باید استراتژی
مشخصی داشته باشیم که بدانیم منابعمان را در کجا
تخصیص دهیم که بازده بیش��تری داشته باشیم .ما
هنوز تا جایی که میدانم استراتژی نداریم برای اینکه
بدانیم در کشورمان کدام یک از حوزهها واقعا باید در
اولویت قرار بگیرند.
مانیان :هرکس��ی از ظن خود ش��رکتی ایجاد کرده
با اختراعی داش��ته به راحتی ادع��ا میکند که این
دانشبنیان اس��ت! در واقع این مساله نه برای خود
افراد مشخص است و نه برای دولت که قصد حمایت
از این طرحها و فعالیتها را دارد .همانطور که آقای
کالهی فرمودند در این خصوص بحث پارکهای علم
و فناوری مطرح است .دانشگاه تهران ،دانشگاه شریف

یا دانشگاه ش��یراز برای بررسی این مسائل هر کدام
برای خود بخشهایی دارند .مثال شما در پارکهای
فن��اوری و اطالعات ایدهای را ارائه میدهید ،در آنجا
هی��ات امنایی حض��ور دارند که آن ای��ده را ارزیابی
میکنند و دانشبنیان بودن یا نبودنش را تشخیص
میدهند .االن مشکل این است که در این زمینه ما
ش��اهد وجود دو بخش مختلف هستیم؛ یک سری
افراد هستند ایده دارند اما نمیدانند که باید بتوانند
آن ای��ده را به محصول تبدیل کنند و درواقع ارزش
افزوده بیافرینند تا سودآور باشد .مثال یک مهندس
مکانیک ممکن است ایده خوبی داشته باشد که اگر
برایش بازاریابی شود بازار واقعا خوبی هم شاید پیدا
کند اما مهم این اس��ت که هر ایده و طرحی قبل از
اجرایی ش��دن مورد ارزیابی قرار بگیرد که آیا اساسا
میتواند در نهایت به تولید ثروت بیانجامد یا نه؟ در
این صورت کمکم بحث برندسازی و بنگاهداری مطرح
میشود .البته توجه داشته باشید کسی که پژوهشگر
در فالن رشته علمی اس��ت ،لزوما از توانایی تبدیل
کردن ایده خ��ود به یک محصولی ک��ه بتواند بازار
مناسبی داشته باشد برخوردار نیست .افرادی هستند
که دانشآموختگان دانش��گاهی هستند و فکرهای
مفیدی ه��م دارند ولی اینکه ایدههای آنها بتواند به
یک کاالی س��ودآور تبدیل شود ،یک فرآیند خیلی
طوالن��ی را میطلبد و همه آنها هم از چنین امکانی
برخوردارنیستند.
در ای�ن زمین�ه تاکن�ون چه دس�تاوردی
داشتهایم که دانشی به فناوری تبدیل شود و آن
فناوری به سود و ارزش افزوده منجر شود؟
مانیان :بخشی در نانو و تا حدودی هم بیوتکنولوژی

بوده اما مشکل اساسی این است که شاید بتوان گفت
اگر حتی ش��رکتهای دانشبنیان هم نبودند ما باز
هم میتوانستیم مسیری که تاکنون طی کردهایم را
بپیماییم .به هر حال دولت در رشتههای استراتژی و
دارو و درمان که حیاتی است ،سرمایهگذاری میکند
اما ضرورت��ی ندارد که این حمایتها تنها به همین
شکلی باشد که تاکنون انجام شده است.

منظور ش�ما این است که ما پژوهشهایی
داش�تهایم ،و به لح�اظ علمی دس�تاوردهایی
داشتهایم اما به لحاظ اقتصادی نتوانستیم ارزش
افزودهای برای این دس�تاوردهای علمی ایجاد
کنیم؟
مانیان :همینطور است .البته این را هم میخواستم

ماهی�ت کاری  2500ش�رکتی که اش�اره
کردید بیش�تر شامل چه رشتههای اقتصادی و
علمیمیشود؟
کالهی :شرکتهایی هستند که در پارکهای علمی-

آقای کالهی ،به نظر شما چه موانعی باعث
ش�ده هزینههایی که ما درخصوص شرکتهای
دانشبنیان صرف کردهایم به بهرهوری نرسد؟

نگر
آینده

فناوری مستقر هستند و ممکن است با وجود اینکه
شرکتهای تولیدی هم هستند معاونت علمی آنها را
به عنوان شرکتهای دانشبنیان تائید کند یا نکند .ما
نهادهای مختلفی اعم از شهرکهای صنعتی داریم.
در این شهرکها به این صنایع یکسری امکانات ارائه
میشود .کسی هم که وارد پارکهای علمی -فناوری
میشود نیز از یکسری امکانات بهرهمند خواهد شد.
ولی این مس��اله دلیل بر این نیس��ت که آن شرکت
دانشبنیان باشد .درواقع زمانی که شما قصد ورود به
پارک را دارید باید اس��تانداردهای آن پارک را لحاظ
کنید .یعنی این پارک اس��ت که تائید میکند جای
شما در آن پارک هست یا نه .از نظر دولت ،شرکتی
که مشمول حمایت از قوانین و امتیازات مخصوص
ش��رکتهای دانشبنیان میشود باید از آن کارگروه
ارزیابی و تشخیص صالحیت مجوز بگیرد.

مانیان:
فقدانتعیین
سازوکارهای
نهادسازی و
شرکتهای
ریسکپذیر
مسئلهمهمی
است .دولت تا
کی میخواهد به
این شرکتها پول
تزریق کند؟
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اضافه کنم که در این بحثها یکی از عوامل پیشبرنده
ما نیروی انسانی توانمند و عالقهمند بوده است و نه
حمایته��ای دولتی .اما لزوما هم��ه اینها کارآفرین
نیس��تند و با ظرایف بازرگانی ،اقتصاد و کسبوکار
آش��نایی ندارند .یکی از معض�لات ما همین فاصله
است .فردی ایدهای مطرح کرده و در برخی موارد هم
وامی به او تعلق گرفته اما نتوانسته کاری از پیش ببرد،
درحالی که مقروض هم ش��ده اما یک کار نیمهتمام
دارد که به سرانجامی نرسیده است .زمانی پرداخت
وامهایی به همین منظور آغاز شد .خطای اول این بود

که باید وام را به فردی میدادیم اما ندادیم و خطای
دوم هم این بود که وامی را به فردی نباید میدادیم
که به او پرداخت کردیم.
کالهی :ما یک س��ری شرکتهای فناوری داریم که
عمدتا به عنوان ش��رکتهای دانشبنیان ش��ناخته
میشوند و اینها از بندهای قانونی معافیت و همچنین
حمای��ت -اع��م از حمایت مالیات��ی و بحث مناطق
آزاد -اس��تفاده میکنند .آخرین آمار گویای وجود
حدود  2500ش��رکت اس��ت ولی از دید دولت این
ش��رکتها هنوز دانشبنیان نیستند .در حال حاضر
طبق نظ��ر کارگروه ارزیابی و تش��خیص صالحیت
شرکتهای دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،شرکت دانشبنیان شرکتی است
که از شاخصهها و ویژگیهایی که در آئیننامه به آن
تصریح شده ،برخوردار باشد .این آئیننامه هم ابالغ
شده و شرکتها میروند و در سایت معاونت علمی-
فناوری ثبتنام میکنند .فکر میکنم تاکنون حدود
 2هزار و  500ش��رکت ثبتنام کردهاند و حدود 80
تا  90شرکت از این مکانیسم بیرون آمدهاند .در این
فرآیند یک س��ری کارگزار وجود دارند که با بررسی
ش��رکتها و نوع فعالیت آنها ،صحت اطالعات وارد
شده را ارزیابی میکنند و تشخیص میدهند که فالن
شرکت ،دانشبنیان است یا نه؟ بنابراین از نظر دولت
ش��رکت دانشبنیانی که ش��امل قانون شرکتهای
دانشبنیان میشود درحال حاضر همین تعداد 80
تا  90شرکت است که به صندوق نوآوری و شکوفایی
معرفی شدهاند .اما اینجا هم یک نکته جالبی وجود
دارد و آن اینکه مجوز به این شرکتها داده نمیشود
و تنها اسمش��ان به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه
میشود.

کالهی :اگر بخواهیم اقتصاد دانشبنیان را به درستی
آسیبشناسی کنیم ،باید برگردیم به جایی که آقای
دکتر مانیان اش��اره کردند درخصوص پژوهشهایی
که قرار است به تولید دانش و بعد تبدیل به فناوری
و س��پس به ارزش افزوده تبدیل ش��وند .آمار و ارقام
موید اظهارات ایشان هستند که رتبه تولید دانش ما
االن در دنیا رتبه بسیار مناسبی است .یعنی االن رتبه
علمی ما حدود هجدهم تا بیس��تم است ولی وقتی
به رتبه تولی��د فناوری میرس��یم میبینیم که در
این زمینه به میزان رتبه علمیمان رشد نداشتهایم.
به نظرم اصلیترین و یکی از مس��ائل مهمی که باید
آسیبشناس��ی کنیم این است که دانشی که تولید
شده و به فناوری تبدیل نشده درواقع دانشی بوده که
بر مبنای نیاز نبوده و استراتژی مشخصی هم نداشته
است .متاس��فانه االن در دانشگاههای ما ،دانشی که
تولید میش��ود بیشتر بر مبنای زمینه کاری اساتید
و دانشجوهاس��ت .محققان و دانشجویان ما ترجیح
میدهند در رش��تههایی به پژوهش بپردازند که به
دانش آن دسترسی راحتتری دارند و در آن زمینهای
به تحقیقات بپردازند که برایشان شرایط آسانتری
وجود دارد تا از آن بتوانند خروجی س��ریعی بگیرند
و در چنین فرآیندی طبیعی است آنچه مورد توجه
قرار نمیگیرد نیازهای بازار داخلی ماس��ت .به بیان
دیگر وقتی یک شرکت خصوصی بر مبنایی خارج از
نیاز کشور مشغول نوعی فعالیت اقتصادی باشد نباید
انتظار داشته باشیم که به بهرهوری برسد.
مانی�ان :م��ا در این زمینه تحقیقاتی داش��تهایم که
نتایج��ش را به اتاق ایران هم ارائ��ه کردهایم و چند
پروژه و س��ناریوی آیندهنگرانه را پیشنهاد کردهایم؛
یکی از این پروژهها تعریف و تبیین ادبیات گفتمانی
مش��ترک و ترمولوژی واحد جهت تعامل مس��تمر
و پویا اس��ت .یکی از مش��کالت این اس��ت که واقعا
ترمولوژیها و واژهها مش��خص نیستند و باید کاری
در این زمینه انجام ش��ود .بحث دیگر طراحی برنامه
جامع راهبردی توسعه شرکتهای دانشبنیان مبتنی
بر نگرش شبکهای است .مورد دیگر طراحی هدفمند
کریدورهای تجاریس��ازی است که در ادامه توضیح
خواهم داد .یکی از مواردی که جایش خالی اس��ت،
بحث تعیین سازوکارهای نهادیسازی و شرکتهای
ریسکپذیر است که فقدان آن ملموس است .واقعا
این س��وال مطرح اس��ت که دولت تا کی میخواهد
پول تزریق کند تا دس��ت آخر مانند صنعت خودرو
که از  50 ،40سال قبل تاکنون هم ادامه دارد تبدیل
به وضعیتی ش��ود که امروز در این صنعت شاهدش
هس��تیم .دولت باید در جهت بیمهکردن بنگاههای
ریس��کپذیر اقدام کند .این کار به طور غیرمستقیم
به ش��رکتهای دانشبنیان کمک میکند و حتما
از حمایتهای مس��تقیم و تزریق نقدینگی مفیدتر
خواهد بود .ش��رکتهای دانشبنی��ان مجازی یکی
دیگر از بحثهاست .بحث دیگر کلینیک شرکتهای
دانشبنیان است که تجربه خوبی است و توانستهایم
ب��رای آن تا حدودی بازاریابی هم داش��ته باش��یم.
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اقتصاد مقاومتی و نگاه دانشبنیان

پرونده ویژه

کالهی:
دولت در این
زمینه متاسفانه تا
االن استراتژی
مشخصی
نداشته است.
تمامتفکرش
این بوده که چند
استاددانشگاه
و دانشجو را
دورهم جمع کند
و چند شرکت
دانشبنیان را هم
تاسیس و کمکی
هم بکند تا آنها
بتوانندتولیدی
داشته باشند و
بعد هم موفق
شوند!
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شرکتهای دانشبنیان هم در موقع ایجاد و هم در
زمان توسعهش��ان باید بتوانند از یک سری خدمات
برخوردار باش��ند تا امنیت کاری داش��ته باش��ند و
برای ایجادشان انگیزه به وجود بیاید .االن میبینیم
چند نفر جوان یا نیروهای دانش��ی جمع شدند که
تخصص حقوقی ،مالی ،بازاریابی و برندسازی ندارند
و اصال نمیدانند کمپین چیست .چون آنها صرفا به
لحاظ علمی و تکنیکی متخصص هستند و مسائل
حقوق��ی ،مال��ی و تجاری نیز متخصص��ان خودش
را میطلبد .ما رش��تههای مکانی��ک برق یا فیزیک
مهندس��ی پزشکی را باید پش��تیبانی کنیم و دقیقا
آسیبشناسی کنیم که اینها چه مشکالتی دارند تا
هم متخصصان این رشتهها به سراغ ما بیایند و هم ما
مشکالت حقوقی و تامین مالیشان را برطرف کنیم.
ما باید بدانیم مخاطبمان کیست و برای محصولی
که میخواهیم تولید کنیم چق��در بازار وجود دارد؟
اینکه چیزی تولید ش��ود ولو بسیار خوب اما بازاری
برایش وجود نداشته باشد درست نیست و این را یک
بازاریاب خب��ره میتواند به ما بگوید .ما میتوانیم از
طریق این کلینیک به انجام این مساله کمک کنیم.
به شرکتها یا بنگاههایی که ادعا میکنند میتوانند
این کارها را انجام دهند ،مجوز دهیم که اگر کیفیت
الزم را داش��تند ،هزینه بخش��ی از آن را خود دولت
بپردازد و بخش دیگری را خودش��ان متقبل شوند.
شرکت بزرگی مانند ایران خودرو که نیاز به بازاریابی
چندانی ندارد ،اما سیستم مالی قوی و پول زیاد دارد
و میتوان��د متخصصان مختلف را به کار بگیرد اما از
طرف دیگر یک ش��رکت کوچ��ک دانشبنیان هیچ
کدام این تخصصها را اصال ندارد .ضمن اینکه توجه
داشته باش��ید  75درصد شرکتهای دانشبنیان و
غی��ر دانشبنیان تقریبا شکس��ت میخورند؛ یعنی
دانهای که میاندازید از زیر خاک بیرون نمیآید .این
ش��رکتها از همان ابتدا توانمند نیستند بلکه مانند
دانهای هس��تند که در خاک افت��اده و آرام آرام باید
رشد کند .بحث دیگر ضرورت وجود یک پرتال است.
یک پرتال خوب میتواند در روند پیشرفت شما مفید
باش��د .یکی از بحثهایی که وجود دارد در س��طح
کشورمان بحثی به نام درگاهها و پرتالهاست .مثال
یاهو یکسری خدمات مجانی ارائه میدهد و یکسری
خدمات��ی که در قبالش پول هم دریافت میکند .در
این صورت بازدید ه��م دارد تا بتواند مدل درآمدی
داش��ته و کارش را جل��و ببرد .درحقیق��ت در کنار
ای��ن  b to C، b to Bه��م داریم ک��ه مربوط به یک
صنعت میشود .مثال صنعت خودروسازی ،نساجی،
پتروش��یمی و کش��اورزی یک پرت��ال دارند و تمام
ذینفعان در این پرتال گردهم میآیند و یکس��ری
خدماتی میگیرند و این پرتالها نوعا یک بنگاه است
و مدل درآمدیش��ان را در اینجا تعریف میکنند با
تبلی��غ و فروش برخی کاالها و خدمات .مثال من به
عنوان یک مهندس کشاورزی یا به عنوان یک صاحب
توسعه و صنعت کش��اورزی در آنجا نیازم را برآورده
میکنم .ما میتوانیم یک پرتال داش��ته باش��یم که

تمام ذینفعانی که درمورد شرکتهای دانشبنیان
و اقتصاد دانشبنیان هس��تند در آنجا حضور داشته
باشند .یعنی دانشگاهها ،مراکز رشد ،پارکهای علم
و فناوری ،و شرکتهایی که دانشبنیان هستند .در
آنجا محیطی ایجاد میش��ود که تب��ادل آرا صورت
میگیرد و بخشی از یکسری کلینیکهایی که عنوان
شد را میتوانیم آنجا داشته باشیم .شما به عنوان یک
شرکت ،مش��کلتان را آنجا بیان میکنید و از پرتال
مشاوره میگیرید .یعنی جایی است که با هم تبادل
آرا داریم و مباحث جدید مطرح میش��ود ،قوانین و
مقرراتی که تغییر میکند را خواهیم دید .شرکتهای
خطرپذیر میتوانند آنجا حضور داشته باشند .روش
دیگری هم مطرح است که پرتال نیست اما در کشور
ما میتواند کمککار باش��د« :تجارت همکارانه» .به
تعبی��ری میگویم ،صنایعی که حالت جنینی دارند
و نه صنایعی که بالغ هستند ،مانند نانوتکنولوژی و
امثالهم نمیتوانند و خیلی تعریف ش��ده نیست که
کاالی تولیدشدهشان را به عنوان خریدار بخریم .در
اینجا دولته��ا از جمله دولت ما میتواند این کار را
انجام دهد .در آنجا سیستمی درست میکنند و تمام
ذینفعان را به همدیگر ربط میدهند .دانش��گاهها،
ی حرفهای ،انجمنهای
مراکز تحقیقات��ی ،انجمنها 
علمی ،بانکها ،خریداران و فروشندگان را به همدیگر
ربط میدهند .گاهی وقتها یک کاال تولید میشود
فکنندهاش مشخص نیست و برعکس
ولی فعال مصر 
این موضوع هم هست .مصرفش مشخص است ولی
کاال تولید نشده است .مثال در صنایع شیشه مشکلی
که وجود دارد این اس��ت؛ شیشهای مدنظر است که
کثیف نشود .مثال شیشههای ساختمانهای بزرگ.
این به عنوان یک نیاز مطرح میش��ود و درحقیقت
شرکتها یا مراکز تحقیقاتی که روی نانو کار میکنند
به شیش��ههایی میرسند که جرم نگیرد و بالعکس.
مش��کل دیگر این اس��ت که ش��رکتهایی صاحب
ایده هس��تند و کاری انجام میدهن��د و نرمافزاری
مینویس��ند ،ام��ا نمیتوانن��د از آن حفاظت کنند.
خیلیها هس��تند که کارهای ب��زرگ و خوبی انجام
دادهاند ولی منفعتی که باید را از آن نبردهاند .چرا که
ایدهشان به راحتی کپی و استفاده شده و فرد دیگری
که میخواسته س��رمایهگذاری کند ،با ایده دزدیده
شدهای مواجه ش��ده که دیگر سرمایهگذاری در آن
حوزه برایش توجیهی نداشته است .باید روی مالکیت
معنوی ایدهه��ا ،ابتکارات ،اختراع��ات و محصوالت
ش��رکتها فکر اساسی ش��ود .اخیرا قانون را عوض
کردند و یکس��ری تغییرات در آن اعمال کردهاند .اما
اوال به نظرم قانون ،قانون خوبی نیست و همه جوانب
در آن رعایت نشده است .ثانیا اگر میخواهیم در این
حوزه اتفاقی بیفتد و ش��رکتها از س��رقتهایی که
میشوند ،مصون باشند و به منافعشان برسند ،باید
هر قانونی که هست اجرا شود .حتما باید یک شعبه
و دادگاه ویژه و تخصصی در این حوزه داشته باشیم
که االن نداریم .مساله مالکیت معنوی بسیار مهم و
تاثیرگذار اس��ت.در زمینه قوانین و مقررات نیز واقعا

مشکالت عدیدهای داریم و بعضی از اینها همدیگر را
خنثی میکنند و بعضی دیگر نیز با هم تعارض دارند.

دول�ت ب�رای حمای�ت از ش�رکتهای
دانشبنیان باید تا چه محدود ه زمانی تسهیالت
بده�د؟ آیا ش�رکتهای ما هنوز ق�درت این را
ندارند که خود را مهندس�ی کنن�د و روی پای
خودشان بایستند؟ در این صورت ادامه حمایت
از آنها تا چه زمانی توجیه اقتصادی دارد؟
کالهی :دولت در این زمینه متاسفانه تا االن استراتژی

مشخصی نداشته اس��ت .تمام تفکرش این بوده که
چند استاد دانش��گاه و دانشجو را دورهم جمع کند
و چند ش��رکت دانشبنیان را هم تاسیس و کمکی
هم بکند تا آنها بتوانند تولیدی داش��ته باشند و بعد
هم موفق ش��وند! اگر یک ش��رکت موفق را درنظر
بگیرید حتی در جاهایی در مورد میزان موفقیت این
شرکتها بحث  3از  100مطرح است .یعنی از 100
شرکت و ایده تنها  3مورد آنها توانستهاند موفق باشند.
به همین دلیل میگویند که این یک سرمایهگذاری
خطرپذیر اس��ت .فرض کنید این ش��رکتها موفق
میش��وند ،محصول خوبی هم ارائ��ه میدهند ،بازار
خوبی دارند و همه چیزشان هم مرتب است و هیچ
کدام از این مشکالت را هم ندارند .مثال فرض کنید
دولت به یک حوزه کاری 500میلیون تومانی ،یکصد
میلیون تومان کمک کرده است و به جایی رسیدهاند.
حاال میخواهند محصول تولیدیش��ان رشد کند و
به تولید انبوه برس��د .شرکت میکرو و پایهای تا االن
موفق بوده اما االن میخواهد به برند تبدیل ش��ود.
حتما توجه دارید که یک ش��رکت کامال موفق هم
دائم��ا نیاز به تزریق نقدینگی دارد چراکه میخواهد
رشد کند و پویا باشد نه اینکه در یک وضعیت ایستا
و ب��دون حرکت بماند .برای همین نیاز به نقدینگی
آن ،هیچ وقت متوقف نمیشود اما این چیزی است
که در برنامههای شرکتهای دانشبنیان ما هیچگاه
دیده نش��ده اس��ت .برای همین است که میبینیم
اکنون حتی ش��رکتهای موفق ما هم مشکل دارند
و نمیتوانند خود را توسعه دهند.
سخنم را اینطور تکرار میکنم که شرکت
دانشبنیان منابع خود را از کجا تامین باید بکند؟
ف�رض کنید ی�ک ش�رکت در حوزه فن�اوری،
سودآور و خوب است و  80درصد ارزش افزوده
تولید میکند .یعنی در سال  100میلیون را به 180
میلی�ون میرس�اند که حالت ای�دهآل و خوبی
است .چگونه میتواند برای توسعه شرکت و کار
خود منابع الزمش را تامین کند؟
کالهی :توجه داشته باشید که توسعه در این حوزه،

توسعه وحشتناکی است چراکه این شرکت میخواهد
مثال پرسنل خودش را از  10نفر به  100نفر برساند.
هیچ کجای دنیا هم اینگونه نیست که شرکتی برای
اینکه رشد اینچنینی داشته باشد بتواند تنها ،روی
پای خودش بایس��تد .مثال شرکتهایی که  300تا
 500درصد س��ود دارند چگونه تبدیل به ش��رکتی
بزرگ میشوند؟ یک شرکت دیگر به کمکشان آمده

االن مشکل اصلی کجاست؟ آیا مشکل این
است که مکانیزمی وجود ندارد تا سرمایهگذار و
کسی که ایده ذهنی دارد و تولید دانش میکند
با هم ارتباط بگیرند؟ یا اینکه س�رمایهگذار به
دالیل�ی نمیتواند ب�ه ایدهپ�رداز اعتماد کند و
حاضر باش�د پول خودش را ص�رف فالن ایده و
طرح کند؟
مانیان :یکی از مشکالت همین است که عرض کردم

ما شرکتهای ریسکپذیر و خطرپذیر نداریم.

چگونه ش�رکتهای ریسکپذیر به وجود
میآیند؟ آقای کالهی معتقدند باید سرمایهگذار
از بخ�ش خصوصی بیاید و اگ�ر تاکنون نیامده
است دلیلش این بوده که ایدهپرداز و کارآفرین و
سرمایهگذار نتوانستهاند همدیگر را پیدا کنند و
به هم وصل شوند.
مانی�ان :واقعیت این اس��ت که ما هن��وز فرهنگ و

ببینیم هدف از برگزاری جش��نوارهها ،س��مینارها و
همایشها چیست؟ فرهنگسازی و ترویج فرهنگی
است که الزمه این کار است .در این زمینه به نظرم به
نسبت هزینههایی که جاهای دیگر میشود ،میتواند
چنین اقداماتی قابل قبول باشد هرچند میتوانست
بهتر هم باش��د .اما درمجموع یک جریانسازی باید
انجام ش��ود که مثال اگر  5دانشجو حضور دارند یک
ش��رکت بازاریابی هم پیدا ش��ود که سرمایهگذارها
تشویق شوند که برای آن هزینه کنند .به نظرم از نظر
جریانسازی و فرهنگسازی تا حدی این سمینارها
و جش��نوارهها توانستهاند موفق باشند .توجه داشته
باش��یم که این موارد هم بخشی از این پازل است و
خودش فینفس��ه تولید دانش نمیکند .اما اگر این
رویکرد دانشبنیان در هیچ جایی اعالم نمیشد قطعا
نمیتوانست محافل دانشگاهی و کسبوکار و بانکها
را حس��اس کند و نشاندهنده فرصتها و تهدیدها
باشد.
کالهی :ما باید اس��تراتژیمان را تغییر دهیم .دولت
در حوزهای س��رمایهگذاری کرده و معموال ش��عاری
هم جلو میرود اما نتیجه هم نمیگیرد و یکس��ری
هم منتقد میش��وند و درنتیجه کار را رها و تعطیل
کرده و به سراغ کار دیگری میروند .اما واقعیت این
اس��ت که در زمانی به درستی ما یک سری شرکت
نوپا در حوزههای فناوری به وجود آوردیم که برخی از
این شرکتها االن هم هستند اما ممکن است برخی
تاکنون از بین رفته باش��ند .االن ای��ن جو به وجود
آم��ده که ما هزینههایی را انجام دادهایم اما خروجی
نداشتهایم .اتفاقا به نظرم باید استراتژیمان را عوض
کنیم و بگوییم ما کاری را انجام دادیم ،هرچند بیش
از حد هزین��ه کردهایم ،اما ح��اال باید چکار کنیم؟
اتفاقا نباید هزین��ه را متوقف کنیم بلکه باید راهش
را پیدا کنیم .االن جس��ته و گریخته ش��رکتهای
سرمایهگذاری هستند که بهخصوص در کنار بانکها
به وجود آمدهاند و بانکهای خصوصی به این قضیه
عالقهمند شدهاند .اتقاقا االن فضای مناسبی است و

مانیان:
بورس کاال
قابلیت آن را
دارد که آرام آرام
به بنگاه تبدیل
شودهمانطور
که بازارهای
الکترونیکی
عمومی و بنگاهها
در سطح دنیا
وجود دارند و
موفق هم هستند.
بنابراینباید
به این سمت
برویم اما در
ابتداهیچکس
چنین ریسکی را
نمیکند.

نگر
آینده

س��اختار این کار را نداریم که چنین ش��رکتهایی
ایجاد شوند .یا بایستی دولت کمک کند یا به نظر من
حداقل در شروع کار ،ابتدا بانکها و بیمهها خودشان
را ملزم کنند تا بخشی از این کار را بر عهده بگیرند.
بعدا باید یک سری بنگاه به وجود بیاید که در دنیا هم
سودآور است .شاید دولت در اینجا بتواند از این طریق
کمکی کند .فرهن��گ اینکه در برخی جاها میتوان
خطرپذیر هم بود باید در جامعه اقتصادی ما نهادینه
شود .فرهنگی که راهکار بدهد .باید بخش خصوصی
ما ابتدا ببیند که یکی از شرکتهای بیمه یا بانکها
این کار را انجام میدهند و برایشان سودآور است ،در
این صورت بخش خصوصی طبیعی است که میتواند
ب��ه این کار اعتماد کن��د .چطور بخش خصوصی به
راحتی دوس��ت دارد که یک بانک یا ش��رکت بیمه
ایجاد کند؟ چون س��ود دارد .اگر این کار هم سود و
مکانیزمهای مشخص داشته باشد ،به طور قطع مورد
استقبال بخش خصوصی قرار خواهد گرفت .باید از
یک جایی شروع کرد .به نظرم اینجاهاست که بخش
خصوصی نمیآید و خطرها را نمیپذیرد یا الاقل این
آشنایی را ندارد .بنابراین اگر میگویم فرهنگسازی
منظورم از این لحاظ است نه فرهنگسازی به معنی

چرا تاکنون با وجود اینکه برای فعالیتهای
اقتص�ادی دانشبنیان ،پژوهشه�ای متفاوت،
س�مینارهای متعدد و هزینههای بس�یاری هم
انجام شده اما نتوانسته در فرهنگ سازی موفق
باشد؟ آیا دلیلش همین نیس�ت که استراتژی
مشخص و درستی وجود نداشته است؟
مانی�ان :به جش��نوارهها و همایشها اشاره شد .باید
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و سرمایهگذاری میکند .اما نیازی ضرورتا به حمایت
دولت نیست .دولت این کار را نمیکند و اصال معنی
هم ندارد .این دید از ابتدا اصال اشتباه بوده است .مگر
دولت تا کی میتواند کمک کند؟ همه شرکتهای
موفق و ناموفق نیاز به سرمایهگذاری دارند که دست
س��رمایهگذارها ،بانکها ،شرکتها و برندهای بزرگ
اس��ت .ما در این زمینه مشکالت فرهنگی هم داریم
که در ج��ای خودش قابل بحث اس��ت .بحثهایی
مانند مالکیت معنوی از مش��کالتی اس��ت که واقعا
مانع میشود همکاریهای بین بنگاهی در شرکتها
تقویت شود .اما همه شرکتها اعم از موفق و ناموفق
نیاز به س��رمایه دارند .فرض کنید شرکتی به جایی
رس��یده و توانسته محصولی را تولید کند .همانطور
که دکتر مانیان هم اشاره کردند ،صاحب ایده و یک
مخترع دلیلی ندارد که لزوما کارآفرین خوبی هم باشد.
در هیچ کجای دنیا هم اینطور نیست .مثال مدیران
بسیاری از شرکتهای خیلی بزرگی که شناختهشده
هستند و صاحبان آنها را همه میشناسند ،اخراجی
دانشگاهها بودهاند .کدام یک از اینها صاحب فناوری
بودهاند؟! مثال ش��ما کسی که گوشی اپل را طراحی
میکند ،میشناس��ید؟ اصال نامش را هم نمیدانید.
کسی را میشناسید که کار بیزینس قضیه را انجام
میدهد که درواقع همان اخراجی دانشگاه است .ما
کسی که کارآفرینی و بیزینس میکند را میشناسیم
و این نکتهای اس��ت که متاسفانه در کشور ما هیچ
وقت مورد توجه نبوده است .همیشه فکر کردهایم که
مخترع خوبی بیاید ،محصولی را درست کند و کار را
جلو ببرد و حتما هم بازار موفقی خواهد داش��ت که
صراحتا باید بگویم این فکر در هر سطحی که مطرح
باشد کامال اشتباه است .به هر حال در یک جایی باید
آن ایده به یک کارآفرین وصل شود یا اینکه اگر واقعا
یک مخترعی هست که خودش کارآفرین هم باشد را
حمایت کنیم تا به صاحب سرمایه وصل شود و بعد
شروع به رشد کند و به توسعه و تعالی برسد .ضمن
اینکه فراموش نکنیم همین مخترع کارآفرین در هر
مرحله باز هم نیاز به نقدینگی خواهد داشت که باید
ساختارهایش را برای او مهیا کنیم .در ابتدا مسلما
س��رمایهگذارها میتوانند کمک کنند و در قدمهای
جلوتر ،ش��رکتهای بزرگ و برنده��ا مانند خارج از
کش��ور اقدام به خریداری میکنن��د .تا مثال با فالن
شرکت بزرگ ادغام شود ،کنسرسیومی تشکیل دهند
و برند ایجاد کنند اما این همان کاری اس��ت که در
کشور ما انجام نمیشود و عمیقا نیاز به آن را مشاهده
یکنیم.
م
مانیان :درمورد صحبتی که جناب کالهی فرمودند،
مثالی بزنم؛ زمانی که مایکروسافت ،آفیس خود را وارد
بازار کرد ،بازار خوبی داشت .این شرکت دید که بازار
خوبی دارد اما بعد از مدتی آن را از دست داد .در این
شرایط دو راهکار داشت؛ نخست اینکه خودش یک
س��ری مهندس را به کار بگیرد تا از ابتدا آفیس��ی را
طراحی و روانه بازار کنند .کار دومی که میتوانست
انجام دهد اینکه یک ش��رکت کوچ��ک آلمانی که

چیزی شبیه آفیس داشت و در آلمان و شمال اروپا از
بازار محلی خوبی برخوردار بود را در خود ادغام کند
و این همان کاری بود که مایکروس��افت انجام داد و
اتفاقا موفق هم شد .مدیرعاملی که زیر  30سال سن
داش��ت را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد .از این
مباحث در بحث بازرگانی و کس��بوکار زیاد مطرح
است .ولی جوانها و کسانی که صاحبان ایده هستند
لزوما اینچنین نیستند .یا باید به آنها کمک کرد تا جلو
بروند یا در بورس و امثالهم ایدههای خود را بفروشند
که خوشبختانه درحال حاضر این امکان وجود دارد و
انشاءا ...امیدواریم که حالت صوری نداشته باشد .ولی
کسی که کنندۀ کار است باید بتواند ایده را تبدیل به
محصول و ش��رکت کند و کار را جلو ببرد تا آن ایده
را تبدیل به بهرهوری و درواقع همان ارزش افزوده در
اقتصاد کشور کند.

تبلیغ��ات .مثال ب��ورس کاال قابلی��ت آن را دارد که
آرام آرام به بنگاه تبدیل ش��ود همانطور که بازارهای
الکترونیکی عمومی و بنگاهها در س��طح دنیا وجود
دارند و موفق هم هستند .بنابراین باید به این سمت
برویم اما در ابتدا هیچکس چنین ریسکی را نمیکند.
دلیل آن هم شاید تا حدودی ،مشکالت شرکتهای
دانشبنیان و معضالت کل اقتصاد ماست .این را باید
در نظر بگیریم.
کالهی :یکی از مشکالت بزرگشان فضای کسبوکار
و بازار است.
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اقتصاد مقاومتی و نگاه دانشبنیان

پرونده ویژه

اگر دولت حمایتهای مناسبی در این زمینه صورت
دهد به این صورت که سرمایهگذاری اینها را بیمه کند،
نکته مهمی اس��ت و میتواند به ایجاد این شرکتها
کمک کند .قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
و امکاناتی که برای ش��رکتهای دانشبنیان درنظر
گرفته شده ،صندوق نوآوری و شکوفایی و بحث 600
میلیارد تومان پولی که آنجا هست ،این حوزه را برای
بانکها جذاب کرده است .درواقع این شرکتها هم
بیش��تر به دنبال آن هستند که اسم شرکت را روی
خودشان گذاشته و از آن محل جذب سرمایه کنند.
ولی از همین فضا میتوان اس��تفاده کرد و ساختار و
امکانات گذاش��ت و وادارشان کرد که سرمایهگذاری
درستی انجام دهند و بخش��ی از شرکتها را بتوان
به این صورت تحت پوش��ش قرار داد .این فضا و این
امکان اکنون هم وجود دارد.

آقای کالهی گفتند برای بانکها انگیزهای
ایجاد ش�ده ک�ه وارد ای�ن بخش ش�وند .فکر
میکنید اکنون مشکل کجاست که سرمایهها به
این حوزه وصل نمیشوند؟
مانیان :باید راهکار وجود داشته باشد و بحث قانون و

کالهی:
کشور هند زمانی
تصمیم گرفت با
پولسرمایهگذار
خارجی در صنعت
 ITتحول ایجاد
کند.آمریکاییها
به آنجا آمدند و
این کار را انجام
دادند و باعث شد
که تبدیل به یک
صنعتبسیار
بزرگ و درآمدزا
در دنیا شود.
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مقررات مالی به صورت شفاف و دقیق مطرح باشد.
خیلی از قوانین و مباحث اجراییاش و پیوستهای
آن هنوز تکمیل نش��ده است و باید دقیق مشخص
شود که سهم هر کدام چگونه است؟ خطرپذیریاش
چگونه است؟ بحث بیمه کردن این فعالیتهایی که
حقیقتا ریسک باالی اقتصادی دارند هم بسیار مهم
است و دولت باید این شرکتها را بیمه کند.
کالهی :ضمن��ا نباید از خطر بترس��یم .در همه
حوزهه��ا همه جور آدم و ش��رکتی وج��ود دارد .اما
برخی بانکها ،شرکتهای بسیار موفقی هم تاسیس
کردهان��د .آنهایی که کننده کار هس��تند را انتخاب
کردند و بسیار موفق هم بودهاند .مثال مشخصی در
این زمینه میزنم؛ االن بانک پاس��ارگاد یک شرکت
فناوری واطالعات را تحت پوشش خود قرار داده که
اتفاقا از موفقترین شرکتهای فناوری و اطالعات در
س��الهای اخیر بوده است و به شدت هم رشد کرده
اس��ت .اکنون خود این شرکت ،صاحب  25شرکت
دیگر اس��ت که در حوزههای دیگر س��رمایهگذاری
کردهاند .بنابراین در حوزه دانشبنیان س��رمایهگذار
موفق وج��ود دارد .ولی بههرحال وقت��ی دری را باز
میکنی��د افراد مختلف با انگیزهه��ای مختلف وارد
میش��وند .این ساختار و آییننامه و قانونی که آقای
دکتر مانیان فرمودند ،آنجا کمک میکند .آنجاست
که دولت باید حمایت کند تا دری که باز شده است
و افرادی که وارد میش��وند را پاالیش کرده و تحت
نظر قرار دهد و مراقبت کند تا فعالیتهای سالمی در
آنجا صورت بگیرد .بعد از آن شرکتها وارد بازار شده
و بحث فضای کسبوکار بازار مناسب پیش میآید
که این مش��کل کلی اقتصاد ماس��ت و شرکتهای
ح��وزه دانشبنیان با این مش��کل به ش��دت مواجه
هس��تند .یک شرکت حتی موفق با تولید محصولی
وارد بازار میش��ود و تازه با بیم��ه و مالیات و دارایی

و هزار مشکل دیگر روبهرو میشود که بازار مناسبی
هم ندارد به گونهای که حتی ارگان دولتی هم از آن
خرید نمیکند! و ترجیح میدهد که جنس خارجی
را بخ��رد چراکه برایش راحتتر اس��ت .ما در حوزه
کاری خودم��ان در اتاق بازرگانی یکی از مش��کالت
بازار را شناس��ایی کردیم و دنبال حل مساله بودیم.
بعد از چند جلس��ه با مقام��ات دولتی به این نتیجه
رس��یدیم که در بازار داخل خیلی نمیتوانیم کاری
انجام دهیم .واقعا اکنون قان��ون برگزاری مناقصات
خیلی رعایت نمیشود .بنابراین انرژی خود را بیشتر
روی بازارهای صادراتی گذاشتهایم .برای اینکه خارج
از کش��ور میتوانیم بازار ایجاد کنیم و در داخل این
امکان وجود ندارد .این یک آسیب است که در خارج
راحتتر کار کنیم تا داخل کش��ورمان! یکی دیگر از
شکافهای بزرگی که در بحث اقتصاد دانشبنیان در
کش��ورمان داریم و هنوز هم به آن اهمیت ندادهایم،
سرمایهگذاری خارجی است .یعنی دقیقا باید برعکس
باش��د ،نهتنها درها را باز کنیم بلکه آن طرف را هم
جذب کنیم .تولید دانش و فناوری به این معنا نیست
که هر چه میخواهیم را خودمان تولید کنیم .اتفاقا
باید بگوییم که آنها بیایند .در بحثهای دانشگاهی
و میزگردها و س��مینارها همیشه همه مثال کشور
کره را میزنند و در حوزه  ITصحبت از کش��ور هند
میکنند .ما در این میان خودمان را با آنها مقایس��ه
یکنیم درحالی که یک موضوع خیلی ساده در این
م
میان فراموش ش��ده اس��ت؛ موتور محرکه تمام این
کشورها ،سرمایهگذار خارجی بوده است .یعنی همه
کارها را کردهاند ولی در کش��ور کره ،سرمایهگذاری
ژاپن ،تایوان و آمریکا بوده که توانس��تهاند و استفاده
کردهاند و زمینههایی که این کشورها آماده کردهاند
را به محصول و فناوری تبدیل کردهاند .دانشش��ان
را آوردهان��د ت��ا از کنار آن دانش  10ش��رکت دیگر
بتوانن��د بهترش را تولید کنند .مگر سامس��ونگ یا
ال.جی تکنولوژی خ��ود را از کجا آوردهاند؟ از اینجا
شروع کردند که برای سونی یا پاناسونیک ،تلویزیون
تولید کنند و به اینجا رسیدهاند که االن میبینیم .در
محصوالت دیگر هم همینگونه است .میتوانم هزار
رشته را مثال بزنم که همین اتفاق در آنها هم رخ داده
است .بنابراین آن نکته اصلی و اساسی که باعث تحول
کشورها شده را نادیده نگیریم .یا مثال همین هند را
مثال میزنم؛ کشور هند زمانی تصمیم گرفت با پول

سرمایهگذار خارجی در صنعت  ITتحول ایجاد کند.
آمریکاییها به آنجا آمدند و این کار را انجام دادند و
باعث ش��د که تبدیل به یک صنعت بسیار بزرگ و
درآمدزا در دنیا شود .حاال خود آمریکاییها مسخره
میکنند و میگویند نصف تلفنهایی که میزنید یک
نفر در هند جوابتان را میدهد .اینکه به شما آدرسی
را بدهن��د و بگویند که به ف�لان مغازه بروید و فالن
چیز را بخرید موضوع سادهای به نظر میرسد اما در
صنعت  ITآنها تحول ایجاد کردهاند .فکر میکنم در
سرمایهگذاری خارجی باید بیش از اینها فعال باشیم
و درها را باز کنیم و اجازه دهیم تا فناوری را بیاورند و
از آن استفاده کنیم.
آق�ای مانیان! به عنوان حس�نختام بحث
بفرمایید؛ با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و کم
شدن فشارهای خارجی و افزایش تعاملمان با غرب،
فک�ر میکنی�د امیدی هس�ت که س�رمایهگذاری
خارجی را جذب این بخش از اقتصاد کشور کنیم؟
مانیان :ناامید نباید باشیم .بههرحال در مجموع روند

مثبتی درحال حرکت است .به نظرم سطح بلوغی در
همین شرکتها هم ایجاد شده است .اکنون گپها را
متوجه شدهایم و میدانیم که صرفا داشتن یک ایده
کارساز نیس��ت .این در تمام دنیا هم وجود دارد اما
روند میتواند بهتر هم باشد .باید کار تحقیقاتی صورت
گیرد و از آن طرف باید حمایت کرد اما روی حمایت
باید دقت زیادی صورت گیرد .اگر حمایت نکنید بهتر
از این اس��ت که یک حمای��ت غیرصحیح و ناموجه
داش��ته باش��ید .همانطور که مهندس کالهی هم
مطرح کردند واقعا درباره اینکه ایدهای ،نهایتا به یک
برند تبدیل شود ،باید تعریف مشخصی وجود داشته
باش��د .هر شرکتی با توجه به نیازش باید پشتیبانی
ش��ود .دولت کره از ال.جی پشتیبانی کرد اما یکجا
دیگر خود ال.جی تبدیل به غول تجاری شد.
کالهی :شرکت ال.جی درحال نابودشدن بود .شرکت
الکی و گلداس��تار مشکل را پیدا کردند و دولت کره
الکی و گلداس��تار را با هم ادغام و تبدیل به ال.جی
کرد .میخواهم بگویم حتی در ش��رکتهایی که تا
این سطح باال هستند هم باید به نوعی مورد حمایت
قرار بگیرند .حمایتها را هیچوقت نباید برداشت اما
حمایتی که درست و استراتژیک باشد.
مانی�ان :جنرال موت��ورز را اگر دولت آمریکا حمایت
نمیکرد ،کارش تمام ش��ده بود .بزرگترین درصد
تولید ناخالص ملی آمریکا از فعالیت جنرال موتورز به
دست میآید .همانطور که آقای کالهی هم فرمودند
باید حمایت درست انجام شود .یکی از بحثهایی که
مورد غفلت واقع شده همین است که وقتی میگوییم
ش��رکتهای دانشبنیان ،متاس��فانه ذه��ن ما تنها
سختافزاری فکر میکند .در حالی که شرکتهای
دانشبنیانی هم هستند که مثل یک شرکت بازاریابی
با ماهیت علوم انسانی عمل میکنند .این شرکتهایی
که ماهیت علوم انسانی دارند را نیز باید مورد توجه
قرار دهیم .فرابورس ایدهها هم بحمداهلل شروع شده و
امیدواریم که جدی جلو برود.

اقتصاد دانشبنیان و تکنولوژی اطالعات
چگونه اقتصاد وابسته به نفت
بنگاههای دانشبنیان ما را در خود بلعیده است
دانش یکی از نیروهای بس��یار مؤث��ر در تحوالت
اقتصادی و اجتماعی به شمار میآید و در زمره کاالی
عمومی طبقهبندی میشود چراکه میتوان دانش را
بدون هزینه کاهش و استهالک ،با دیگران به اشتراک
گذاشت و این یک مشخصه منحصر به فرد برای این
کاالی عمومی محسوب میش��ود ،که برخالف سایر
کاالها ،استفاده از آن از کمیت آن نمیکاهد و میتوان
از آن بارها اس��تفاده نمود .توجه ب��ه نقش دانش در
اقتصاد و تأثیر آن در رشد اقتصادی ،موضوع جدیدی
نیست و از گذشتههای دور نیز ،نقش اقتصادیِ دانش
و فناوری همواره بحثی مهم در میان مباحث گوناگون
مربوط به رشد اقتصادی جوامع بوده است.
1

پژوه��ش ،فرآین��د پ��ردازش اطالعات اس��ت که
مهمتری��ن ویژگی آن پرورش ،باروری و تولید علم در
زمان تش��کیل آن علم ب��وده و دارای هویتی جمعی
اس��ت و اقتصاد دانشبنیان به مفه��وم دانش پایگی
اقتصاد است و در حصول و پایداری توسعه نقشآفرین
اس��ت .اقتصاد کشورمان برای رسیدن به اهداف سند
چش��مانداز  1404و با توجه به فرصتهای از دست
رفته ،نیازمند یک جهش اس��ت و این جهش ،جز با
بهرهگیری و استفاده از ظرفیتهای عظیم دانشگاهی
در رشتههای تخصصی محقق نخواهد شد .گسترش
آم��وزش و تحقیقات علمی محض ب��ه تنهایی برای
ارتقای سطح توس��عهیافتگی کافی نبوده و پیشرفت
علم��ی و اقتص��ادی (اقتصاد دانشبنیان) ،مس��تلزم
تح��ول محیط اقتص��ادی و فرهنگس��ازی در طول
زمان و کاربردیشدن دانش پیشرفته در متن زندگی
اقتصادی جوامع ،بهویژه در فرآیند جهانیشدن تولید
و تجارت است.
2

3

برای ارتق��اء توان داخلی نباید منتظر معجزه بود.
برای رسیدن به پیشرفت در این زمینه ،به زنجیرهای از
اقدامات فوری نیاز است ،یکی از حلقههای اصلی این
زنجیره ،بحث تحقیق و توسعه ( )R&Dو حلقه دیگر
بحث فناوری و توسعه است .ذکر این تجربه جالب است
که در س��ال  1970میالدی ،در کشورهای صنعتی،
فناوری سهم  40درصدی را در رشد اقتصادی به خود
اختصاص داده بود ،و طبق پیشبینیهای انجامشده
سهم فناوری در این کشورها در سال  2024میالدی
معادل س��ال  1404شمس��ی ب��ه  88درصد خواهد
رس��ید ،که  75درصد آن سهم فناوریهای پیشرفته
یعنی HI_TECHخواهد بود .اما س��وال اینجاس��ت
باتوج��ه به اهمی��ت نقش فن��اوری در تحقق اهداف
تعریفش��ده برای س��رزمین ما ایران در سال ،1404
چرا هنوز مدیریت جامعه ،س��رمایهگذاری واقعی در
کشور را برای اس��تفاده از فناوریها و تکنولوژیهای
روز بخش صنعت و معدن کشور تعریف نکرده است،
چراکه تأمین زیرساختها قطعا از وظایف دولت بوده
و بهتری��ن فرصت برای آغاز تامی��ن آن ،زمان اجرای
مرحله اول طرح هدفمندکردن یارانهها در کشور بود،
و قان��ون به دولت دهم در این خصوص اجازه کامل را
داده بود .اما متأسفانه این فرصتسوزی موجب گردید،
که امروز با توجه به رکود کامل در بخش تولید کشور،
و عدم تقاضای کافی برای کاالهای تولید داخل ،توانایی
رقابت با تولیدات کشورهای صنعتی (توسعهیافته) را
نداشته باشیم .دولت یازدهم ،برای عبور از این بحران
میبایست علیرغم مشکالت ناشی از تورم که تأثیرات
بسیار وحشتناکی بر جامعه داشته ،برای خروج از رکود
چارهاندیشی و سرمایهگذاری کند.
4

عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

5

قانون حمایت از مؤسس��ات دانشبنیان در س��ال
 1389در کش��ور به تصویب رسید اما درنهایت ،عدم
حمایت کامل دولت از این مؤسس��ات و شرکتهای
نوپای دانشبنیان ،از نظر تأمین منابع مالی مورد نیاز
و تامین محصوالت این نوع شرکتها در داخل کشور،
حداقل توسط شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت
بهعنوان مصرفکننده ،موجب شد تا متأسفانه امروز
اکثریت این ش��رکتها ،ناامید و گرفت��ار و بحرانزده
باشند.
6

راهکارهایی که میتوان برای قابل استفاده نمودن
پژوهشهای علمی در فعالیتها پیشنهاد داد ،درواقع
همان زیرس��اخت تکنولوژی اطالعات اس��ت ،چراکه
جمعآوری ،تعریف ،نگهداری و ارتباط دادن این دادهها
و ترسیم آنها در قالب یک طرح ،قطعاً در راستای بهبود
فعالیت و نقش مدیریت در موفقیت هر پروژهای حرف
اول را خواهد زد.
7

کشور ما ایران دارای ذخایر عظیم از مواد معدنی
ب��ا عیارهای متف��اوت بوده که از س��الیان دور از این
ذخایر خدادادی اس��تفاده میشده اما بخش مهمی
از ای��ن ذخای��ر بهدلیل کمعیاربودن ام��روز غیرقابل
اس��تفاده و بخش بزرگی نیز به عنوان باطله ،حاصل
فرآوریهای انجام ش��ده گذش��ته ب��وده ،که نقش
فناوری و تکنولوژی روز در اینجا برای استفاده مجدد
و تکمیل چرخه تولی��د از این ثروتها غیرقابل انکار
است .دسترسی به منابع دانش موردنیاز بخش معدن
با توجه به گس��تردگی معادن ،از طریق اس��تفاده از
مطالعات کشورهای معدنخیز و توسعهیافته که دارای

یکی از دالیل
عدم تمایل
اکثریتاهالی
صنعت به تغییر
کاربری از فناوری
و تکنولوژی داخلی
موجود به استفاده
ازتکنولوژیهای
نو در فرامرزها،
عالوه بر مشکالت
تحریمها،
آماده نبودن
زیرساختها و
استانداردهای
داخلی بهصورت
کامل و فراگیر
است.

نگر
آینده

یکی از دالیل عدم تمایل اکثریت اهالی صنعت به
تغییر کاربری از فن��اوری و تکنولوژی داخلی موجود
به اس��تفاده از تکنولوژیهای ن��و در فرامرزها ،عالوه
بر مش��کالت تحریمها ،آماده نبودن زیرس��اختها و
اس��تانداردهای داخلی بهصورت کامل و فراگیر است.
به عنوان مثال اگر امروز در صنعت معدن ،تصمیم به
اس��تفاده از تکنولوژی روز برای انتخاب ماشینآالت
موردنیاز خود داشته باشیم ،قطعاً در استفاده از آنها با
مشکل روبرو خواهیم شد ،چرا که تأمین نوع سوخت

محمدرضا بهرامن
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سه چالش عمده و اساسی بخش تولید در کشور:
 )1نب��ود آمار قابل اس��تناد و ش��فاف از ظرفیتهای
موجود داخلی و در حال استفاده در حوزههای مختلف
صنعتی )2 ،نبود بانک اطالعاتی جامع و فراگیر و بهروز
از نیازهای فنآورانه دستگاهها ،وزارتخانهها و دارندگان
فناوری و ناتوانی در تالقی بین تقاضا و عرضه فناوری
و  )3نبود یا ناتوانی مراجع نظارتی برای محققکردن
الزامات قانونی در پروژهها اس��ت .برای پیادهس��ازی و
اجرای طرح اقتصاد دانشبنیان در کش��ور با توجه به
معضالت بخش تولید ،شناسایی ،ارائه و مستندسازی
تجارب و درسآموختهها در حوزه ارتقای توان داخلی
بهمنظور نشر و ترویج دانشهای ضمنی ،بسترسازی

بهمنظور ایجاد شبکه دانش بین حوزهای ،نهادینهسازی
الگوی ارزشگذاری و ارزیابی پروژههای ملی در کشور
و ایجاد روحیه خودباوری ،ضروری به نظر میرسد.

مورد نیاز این نوع ماش��ینآالت به راحتی برای اهالی
این بخش مقدور نبوده و لذا مجبور به استفاده از ابزار
و ماش��ینآالت با تکنولوژی قدیمیتر خواهیم شد ،و
نتیجه آن میتواند در نوع تولیدات و قیمت تمامشده
در این بخش تأثیر منفی داش��ته باشد و نهایتاً ورود
به بازارهای جدید نیز به همان نس��بت برای کاالهای
تولی��دی ما س��خت و س��ختتر میش��ود .فراموش
نکنیم طی دو دهه گذشته کشور ما به پیشرفتهای
خیرهکنندهای در حوزه فناوری هسته ای دست یافته،
اما علیرغم این موفقیت ،برنامهریزی در تجاریسازی
دستاوردهای این حوزه مهم و استراتژیک همچنان در
دستورکار قرار نگرفته است.
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اقتصاد مقاومتی و نگاه دانشبنیان

پرونده ویژه

کره و چین مرکز
سخت افزار و
هندوستانمرکز
نرم افزار و ایران
مرکزمغزافزار
است اما این
مغزافزارنباید
به فرار مغزها
تبدیل شود.
ایران در قبال
این پدیدههای
بخصوص
آسیاییمیتواند
بخاطرنیروهای
انسانیاشمرکز
تحقیق و توسعه
( )R&Dجهان و
شرکتهایچند
ملیتی آسیایی و
اروپائی شود.

نگر
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تکنولوژیهای روز هستند ،با حضور در کنفرانسها و
مجامع بینالمللی صنعت معدنکاری در این کشورها
که بهطور مستمر هر ساله برگزار میگردد این امکان
را ب��ه ما میدهد ،ت��ا بتوانیم ،با آخری��ن اطالعات و
فناوریه��ای روز جهان در این بخش مهم اقتصادی
آشنا ش��ده ،و ضمناً اطالعات فوق را از طریق سایت
خان��ه معدن ایران که یک تش��کل فراگیر در بخش
معدن ب��وده ،جهت اطالع کلی��ه فعالین این بخش
منتشر کنیم .بخش معدن یکی از بخشهایی است
که تجهیزات و ماشینآالت آن در اکتشاف و استخراج
و فرآوری ،از اهمیت بس��یار باالی��ی برخوردار بوده و
تکنولوژی و فناوری در این بخش ،خصوصاً در بخش
فرآوری نقش بس��یار تضمینکنندهای را در قیمت
تمامش��ده و کیفیت محصوالت نهایی دارد .امروز در
هر شرایطی اگر بخواهیم ،مسیر رشد اقتصادی کشور
را روی ریل اصلی خود قرار دهیم ،میبایست بهرهوری
را در واحدهای صنف��ی و معدنی افزایش دهیم ،که
این عمل جز با تجدیدنظر در تکنولوژیهای موجود
در فض��ای صنعتی کش��ور محقق نخواهد ش��د ،و
بهکارگی��ری و حض��ور تکنولوژیهای نو ،مس��لماً با
آماده نمودن زیرساختها و فرهنگسازی در جوامع
برای پیادهسازی طرح اقتصاد رقابتی امکان مییابد و
وظیفه دولت در این زمان حمایت کامل از صنعت و
تولید کشور و مهیاکردن امکان حضور سرمایهگذاران
خارجی اس��ت که نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در

کس��ب تکنولوژیهای نو و فناوری جدید در کشور
برای کارآفرینان صنعت و معدن خواهد داشت.
8

امروزه تغییر و تحول در عوامل محیطی و مشاغل
و سازمانها بسیار شدید بوده و آموزش و توسعه باعث
میشود افراد با توجه به تغییرات سریع ،در ماهیت و
محتوای مش��اغل به طور موثر بتوانند وظایف خود را
انجام دهند ،بدینمنظور سرمایهگذاری در آموزش و
توس��عه بهروز و همپای علم و دانش دنیا برای منابع
انسانی به منزله مهمترین فعالیت هر سازمان و ارگان
تخصصی تشخیص داده ش��ده است .تکنولوژیهای
اطالعاتی و ارتباطی ذاتاً مکانیس��مهایی قدرتمند در
انتقال اطالعات هس��تند و این امر باعث میشود که
راههای بهدستآوردن دانش ممکن گردد .تکنولوژی
اطالعات تاثیر بسیار زیادی در توسعه صنعتی (صنعت
معدنکاری) داشته چنانکه به عنوان مثال :نبود آمار
قابل استناد و شفاف ،نبود بانک اطالعات جامع و فراگیر
و نب��ود مراجع نظارت��ی از عمدهترین چالشها برای
کنترل و مدیریت این بخش مهم اقتصادی هس��تند.
تکنولوژی اطالعات ،نشر و تمرکز دانش را امکانپذیر
ساخته و مدیران سطوح باال را قادر خواهد ساخت که
اطالعات را با سرعت و دقت بیشتری به دست آورند و
همچنین به مدیران سطوح میانی این امکان را میدهد
تا آگاهانه و کارشناس��انه برنامهریزی و تصمیمگیری

مغزافزار منطقه
ایران،
ِ
در گذش��تهای نس��بتاًدور ژاپن با ش��روع مهندس��ی معکوس از آلمان و
آمریکا و نهایتاً کپیس��ازی مراکز تحقیقات توانست مرکز سختافزار جهان
ش��ود .در گذش��تهای نهچنداندور ،تایوان ،هنگ کنگ ،سنگاپور و مالزي از
کشورهای آسیای جنوب شرقی بخاطر ارزان بودن دستمزد کارگران مراکز
سختافزارهای کیفیت پائینتر ولي ارزانتر شدند .در گذشتهای نسبتاً نزدیک،
کره و چین مراکز سختافزار جهان شدند و تا حدودی جای ژاپن را گرفتند.
فرخ مروستي
آنچنان که امروز شما میتوانید به عینه اتومبيلهای کرهای و چینی و وسائل
استاد دانشگاه
الکترونیک س��اخت این دو کش��ور را در بازار مصرفی ایران و سایر کشورها
صنعتی شریف در
رشته مهندسی برق مشاهده کنید .کشور هندوستان نیز به مناسبت جمعیت ،نیروی تحصیلکرده
و دستمزدهای پائین و بخصوص بخاطر مهاجرین تحصیلکرده هندی در سایر
کشورها توانست مرکز نرمافزار جهان شود .البته ناگفته نماند که کشورهای بلوک شرق ،ارمنستان و
روسیه نیز رقیبهای جدی هندوستان ش دهاند.
اما در چنین شرایطی آیا نمیتوان از ظرفیتی برای ایران سخن گفت؟ کره و چین مرکز سخت افزار
و هندوستان مرکز نرم افزار و ایران مرکز مغزافزار است اما این مغزافزار نباید به فرار مغزها تبدیل شود.
ایران در قبال این پدیدههای بخصوص آسیایی میتواند بخاطر نیروهای انسانیاش مرکز تحقیق و
توسعه ( )R&Dجهان و شرکتهای چند ملیتی آسیایی و اروپائی شود .گرچه ما در زمینه نرمافزار و
سخت افزارهای اختصاصی نظیر نظامی هم شاید بتوانیم مطرح شویم .برای اینکه بتوانیم مرکز تحقیق
و توسعه R&Dدر جهان باشیم ،باید مثل سایر کشورها بینالمللی فکر کنیم .اگر بخواهیم ملی فکر
کنیم ،خیلی از کارها و تحقیقات را نباید انجام دهیم چون بهدرد مملکت نمیخورند .چین و کره
هم زمانی مثل ما ملی فکر می کردند و محصوالتشان قابل رقابت در سطح جهانی نبود ولی موقعي
كه بینالمللی شدند ،دنیا را فتح کردند .با چنین چشماندازی اگر شرايط مناسبی از لحاظ سیاسی
و اقتصادی ایجاد کنیم و حکمت و شعور فراوانی که ایرانیها دارند را بجای شعار جایگزین کنیم ما
میتوانیم بهجای فرار مغزها حتی از مغزهای سایر کشورهای جهان نیز استفاده کنیم.

نمایند و از آسیب زدن به بخشهای اقتصادی پرهیز
کنند .بهعنوان مثال ،تصمیمات ناگهانی و ش��تابزده
دول��ت ،که بدون نگاه کامل کارشناس��ی درخصوص
وض��ع عوارض صادرات س��نگ آهن و یا وضع حقوق
دولتی معادن وضع گردید ،باعث بروز چالشهایی در
این بخش مهم اقتصادی کشور شده و سرمایهگذاران
در این بخش را در درازمدت نگران نمود.
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طی دو قرن گذشته ،ش��اهد تغییرات اساسی در
ساختار اقتصاد غرب بودهایم ،که این تغییرات عمدتاً از
طریق رشد صنایع خدماتی حاصل شده است .پدیده
کلیدی قرن  ،21که از س��وی صاحبنظران به عنوان
«اقتص��اد جدید» لقب گرفت ،القاب دیگری از جمله
اقتصاد دیجتیالی ،دانش اقتصاد و اقتصاد فراصنعتی
داش��ت و درواق��ع عنوانی اس��ت برای س��رمایههای
عاقالنه س��ازمانی .اقتصاد ملی در سراس��ر جهان به
سوی محوریت دانش در حرکت است که در پرتو آن
آفرینش ثروت با توانایی توسعه و مدیریت منابع دانش
و کنترل س��رمایههای س��ازمانی در ارتباط بوده و با
مدیریت مالی و کنترل دارایی مشهود و متفاوت است.
الزم به ذکر است که منابع دانش به همان میزان که از
طریق دستاندرکاران امور اجرایی حاصل میشود ،از
منابع علمی نیز به دست میآید ،بنابراین منابع مزبور
باید در تحلیلهای استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.
دانش میبایستی قابل دسترسی ،قابل فهم و همچنین
قابل ذخیره توسط افراد خاص جامعه (باهوش) باشد.
لذا ،دسترسی راحت به رایانهها و و شبکههای ارتباطی
به مدیران اجرایی و کارآفرینان در کش��ور ،این امکان
را میده��د که اطالع��ات و دانش مورد نی��از خود را
به س��ادگی بهدس��ت آورند و آن را در جهت نیل به
موقعیتهای رقابتی فعالیت خود مورد اس��تفاده قرار
دهند.
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اين روزها گفته مي شود كه شرايط اقتصادي كشور
رو به بهبود است و ش��رایط جامعه از نظر تنشهای
بحرانزای اقتصادی در وضعی��ت آرامش قرار دارد ،و
حتي رييسجمهور محترم نیز در يكي ،دو ماه گذشته
بارها و بارها به اين نكته اش��اره داشته و وعده دادهاند
كه تا پايان امسال نيز نرخ رشد اقتصادي انشااله به سه
درصد و حداکثر نرخ تورم به  25درصد خواهد رسید.
اما فراموش نشود با وجود بهبود فضا و شرايط سیاسی
كشور در داخل و خارج ،هنوز ،گرهها و گرفتاریهایی
در ح��وزه اقتصاد وج��ود دارد ،چنانکه تع��دادی از
صاحبنظ��ران اقتصادی نیز معتقدن��د در صورتی كه
دولت با کمک مجلس به صورت ساختاری نسبت به
حل آنها اقدام نكند ،متاسفانه در سالهای آتی نیز با
توجه به ورود متولدین دهه  1370به بازار کار ،قطعاً
بدون سرمایهگذاری و برنامهریزی در بخش صنعت و
معدن که سهم باالیی در توسعه اقتصادی کشور دارد،
درگیر مشکالت بیشتری خواهیم شد.

کلیدتوسعه

نقش اقتصاد دانشبنیان در حوزه کشاورزی

مدل کارایی و اثر بخشی

برای رس��یدن به اثربخش��ی ،استفاده صحیح از
ابزار و منابع در دس��ترس یک الزام اساس��ی است
و این هنگامی محقق میش��ود که منابع انس��انی
موج��ود در بخش کش��اورزی م��ورد آموزشهای
الزم از جنبهه��ای مختلف اعم از فناوری کاش��ت،
داشت و برداشت محصول و فناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی الزم برای دسترس��ی به بازارهای فروش،
نفوذ در بازار ،جذب بازارهای جدید و دس��تیابی به
راه و ش��یوههای نوین اقتص��ادی در حوزه بازار چه
در حوزه بازارهای داخل��ی و چه در حوزه بازارهای
خارجی و کس��ب اطالع از آخرین روند اختراعات،
ابداعات و خالقیتهای صورت گرفته در بخش ،قرار
بگیرند .با آموزش ،فرد استعداد الزم برای پیمودن و
طی طریق توسعه را به دست میآورد که ما در این
باب بحث را توس��عه داده و قائل به این هستیم که
الزم است بُعد چهارمی به مدل اقتصاد دانشبنیان
افزوده گردد ،نام این بُعد را بُعد کارآفرینانه مینامیم.
ارایه آموزشهای کارآفرینانه گامی اساسی و مهم در
توسع ه اقتصادی کشورها بهخصوص اقتصاد دانشی
بهش��مار میرود .این نوع آموزشها که از تجربیات
گوناگونی تش��کیل یافتهان��د ،به اف��راد دورنمایی

اقتصاد دانشبنیان

هدف اصلی و اساس��ی بس��یاری از کشورها در
دنیای امروز انتقال از اقتصاد منابعمحور و کشاورزی
س��نتی به اقتصاد دانشمحور و مدرن ،کش��اورزی
صنعتی و تج��اری با بهرهوری ب��اال و با مالحظات
کشاورزی زیستمحیطی -ارگانیک است که برای
همه کش��ورها بهعنوان هدف عال��ی و غایی تلقی
میگردد .نق��ش علم و دان��ش در اقتصاد به دلیل
ایجاد تخصص و بهبود بهرهوری عاملهای تولید که
بهعنوان عوامل درونزا در تولید شناخته میشوند،
بیش از نیم قرن است مورد توجه خاصی قرارگرفته
و در حوزه کش��اورزی نیز با توجه به رشد اقتصادی
و تولید ثروت و اشتغال پایدار و نقش مهم و کلیدی
آن در امنیت پایدار غذایی به معنای جامع و تا ّمه آن
مورد توجه اس��ت که برای پایداری در این حوزه به
برنامهریزی دقیق و مطالعه شده و قابل سنجش نیاز
دارد .اقتصاد در عصر جدید از «اقتصاد منبعمحور»
فاصل��ه گرفته و به «اقتص��اد دانشمحور» نزدیک
ش��ده اس��ت .اقتصادی که در آن تولید ،انتش��ار و
بهرهب��رداری از دانش نقش برجس��تهای در تولید
ثروت ایفا مینماید .در سالهای اخیر شکلگیری
اقتصاد دانشمحور در اس��ناد ملی مورد تأکید قرار
گرفته و شاهبیت اصلی سند چشمانداز بیستساله
کشور در حوزه اقتصاد تأکید بر شکلگیری اقتصاد
دانشبنیان اس��ت .اهمیت نقش دانش در اقتصاد،
به ظه��ور تفکری جدی��د تحت عن��وان «اقتصاد
دانشبنیان» منجر شده است .در این نوع از اقتصاد،
تولی��د و بهرهب��رداری از دانش نقش برجس��تهای
در تولید ثروت ایف��ا مینماید و به همین دلیل در
گزارش سال  ۱۹۹۶سازمان همکاریهای اقتصادی
و توسعه ،اقتصادهایی که بهصورت مستقیم بر تولید،
انتش��ار و بهرهبرداری از دانش بنا نهاده ش��دهاند را
اقتصاد دانشبنیان نامیدهاند .توجه به نقش دانش
در اقتصاد موضوع جدیدی نیس��ت ،بهگونهای که
آدام اس��میت در قرن هجدهم به نقش تخصص در
تولید و اقتصاد توجه داشته و فردریک لیست تأکید
میکند که تولید و انتشار دانش به بهبود کارایی در
اقتصاد کمک شایان توجهی مینماید .اقتصاددانان
دیگر نظیر هیرشمن ،گالبرایت و گودیننیز به نقش
نوآوری در پویایی اقتصاد توجه داشتهاند و همچنین
افرادی همچون رومر و گروسمن نیز با ارائه تئوری
جدید در زمینه سرمایه انسانی ،برای دانش در رشد
بلندمدت اقتصادی نقش عمدهای قائل میش��وند؛
تفاوت دیدگاههای گذشته و امروز در توجه به نقش
دانش در اقتص��اد را میتوان بهطور خالصه چنین

بیان کرد که اوالً در گذشته عوامل محسوسی نظیر
سرمایه فیزیکی ،نیروی کار و منابع طبیعی بهعنوان
عوامل تولید و عناصر رشد اقتصادی مدنظر بوده ولی
امروزه عالوه بر منابع فوق ،عوامل غیرمحسوس��ی
نظیر دان��ش ،اطالعات و ویژگیه��ای فرهنگی را
نیز بهعنوان منابع جدید رش��د اقتص��ادی در نظر
میگیرند .ثانیاً در گذشته دانش و فناوری بهعنوان
عوامل برونزا بر تولید و رشد اقتصادی تأثیر داشته
ولی امروزه اعتقاد بر این است که این عوامل درونزا
بوده و بر کارایی کلیه عوامل و منابع رشد اقتصادی
تأثیرمیگذارند.

میدهن��د تا از فرصتهای مختلفی که وجود دارد،
به شکل مناسبی استفاده کنند .در تعریف دیگری،
آموزش کارآفرینانه را به عنوان فراهمسازی شرایط
وقوع یادگیری کارآفرینانه جهت تحقق هدف توسعه
صالحیتهای کارآفرینی فراگیران توصیف کردهاند.
به همین منوال نیز آموزش کارآفرینانه را به منزله
آموزش دامنه وسیعی از شایستگیها و توانمندیها
به افراد جهت یادگیری کارآفرینانه در نظر گرفتهاند؛
در ای��ن آموزش اعتقاد بر این اس��ت که با توجه به
ش��رایط متغیر جامعه جهانی و س��رعت تغییرات،
فراگیران بایستی یاد بگیرند که چگونه در سرتاسر
زندگی ب��ه صورت کارآفرین رفتار کنند و بنابراین،
دامنه آن بسیار وسیعتر از صرفاً راهاندازی و مدیریت
کس��بوکار اس��ت .آموزش کارآفرینان��ه فرایندی
نظاممند ،آگاهانه و هدفگراست؛ این نوع آموزشها
به لحاظ ماهیت ،از رویکردی چند رشتهای برخوردار
است.
مه��ارت کارآفرینان��ه را توانایی یک ف��رد برای
تش��خیص و بهرهبرداری از یک فرصت و ایجاد یک
بنگاه کسبوکار کوچک یا بزرگمقیاس ،نه تنها برای
کسب منافع فردی ،بلکه برای ایجاد منافع اجتماعی
میداند .درواقع ،مهارتهای کارآفرینانه مهارتهای
مورد نی��از برای موفقیت در کس��بوکار هس��تند
که افراد را قادر میس��ازند یک کس��بوکار خاص را
راهاندازی و تامین مالی کرده و آن را به ش��کل موفق
گس��ترش و توس��عه دهند در راستای حرکت نظام
آموزشهای علمی -کاربردی کش��اورزی به سمت
نظامی که بتواند دانشجویانی ماهر ،عملیاتی و دارای
روحیه و مهارت کارآفرینی تربیت کند ،قابلیتها و
تواناییهای مدرسان ،تغییر روشهای آموزشی ،تغییر
و بهبود محتوای آموزش��ی ،تجهیز مراکز آموزشی،
تغیی��ر در نحوه جذب و پذیرش دانش��جو و باالخره
بهبود سازماندهی و تشکیالت مراکز آموزشی علمی-
کاربردی کش��اورزی ،از جمل��ه مولفههای اصلی به

ابوالقاسم عربیون
عضو هیئت
علمی دانشکده
کارآفرینی ،دانشگاه
تهران
علی عبدی جمایران
دانشجوی
کارشناسی ارشد
دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران

رژیمهای اقتصادی و نهادی

موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای .کیفیت قوانین
معیار باز بودن اقتصاد

آموزش

نرخ با سوادی بزرگساالن
نرخ ثبت نام متوسطه

فناوری اطالعات و ارتباطات

خطوط تلفن در هر۱۰۰۰نفر
تعداد یارانه در ۱۰۰۰نفر .کاربران اینترنتی

ابداعات و نوآوری

هزینههای تحقیق و توسعه.امتیاز نامههای حق اختراع
مقاالت علمی چاپ شده در نشریات علمی و فنی

اقتصاد مقاومتی و نگاه دانشبنیان

پرونده ویژه

گذاری موفق
برای اقتصاد
دانشبنیان
شامل چهار عامل
اصلیمیباشد.
سرمایهگذاری
بلندمدت در
آموزش ،توسعه
ظرفیتهای
ابداع و نوآوری،
بهروز کردن
زیرساختهای
اطالعاتی و
ایجاد یک محیط
اقتصادیسودمند.

شمار میروند .بر اساس نتایج یک تحقیق مشخص
ش��د که مهارتهای بازاریابی و فروش ،مهارتهای
مالی و حسابداری ،مهارتهای روانی (خودانگیزشی)،
مهارت مدیری��ت زمان و مهارته��ای مدیریتی ،از
مهمترین مهارتهای مورد نیاز فراگیران برای ایفای
موثر نقششان به عنوان یک کارآفرین میباشند .و
این پژوهش مس��لم میداند که اقتصاد دانشبنیان
یا اقتصاد دانش��ی ،از شرکتهای دانشبنیان نشأت
میگیرد و ش��رکتهای دانشبنیان نیازمند تعامل
کارآفرینانه با دنیای رو به تحول امروزی میباشد .در
یک اقتصاددانشمحور ،رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال
متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق مییابد؛ بدین معنی
که دس��تاوردهای ناش��ی از طرحهای پژوهشی باید
بهطور پیوس��ته از طریق سرمایهگذاری به محصول،
فرآیند و یا سیستمهای نوین تبدیل گردد .دسترسی
ب��ه ظرفیتهای س��رمایهگذاری ب��رای کارآفرینان
و پژوهشگ��ران عام��ل مهمی در ایجاد ن��وآوری و
بهرهبرداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است.
آینده ساختنی است

آینده یافتنی نیست بلکه ساختنی است ،بنابراین
آینده جایی نیست که به آنجا میرویم بلکه جایی
اس��ت که آن را به وج��ود میآوریم .آینده کماکان
در حال ساختهش��دن است و هر جامعهای با توجه
به میزان دانش ،خالقیت و نوآوری و نیز ارزشها و
اهداف خود آن را میسازد .در قرن بیستویکم باور
رایج این اس��ت که کلیدیترین عامل در دهههای
آینده اتکای به دانش ،نیروهای فکری و فناوریهای
مبتنی بر آن در توس��عه همهجانبه بهویژه توسعه
علمی و فناوری است که در سند چشمانداز ۱۴۰۴

نیز بر آن تأکید گردیده اس��ت .توس��عه دانش در
محیط مناسب و مس��اعد جریان مییابد .هرچند
واژه اقتص��اد دانشبنیان در دهه  ۱۹۶۰وارد ادبیات
اقتصادی امریکا شد ،اما تحوالت دهه نود ،این واژه را
تجدید و احیا کرد و در سالهای اخیر به موضوعی
بسیار متداول در توسعه اقتصادی تبدیلشده است.
ریش��ههای اقتصاد دانشبنیان ب��ه رکود اقتصادی
اوای��ل دهه  ۱۹۸۰بر میگ��ردد .در آن زمان ،قرائن
معدودی وجود داش��ت که نشان دهد فناوریهای
جدید به رش��د اقتصادی بیش��تر منجر میشوند.
ولی در گ��ذر زمان با بکار گیری ای��ن فناوریها و
آث��ار آن در اقتصاد ،ریش��ههای اقتصاد دانشبنیان
قوت گرفت .هرچند س��ازمان اقتصادی همکاری و
توس��عه ( )OECDتالشهای زیادی برای شاخص
سازی درزمینه اقتصاد دانشبنیان انجام داد ،ولی تا
س��ال  ۱۹۹۵به جمعبندی کاملی نرسید ،تا اینکه
در همین س��ال برای اولین بار چارچوب مدونی از
واژه اقتصاد دانشبنیان در قالب سند وزارتی کمیته
سیاس��تگذاری علم و فناوری کانادا منتشر شد .از
این دهه به بعد تالشهای بس��یار گس��تردهای در
گسترش ،تقویت و تلفیق مفهوم اقتصاد دانشبنیان
انجام ش��د و مرزهای اقتصاد دانشبنیان با اقتصاد
تولید محور روشن شده است.
ب��رای اقتص��اد دانشبنی��ان تعاریفی از س��وی
سازمانهای بینالمللی و اقتصاددانان ارائهشده است.
طبق تعریف  ،OECDاقتصاد دانشبنیان اقتصادی
اس��ت که بر اس��اس تولید و توزیع و کاربرد دانش
و اطالعات شکلگرفته و س��رمایهگذاری در دانش
و صنای��ع دانش پایه) صنای��ع دانش پایه ،صنایعی
هس��تند که در آنها سطح باالیی از سرمایهگذاری

ب��ه ابداع و ن��وآوری اختصاص یاف��ت ،فناوریهای
کسب ش��ده با شدت باالیی مصرف و نیروی کار از
تحصیالت عالی برخوردار هستند مورد توجه خاص
قرار میگیرد .کمیته اقتصادی  ، APECبا گسترش
ایده مطرحشده توسط  OECDدر خصوص اقتصاد
دانشبنیان ،آن را اقتصادی میداند که در آن تولید،
توزیع و کاربرد دانش ،عامل و محرک اصلی رش��د
اقتصادی ،تولید ثروت و اش��تغال در تمامی صنایع
است .طبق این تعریف اقتصاد دانشبنیان برای رشد
و تولید ثروت تنها به تع��دادی از صنایع با فناوری
باال متکی نیست بلکه ،در این اقتصاد تمامی صنایع
به فراخور نیاز خود از دانش اس��تفاده میکنند .به
عبارت دیگر ،در این نوع اقتصاد تمامی فعالیتهای
اقتصادی بهنوعی به دانش متکی هستند.
گ��ذاری موفق برای اقتصاد دانشبنیان ش��امل
چهار عامل اصلی میباشد .سرمایهگذاری بلندمدت
در آموزش ،توسعه ظرفیتهای ابداع و نوآوری ،بهروز
کردن زیرساختهای اطالعاتی و ایجاد یک محیط
اقتصادی سودمند .بانک جهانی این مجموعه عوامل
را بهعنوان چه��ار رکن اصلی اقتصاد دانشبنیان را
اینگونه معرفی میکند (نگاه کنید به نمودار):
 -رژیمه�ای اقتصادی و نهادی (نظام انگیزش�ی):

فراهمکننده انگیزههای الزم جهت استفاده مناسب
از دانش ،تحریک خالقیتها و کارآفرینی و همچنین
محرکی برای ایجاد کارآمدی.

 -آموزش و توسعه منابع انسانی فراگیر و مستمر:

برای وصول به یک جامعه با افراد متخصص ،خالق
و انعطافپذیر که تولیدکننده ،جذبکننده ،نش��ر
دهنده و استفادهکننده مؤثر از دانایی باشند.
 -نظ�ام کارای ن�وآوری و اختراعات :مش��تمل بر
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بنگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها ،مشاوران و سایر
س��ازمانهایی که از ذخایر روزافزون دانایی جهانی
به��ره گرفته و آن را جذب و با نیازهای ملی .محلی
وفق داده و تعدیل میکنند.
 -زیرس�اخت پوی�ا و کارآمد فن�اوری اطالعات و

ارتباطات :بهمنظور تس��هیل فرایندهای ارتباطی و
اطالعاتی و همچنین کسب و انتشار دانش.
رشد و اقتصاد دانشبنیان

ایران جایگاه چندان مناس��بی درزمینه اقتصاد
دانشبنیان در دنیا ندارد ،هر چند ویژگیها و منافع
این امر بر کس��ی پوشیده نیست .اگر شاخصهای
مرسوم و مربوط به اقتصاد دانشبنیان را برای ایران
با سایر کشورها مقایسه کنیم ،وضعیت تا حد زیادی
روشن میشود .ما در رشد محصول ناخالص داخلی
در سالهای اخیر وضعیت مناسبی نداشته و حتی
رشد منفی را تجربه کردهایم .این در حالی است که
بقیه دنیا با اجرای سیاستهای معقول با نرخ رشد
مثبتی در حال تولید محصوالت هستند(.نگاه کنید
به جدول) توجه به تغییرات جایگاه ایران در هر یک
از این ش��اخصها میتواند ایران را در مسیر کسب
رتبه اول توسعه در منطقه بر اساس سند چشم انداز
 20ساله حمایت کنند .تغییرات شاخصها از سال
 1995تا  2012بیانگر میزان تالش ایران در جهت
توسعه و سنجش درستی فعالیت نیز میتواند باشد.
در شاخص اقتصاد دانش که شاخص تجمعی و کلی
نیز میباشد ایران در جایگاه  14قرار داشته که این
نشان دهنده رشد چهار پلهای ایران میباشد.

دانشگاه چه نسبتی با اقتصاد دانشبنيان دارد؟
ابالغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري كه يكي از رويكردهاي اصلي آن توجه به
اقتصاد دانشبنيان است اين موضوع را بيش از پيش مورد توجه قرار ميدهد كه نقش دانشگاهها و مراكز پژوهشي
و فناوري ما در توليد ثروت و ارزش آفريني براي كش��ور چيس��ت؟ و چه بايد باشد؟ چه مكانيزمها و روشهايي را
بايد به كار بست تا در كنار حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهشهاي بنيادين ،موضوع حل مسايل جامعه و
توليد ثروت از دانش و فناوري نيز محقق شود؟ گردش مالي و حجم فعاليت شركتها و نهادهاي ايجاد شده توسط
فارغالتحصيالن دانشگاههای ما چه حجمي از اقتصاد كشور را در بر ميگيرند؟
نتايج یک تحقيق در مرکز کارآفرینی دانش��گاه امآیتی نش��ان ميدهد اگر ش��ركتهاي ايجاد ش��ده توسط
فارغالتحصيالن اين دانشگاه را به صورت يك كشور فرض كنيم ،در يك تخمين بدبينانه ،مجموع درآمد ساليانه اين
شركتها با اقتصاد هفدهم دنيا برابري ميكند .همچنين در يك نگاه متعادلتر و بر پايه اطالعات و تحليلهاي اين
مطالعه ادعا شده كه  ٢٥٨٠٠شركت فعال (تا پايان سال  )٢٠٠٦توسط فارغالتحصيالن اين دانشگاه شكل گرفته
است كه حدود  ٣ميليون و  ٣٠٠هزار نفر را به اشتغال در آورده و حجم درآمد ساليانه آنها حدود  ٢٠٠٠ميليارد
دالر است كه از اين نظر با اقتصاد يازدهم دنيا برابري ميكند( .بر اساس آمار بانك جهاني و با در نظر گرفتن شاخص
توليد ناخالص داخلي ،ايران در سال  ٢٠١٢كشور بيست و دوم دنيا بوده است).
با نگاه به رويكرد دانش��گاههاي بزرگ و مطرح و با رتبه باالي جهاني درمييابيم كه توس��عه فناوري و توجه به
تجاريس��ازي يافتهها و دس��تاوردهاي تحقيقاتي يكي از رويكردهاي اصلي آنها شده است و دانشگاه كارآفرين را
ب��ه عنوان ماموريت خود قرار داده و در اين راس��تا برنامهري��زي و تالش ميكنند .درواقع چه با نگاه الگوبرداري از
دانشگاههاي برتر و مطرح دنيا و چه به جهت پيروي از سياستهاي كلي و باالدستي كشور ،چارهاي جز حركت
به سمت تحقق دانشگاه كارآفرين و ارزش آفرين نيست .همچنین ظرفيتسازي و فراهم نمودن بسترهاي الزم
براي شكلگيري شركتهاي دانشبنيان توسط اساتيد ،فارغالتحصيالن و دانشجويان موضوع مهمي است كه بايد
با حركتي پرشتابتر دنبال شود .اين مهم ميتواند از طريق ايجاد پارك علم و فناوري در دانشگاه عملي شود .باید
ش از یافتههای پژوهش��ی و فناوری باید به یکی از
به این نکته توجه نمود که تجاریس��ازی فناوری و کس��ب ارز 
راهکارهای مهم در تامین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه تبدیل شود و چندان هم دور از دسترس نیست.با نگاه به
موارد پيشگفت و در جهت ايفاي نقش شايسته دانشگاه در ارتباط با تحقق اقتصاد دانشبنيان انتظار است:
 .١دانشگاه موضوع تجاريسازي فناوري و تبديل شدن به دانشگاه كارآفرين را به عنوان ماموريت كليدي خود حفظ
نموده و شرايط الزم براي تحقق آن و ارتقاي دانشگاه در اين زمينه را فراهم كند .ضمناً در صورت سرمایهگذاری
مناسب و اتخاذ رویکرد هوشمندان ه در این مسیر ،بخش عمدهای از منابع مالی مورد نیاز دانشگاه از این مسیر قابل
تامین است.
.٢دانشجويان ،اساتيد و فارغالتحصيالن ،خلق ارزش از دانش و فناوري را به عنوان يكي از اصول كاري و فعاليت خود
در نظر بگيرند و توليد ثروت در داخل مرزهاي كشور را هدفگذاري و اجرايي نمايند .ايجاد يك شبكه فعال و موثر
و پويا (شبكه شركتهاي ارزشآفرين) جهت همافزايي ميان شركتهاي برخاسته از دانشگاه و همچنين سنجش
ميزان تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد كشور امري ضروري است.
 .3از نهادهاي باالدستي انتظار است نسبت به تامين زيرساختها و شرايط اوليه جهت ايجاد و توسعه شركتهاي
دانشبنيان اقدام كنند .حفظ و جذب نخبه ،مستلزم فراهم نمودن شرايط و زيرساخته است و برای مثال ،دانشگاه
صنعتی شریف به عنوان برترين دانشگاه صنعتي كشور نبايد از حداقلهاي موردنياز براي ايجاد و توسعه كسبوكار
محروم باشد .موتور محرك اقتصاد دانشبنيان ،كارآفرينان و فناوران هستند .اگر حامي آنها باشيم ،آنها ارزشآفريني
در كشور را پيادهسازي خواهند نمود.

مجید دهبیدیپور
رییس مرکز رشد
دانشگاه صنعتی
شریف

چه با نگاه
الگوبرداري از
دانشگاههايبرتر
و مطرح دنيا و چه
به جهت پيروي
از سياستهاي
كلي و باالدستي
كشور ،چارهاي جز
حركت به سمت
تحققدانشگاه
كارآفرين و ارزش
آفريننيست.
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اقتصاد دانشی در بخش کشاورزی میبایست به
سمت اقتصاد یادگیرنده حرکتکند .علم و ف ّناوری،
عامل کلیدی توسعه است و کشور ما نیز همسو با
تحوالت جهانی ،چشماندازی را در افق بیستساله
کشور برگزیده است تا بتواند در بیست سال آینده به
کشوری توسعهیافته و دارای جایگاه اول اقتصادی،
علمی و تکنولوژیکی در سطح منطقه تبدیل شود.
بنابراین ضروری اس��ت رویکرد توسعه داناییمحور
به جامعه دانشبنیان تبدیل شود و از آنجا که سند
چشمانداز توسعه ،ترسیمکننده آیندهای مطلوب در
دنیایی پر از تحول و دگرگونی اس��ت ،لذا استفاده
از ابزارهای مناسب بهمنظور سیاستگذاری (بهویژه
سیاس��تگذاری درزمینه علم و ف ّن��اوری) اهمیت
باالیی برخوردار است .با توجه به مطالعات انجامشده
در سطح بینالمللی مشخص است که مفهوم اقتصاد
یادگیرنده بهطور کلی مطرحش��ده است ،اما ابعاد و
مؤلفههای مختلف قابلتوجه و مورد نیاز برای گذار
به اقتص��اد یادگیرنده بهصورت فراگیر مش��خص
نیست .اگچه در رابطه با کشورهای در حال توسعه
مطالعات انجام ش��ده عمدت��ا متمرکز بر مدلهای
مطرح بانک جهانی و سازمان همکاریها و توسعه
اقتصادی اس��ت ،اما تمرکز بیش��تر بر این مضمون
امری ضروری است.

تجاریسازییافتهها
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اقتصاد مقاومتی و نگاه دانشبنیان

پرونده ویژه

حجتاهلل میرزایی
استاد دانشکده
اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی

نگر
ه شماره بيست و هفتم  /تیر 93
آیند

24

از دانش ملل تا ثروت ملل
الزامات راهبردی اقتصاد دانشمحور برای دولت
پیش از این و تا نیمه قرن بیستم ،تمركز بر نقش و اهمیت سرمایه بر ادبیات توسعه مسلط بود و این اعتقاد
وجود داشت كه سطح متفاوت توسعهیافتگی كشورها ناشی از منابع سرمایهای آنهاست و انتظار میرفت
كش�ورهای فقیرتر با ایجاد این منابع به توسعه دست یابند.در دورهای نسبتا طوالنی و نزدیک به دو قرن،
اهمیت دانش در تئوریهای اقتصادی نادیده گرفته میش�د و عوامل تولید منحصر به زمین ،نیروی کار و
سرمایه دانسته میشد .اهمیت پژوهش ،آموزش و توانمندسازی منابع انسانی به عنوان نوعی سرمایهگذاری
در این منابع ،از اواخر دهه پنجاه میالدی و اوایل دهه ش�صت و بهدنبال ش�ناخت اهمیت بیبدیل سرمایه
انسانی مورد توجه قرار گرفت .اما باز تا اواخر قرن بیستم نقش و اهمیت منحصربفرد دانش در تولید ناشناخته
ماند و از این زمان بود که دانش به عنوان یک عامل تولید در تابع تولید بنگاههای اقتصادی جاگرفت طی
دهههای  1950و  1960تأكید روی س�رمایههای فیزیكی ش�امل مخابرات و دیگر زیرساختهای با مقیاس
بزرگ ،همچون نیروگاهها قرار گرفت .طی دهههای  1970و  ،1980بهبود آموزش به منظور تقویت س�رمایه
انس�انی در اولویت قرار گرفت ،اما هنگامی كه این بنیانگرایی س�رمایه به دلیل فقدان مش�اهدات موفق،
مقبولیت خود را از دست داد ،سنگ بنای ایجاد محیط مناسب برای توسعه در اقتصاد نوین گذاشته شد .به
بیانی خالصه ،پنج ویژگی مهم ،دانش را به عنوان مولفه اصلی و کلیدی تولید در اقتصادهای جدید از سایر
عوامل تولید ممتاز میکند:
در اقتصاد جدید ،دانش عامل كمیاب نیست .بلكه عامل كمیاب ،ظرفیت استفاده از دانش و اطالعات برایافزایش بهرهوری است.
در تئوریهای سنتی دانش یك عامل برونزاست نه درونزا ،در حالی كه در تئوریهای جدید دانش یكعامل درونزا در داخل تابع تولید است.
اطالعات در بازار خرید و فروش دانش نامتقارن اس�ت و با بازارهای متقارن كاال و خدمات متفاوت اس�ت.دانش كاالیی ناهمگن و متنوع است.
برخالف نیروی کار س�اده و کممهارت و سرمایه فیزیکی ،افزایش س�رمایهگذاری در دانش و بهكارگیریبیشتر آن موجب بازدهی صعودی است نه نزولی و پیشرفت فنی با بهكارگیری دانش جدید و بیشتر موجب
افزایش كمیت و كیفیت میشود.
دستاوردهای فناورانه در گذشته همه بهگونهای جایگزین یا مکمل بازو و قدرت جسمانی انسان بودهاند،درحالیکه فناوریهای جدید مبتنی بر دانش مکمل و یا جایگزین مغز و قدرت فکری وی هستند.

دانش مانند سایر عوامل تولید كمیاب نیست بلكه
برعكس بس��یار فراوان اس��ت .اما از این نهاده بسیار
فراوان ،همه کشورها و سازمانها نمیتوانند به تمامه
بهرهمند شوند .حدود توانایی هر جامعه برای استفاده
از ای��ن عامل تأثیرگذار و بهغای��ت فراوان بیش از هر
چیز تحت تأثیر ظرفیتهای نهادی هر جامعه و هر
سازمان است .این ساختارهای سازمانی ،زیرساختها
و نظامه��ای موجود در س��ازمانند ك��ه هم عملكرد
اقتصادی را شكل میدهند ،هم میزان استفاده مؤثر
از ذخیره دانش را مشخص میكنند و هم بر چگونگی
انباشت دانش و نوع دانشها و مهارتهای انباشتهشده
تأثیر میگذارند .وج��ود دانش اولیه عامل مهمی در
خلق ظرفیتهای جدید دانایی و خلق ایدههای جدید
اس��ت .از همین رو است كه دانش و فناوری در ذات
خود ماهیتی تراكمی و تصاعدی دارند .از طرف دیگر،
دانش پیامدهای خارجی گستردهای دارد همانطور
كه در مورد مبادله و انتقال دانش ،عدم تقارن اطالعات
به مراتب پیچیدهتر از كاالهای دیگر است زیرا دانش
دارایی ملموس و آش��كاری نیست .همچنین فضای
اجتماعی نقش تعیینكنندهای در گس��تره و عمق
نف��وذ دانش در هر جامعه دارد ،زیرا دانش به ویژه در
شرایط كنونی در انزوا به وجود نمیآید و یك فرآیند
خوش��های پیدا كرده است كه در آن ارتباطات علمی
و تبادل فكری متقابل میان دانشمندان و ابداعگران
نقش محوری دارد.
آنچه كه به نام «انق�لاب دانایی» هماكنون مورد
بحث ما میباشد پدیدهای است كه نقطه عطف آن را
میبایست در سالهای میانی قرن بیستم جستوجو
كرد كه در اثر انقالبهای الكترونیكی و انفورماتیكی،
تحوالت تكنولوژیك با یك نقطه عطف روبرو شدند.
از ابتدای دهه  1990میالدی ،نوع جدیدی از اقتصاد
درجهان توس��عهیافته ظهور کرد ک��ه برپایه دانش،
تخص��ص ،مهارت و خالقیت و نوآوری انس��انها بنا
ش��ده بود .این اقتصاد كه ب��ه اقتصاد نوین یا اقتصاد
دانش شهرت دارد ،نتیجه تعامل سه انقالب در حوزه
اطالعات ،دانش و جهانیشدن است .مفاهیمی چون
«اقتصاد دانشپایه» « ،اقتصاد دانشمحور» یا «اقتصاد
مبتنی ب��ر دانایی» همگی بیانکننده این س��یمای
جدید اقتصادی درکشورهای توسعهیافته است .در این
اقتصاد ،كلید ایجاد ارزش اقتصادی یا ثروت و رسیدن
به استاندارد باالی زندگی ،انباشت و بهكارگیری دانش
در فعالیتها و جهانیشدن اقتصاد است .این تحول در
تكوین نظریه توسعه اقتصادی نیز تأثیر عمیق گذاشته
است .اكنون مشخص ش��ده است كه شكاف دانش،
میان كش��ورهای ثروتمند و فقیر بسیار بااهمیتتر
از ش��كاف پسانداز و منابع طبیعی است .درواقع در
جهانی كه امروز در آن بسر میبریم ،شرایط اقتصادی
با شرایط قدیم آن تفاوتهای اساسی دارد .بهكارگیری
واژههای��ی چون اقتصاد فراصنعتی ،اقتصاد اطالعات،
اقتصاد دانش و یا اقتصاد نوین حكایت از تحول همین
شرایط دارد .البته بیتردید دانش ،عامل اصلی ایجاد
این شرایط یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین
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بوده و در این فضای جدید منابع و عوامل تولید ارزش
اقتصادی ،حتی كاالهای اقتصادی و شیوههای مبادله
تفاوت میكند.
ام��روزه دانش به عنوان مهمترین عامل تولید در
اقتصاد نوین ش��ناخته میشود و از آنجایی كه منابع
تولید كمیاب هستند ،بهكارگیری آنها در تولید باید به
گونهای صورت پذیرد كه بازده باالتری برای فعالیتها
و س��رمایهگذاریها عای��د كن��د و این ام��ر با ایجاد
دانش حاصل میشود .اكنون دیدگاههای تجربی در
مدلهای رش��د اقتصادی به گونهای توسعه یافتهاند
كه دانش به طور مس��تقیم در تابع تولید تأثیرگذار
است .همچنین سرمایهگذاری در دانش سبب افزایش
بهرهوری دیگر عوامل تولید میش��ود ،به طوری كه
میتوان گفت دانش و فناوری مهمترین عامل رش��د
در اقتصاد نوین میباشند .به عبارتی “دانش ملل” با
“ثروت ملل” مترادف تلقی میشود.
سازمان همكاریهای اقتصادی و توسعه (،)OECD
اقتصاد مبتنی بر دانش را اقتصادی معرفی میكند كه
به طور مس��تقیم بر پایه تولید ،توزیع و كاربرد دانش
بنا شده باشد .این بدان معناست كه دانش به عنوان
مهمترین عامل تولید اقتصادهای پیش��رو در جهت
رشد سرمایهگذاریهای با فناوری باال ،صنایع پیشرفته
و نیروی كار با مهارت باال ،كه همگی منجر به ایجاد
س��طح باالتری از ارزش افزوده و بهرهوری میشوند،
بكار برده میشود .در همین راستا ،اقتصادهای مبتنی
بر دانش را اقتصادهایی میدانند كه در آنها نس��بت
شغلهای دانشبر باال بوده ،اطالعات به عنوان عامل
تعیینكننده محس��وب شده و سهم س��رمایههای
نامشهود فراتر از سرمایههای مشهود است.
ب��ا توضیحات فوق برخی ویژگیها و واقعیتهای
برجس��ته اقتصاد نوین یا اقتصاد دانش را میتوان به
شرح زیر بیان كرد:
 محصوالت اقتصادی با بهكارگیری دانش باال تولیدمیش��وند و دانش در ایج��اد ارزش اقتصادی نقش
مسلط یافته است .به طور مثال در شرایطی كه در دهه
 80 ،1950درصد ارزش افزوده محصوالت كارخانهای
ای��االت متحده آمریكا را مواد خام و  20درصد آنها را
دانش تشكیل میداد ،این نسبتها در سال  1995به
ترتیب به  30و  70درصد تغییر یافتهاند.
 اقتصاد دانشبر ،بیوزن و نامشهود است و اقتصاد بهسمت ماهیت بیوزن یا نامرئی حركت میكند .به طور
مثال نسبت ارزش دفتری داراییهای مشهود ایاالت
متحده آمری��كا از  25تا  32درصد در دهه  1980به
 5تا  20درصد در دهه  1990كاهش یافته است ،این
امر ،تعبیری از اقتصاد نامشهود یا اقتصاد با بهكارگیری
كمتر مواد است.
 محیطه��ای فیزیكی كس��بوكار ب��ه محیطهایالكترونیكی كسبوكار تبدیل شده و در آستانه ظهور
اقتصاد مجازی است.
 مبادل��ه دانش به عنوان ارزش و كاالی اقتصادی باگسترش ش��بكههای رایانهای و در رأس آنها شبكه
جهانی اینترنت با س��هولت و با حداقل زمان یا حتی

بدون صرف زمان انجام میشود كه این همان تعبیر
اقتصاد شبكه و یا اقتصاد اطالعات است.
 با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTهزینهمبادله كاهش یافته اس��ت و با س��هولت جریانهای
آزاد بینالمللی كاال و خدمات ،س��رمایه و نیروی كار،
مرزهای ملی كمرنگ ش��ده و جهانی ش��دن اقتصاد
تحقق یافته است.
 بنی��ان فرآیند توس��عه در عصر اقتص��اد نوین ،برانباش��ت و كاربرد بهینه دانش استوار است و اقتصاد
نوین فرصتهایی را برای توسعه ایجاد میكند ،اگرچه
خطرات جدیدی همچون ش��كاف دانش و بهدنبال
خود شكاف دیجیتالی كشورهای فقیر و غنی را ایجاد
میكند.
 اگر كش��وری قصد افزایش اس��تانداردهای زندگیرا دارد ،نمیتوان��د از س��رمایهگذاریهای بهین��ه در
تولید دانش و مش��اركت در اقتص��اد نوین خودداری
كند و لذا ،همانگونه كه در توس��عه سنتی ،انباشت
در س��رمایههای فیزیكی و آموزش��ی به عنوان كلید
توسعه اقتصادی مطرح شده است ،برای تحقق توسعه
در اقتصاد نوین باید س��رمایهگذاری در تولید دانش
افزایش یابد.
برای��ن اس��اس دانشمحورب��ودن ،اختص��اص یا
انحصاری به بخ��ش یا زیربخش خاصی ندارد و تنها
در گروه خاصی از صنایع که از فناوریهای باال بهره
میبرن��د خالصه نمیش��ود بلکه چه��ره جدیدی از
سازماندهی ،روش و فناوری تولید است که درهمه
عرصههای تولید اعم از صنعت ،کشاورزی و خدمات
بهط��ور فراگی��ری حض��ور دارد .همچنانکه بخش
کش��اورزی نیز از دس��تاوردهای نوین دانش بشری
بهویژه فناوریهای زیستی و نانو بهرههای بزرگی برای
ارتق��اء دائمی به��رهوری و اصالح ژنتیک محصوالت
میبرد.
در اقتصاد مبتنی بر دانش فرآیند تولید ،توزیع و
انتشار و کاربس��ت دانش ،محور و بستر اصلی تولید
اس��ت و بنگاههای دانش یعنی دانش��گاهها و مراکز
پژوهشی در تعامل تنگاتنگی با بنگاههای تولیدی و
در پاسخ به نیازهای آنها به تولید دانش و فناوریهای
نوین میپردازند و دولت وظیفه مهم ایجاد زیربناهای
فیزیکی و انس��انی انتقال و انتش��ار و جذب دانش را
برعهده دارد و در مواردی هم در تامین مالی نوآوری
و ابداع و کارآفرینی نقش��ی فعال ایفا میکند .تعامل
سهجانبه و نظاممند دولت ،مراکز تولید دانش و فناوری
و بنگاههای اقتصادی در کنار نهادها و س��ازوکارهای
تامین مالی ،نظامی را ایجاد کرده که تداوم و پویایی
اقتصاد دانش را ش��تاب میبخشد و اصطالحا به آن
«نظام ملی نوآوری» گفته میش��ود .بنابراین دولت
چند وظیفه مهم در این نظام خواهد داشت:
 ایجاد ،توس��عه و تقویت زیربناهای تولید و انتقالدانش (شبکههای ماهوارهای ،فیبرنوری ،توسعه پهنای
باند و.)...
 توس��عه و تقویت نظام آموزش��ی و پژوهشی برایارتقاء دائمی سرمایه انس��انی و توسعه ظرفیتهای

جذب دانش جدید.
 تدوی��ن قوانین حمایت از حقوق مالکیت معنوی وایجاد نظام انگیزشی موثر و رانتهای توسعهای برای
افراد و سازمانهای نوآور ،مخترع و کارآفرین.
 سیاستگذاری راهبردی برای توسعه علم و فناوری. حمایت مالی از پژوهشهای بنیادی و بخش��ی ازپژوهشه��ای کاربردی ک��ه در عین ایجاد موقعیتی
انحصاری یا پیشبرنده برای اقتصاد ملی توسط بخش
خصوصی حمایت نمیشود.
اما بدیهی است که بخش بزرگی از سرمایهگذاری
در پژوهش و نوآوری توسط بنگاههای اقتصادی بخش
خصوصی انجام میش��ود و مراکز تحقیق و توس��عه
وابسته به بنگاههای بزرگ اقتصادی نقش مهمی در
تولید و انتشار فنآوریهای جدید دارند .عالوه بر این
رقابت بس��یار جدی میان بنگاهه��ای اقتصادی و نیز
مراکز تحقیق و توسعه وابسته یا همکار آنها برای جذب
دانش ضمنی وجود دارد .بهعبارت دیگر در کنار تالش
برای جذب و کاربس��ت دانش کدگذاریشده ،تالش
برای جذب و درخدمت گرفتن صاحبان تجربه و افراد
دارای خالقیت و نوآوری و کارآفرینان درجریان است.
روی دیگر این سکه تالش و تکاپوی بسیار جدی
برای حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی فکری و افراد
خالق و نوآور و کارآفرینان در سازمانها و بنگاههای
اقتصادی و در س��طحی گس��تردهتر در سطح ملی
است.براساس نظر پیتر دراکر ،توسعه و پیشرفت در
آینده به جوامعی تعلق خواهد داشت که سهم بیشتری
از دانش را به خود اختصاص داده باشند .عالوه بر این
سازمانهای دانشی در آینده به توانمندیهایی دست
خواهند یافت که با استفاده از آن خواهند توانست با
نیرویی اندک قدرتی عظی��م ایجاد کنند .از اینروی
بهطور خالصه میتوان گفت برای شکلگیری اقتصاد
دانشپایه و جلوگیری از گس��ترش ش��کاف توسعه
با کش��ورهای توس��عهیافته و نیز بهرهگیری موثر از
فرصتهای جدید ،چند راهبرد مهم و کلیدی باید در
دستورکار سیاستگذاران توسعه درکشور قرار گیرد:
 تعامل موثر با اقتصاد جهانی برای شناسایی و انتقالدانش و فناوری جدید
 توس��عه و تقویت زیربناهای انتقال و ذخیرهسازیدانش کدگذاریشده و مکتوب
 ایجاد نظام فراگیر مدیریت دانش برای مستندسازیو کدگذاری دانش ضمنی و انتشار و جذب و کاربست
آن در سازمانهای دولتی و بنگاههای اقتصادی
 ایجاد فضای سیاسی و اجتماعی مناسب برای حفظو نگهداش��ت و بهرهگیری موثر از صاحبان س��رمایه
فکری خالقیت و نوآوران و کارآفرینان
 تعمیق و ضمانت اجرایی جدی از قوانین و مقرراتحمای��ت از حقوق مالکیت فک��ری و معنوی و ایجاد
رانتهای توسعهای برای صاحبان آنها
 تقویت نظام تامین مالی و پش��تیبانی از نوآوری وکارآفرینی
 سیاستگذاری و اجرای موثر برای شکلگیری نظامنوآوری ملی و نظامهای نوآوری منطقهای در کشور.
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پرونده ویژه

نمیتوان پشت درهای بسته
به فناوری دست یافت
گفتوگو با بهروز هادیزنوز درباره ضرورتهای اقتصاد دانشبنیان
عظیم محمودآبادی :بهروز هادیزنوز معتقد اس�ت در دنیایی که در حال جهانیشدن
اس�ت و وابستگی متقابل در آن شدید است ،نمیتوان پشت درهای بسته به فناوری
دس�ت یافت .عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ارتباط مستمر و سازنده با
کشورهای پیشرفته دنیا را الزمه اقتصاد دانشبنیان میداند و در عین حال تاکید میکند
پژوهشه�ای علمی و فعالیتهای اقتصادی دانشبنیان و به وجود آوردن فناوریهای
«اقتص�اد دانشبنی�ان» علیرغ�م همه
توضیحات�ی ک�ه در م�وردش داده ش�ده ام�ا
همچنان برای خیلیها مفهومی مبهم اس�ت.
برای همین قبل از هر چیز خوب است تعریفی
از این مفهوم ارائه دهید و بفرمایید که مختصات
آن را چه میدانید؟

نگر
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در تعری��ف این مفهوم باید بگویم ما اقتصادی را
«دانشبنیان» میدانیم که دارای چند ویژگی باشد؛
اوال از یک رژیم اقتصادی و نهادی برخوردار باش��د
که برای اس��تفاده کارآمد از دان��ش موجود ،ایجاد
دان��ش جدید ،از بین بردن فعالیتهای منس��وخ و
سربرآوردن دانشهای موثرتر انگیزه ایجاد میکند.
پس باید یک رژیم اقتصادی نهادی باشد که بتواند
انگیزه الزم را برای تحوالت دانش و فناوری بوجود

جدید به معنای اختراع دوباره چرخ چاه نیست .مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران ضمن تاکید بر ضرورت حمایت دولت از شرکتهای اقتصادی دانشبنیان ،معتقد
است که این حمایتها باید هدفمند و در یک دوره زمانی مشخص باشد که در نتیجه آن
بتواند در بازار صادرات کشور نقشی را ایفا کند .متن زیر حاصل گفتوگوی آیندهنگر با
این استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی است.

آورد .دومین مس��اله ،یک جمعیت تحصیلکرده و
کارآفرین است که هم بتواند دانش جدید تولید و هم
از آن استفاده کند .بنابراین یکی از مهمترین الزامات
اقتصاد دانشبنیان سرمایه انسانی نیرومند و کارآمد
اس��ت .ثانیا اقتصاد دانشبنیان به یک زیرس��اخت
اطالعاتی پویا نیاز دارد تا بتواند ارتباطات موثر ،انتشار
و پردازش اطالعات را میسر کند و باالخره یک نظام
ملی نوآوری الزم اس��ت که کارآمد باش��د .شاکله
این نظام باید متش��کل از ش��رکتها ،مراکز علمی
و تحقیقاتی ،دانش��گاهها ،اتاقهای فکر ،مشاوران و
سایر سازمانهایی باشد که بتوانند با ذخیره دانش
جهانی تعامل داشته باشند و از آن بهرهبرداری کنند.
این نظام ملی نوآوری بای��د امکان این را بدهد که
دانش جهانی با نیازهای محلی وفق داده و س��ازگار

ش��ود تا از آن برای ایجاد دانشهای جدید فناوری
بهروز اس��تفاده کند .بنابراین مالحظه میکنید که
 4ش��اخصه در این مورد یعن��ی نظام ملی نوآوری،
زیرس��اخت اطالعاتی پویا ،جمعیت تحصیلکرده و
کارآفری��ن و همچنین یک رژیم اقتصادی و نهادی
ک��ه انگیزه کافی برای اطالع��ات و فناوری را ایجاد
کند ،ویژگیهای ضروری تحقق اقتصاد دانشبنیان
هس��تند .از آنج��ا ک��ه ابداعکنن��ده ت��رم اقتصاد
دانشبنیان ،بانک جهانی بوده است ،این تعریفی که
خدمتتان عرض کردم ،همان چیزی اس��ت که در
بانک جهانی از آن ارائه ش��ده و ویژگیهایی هم که
برشمردم همگی بر اساس استانداردهای این بانک
بوده است .بنابراین  4رکن برای اقتصاد دانشبنیان
تعریف ش��ده است که براین اس��اس بانک جهانی

ش��اخص و اقتصاد دانشی را از معدل این  4رکن به
دس��ت آورده و محاسبه میکند که این چهار رکن
عبارتند از :زیرس��اختهای  ،ICTنوآوری و اقتباس
فناوری ،آموزش و یادگیری ،مش��وقهای اقتصادی
و رژیم نه��ادی .بنابر این تعریف ،این  4رکن معیار
اندازهگیری اس��ت و از میانگین س��اده اینها است
که درواقع معدل اقتصاد دانش��ی کش��ور محاسبه
میشود .بعد از این مرحله است که کشور را با سایر
کشورها مقایسه و رتبهبندی میکنند .البته توجه
داشته باشید که مساله به همین سادگی نیست؛ به
این معنا که هر یک از این ارکان چهارگانه که بیان
کردم ،یکسری زیرشاخصها دارد .مثال برای آموزش
و یادگیری ،متوسطهای س��الهای تحصیل افراد
و همچنین نرخ ناخالص ثبت نام مقطع متوس��طه
و دانش��گاهها را اندازه میگیرند .برای مش��وقهای
اقتصادی و نوآوری هم از دیگر ش��اخصها استفاده
میکنند .هرک��دام از ارکان چهارگانه که در ابتدای
بحث به آن اش��اره کردم ،زیرشاخصهایی دارند و
به ترتیب در همه کش��ورها محاس��به و رتبهبندی
میش��وند .حاال خوب اس��ت وضعی��ت خودمان را
در کش��ور ببینیم و بررسی کنیم که وضعیت ما با
کشورهای رقیب در سند چشمانداز چیست؟ مثال
به لحاظ موقعیتی االن ما در خاورمیانه و جهان در
چه جایگاهی قرار داریم؟ در سال  2012که گزارش
بانک جهانی در این خصوص منتشر شد ،وضعیت
ایران در جهان را رتبه  94اعالم کرد .یا مثال درمورد
کش��ورهای رقیب که در سند چش��مانداز ما از 20
کش��ور نام برده شده ،رتبه ما از میان این تعداد ،در
س��ال  2012رتبه سیزدهم اس��ت .مثال در آن 20
کش��وری که عرض کردم ،قب��رس در ابتدا و یمن
در انتها قرار دارد و ما در رتبه س��یزدهم هستیم .بر
اساس صورتبندی این گزارش ،منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا 18 ،کشور را شامل میشود که ما را در
رتبه دوازدهم قرار داده است .بنابراین کامال مشخص
اس��ت جایگاه ما از جایگاهی که تصور میشود در
سند چشمانداز باید به آن برسیم و رتبه اول را از نظر
پیشرفت علمی و فناوری داشته باشیم ،هنوز بسیار
پایینتر است و محقق نشده.
مثالهای�ی ک�ه بی�ان کردی�د ،بیش�تر
کشورهای درحال توس�عه را شامل میشود و
کشورهای پیشرفته را دربرنمیگیرد .آیا به این
دلیل است که این کش�ورها با عبور از مراحل
پیش�ین ،احتیاجی به این تمهیدات ندارند یا
دلیل دیگری دارد؟

در ویژگیه�ا و ش�اخصهایی ک�ه ش�ما
برشمردید و مثالهایی که در این رابطه زدید،
بعضی از کشورها موفقتر بودند و بعضی کندتر
حرکت کردند .سوال این است که کشورهایی
ک�ه در ای�ن مس�یر موفقت�ر بودهان�د از چه
سازوکاری استفاده کردهاند؟ و اکنون ما چقدر
از امکان و استعداد بهرهگیری از آن سازوکارها
برخورداریم؟

واقعیت این اس��ت ک��ه با نگاهی ب��ه وضعیت
زیرساختهای کشورمان متوجه خواهیم شد که در
 5حوزه نیازمند کار اساسی هستیم چراکه کمترین
امتیازات ما درست مربوط به این  5حوزه است .اول
اینک��ه باید این نکته بدیهی را بپذیریم و باور کنیم
کشورهایی که به سمت اقتصاد جهانی و بازتر شدن
میدان تعامالت تجاری و جهانی خود حرکت کنند،
ع�لاوه بر اینکه در تج��ارت موفقترند ،برای جذب
س��رمایهگذاری خارجی هم توفیق بیشتری دارند.
ش��ما وقتی در تجارت جهانی مش��ارکت فعال و از
طرف دیگ��ر ،مرزهای تعرفهای پایینی دارید یعنی
در معرض تجارت خارجی قرار دارید .بنگاههای شما
وقتی در معرض رقابت هستند یا باید نابود شوند یا
خود را با شرایط تکنولوژی جدید وفق دهند .در عین
حال اگر بتوانید سرمایهگذاری خارجی جذب کنید،
خود این مساله باعث انتقال تکنولوژی خواهد شد.
مثال کیفیت مقررات میتواند هزینههای معامالتی

از آنجا که جنبه دانشبنیان قضیه مطرح
است ،طبیعتا ضرورت برابری افراد در دسترسی به
منابع اطالعاتی ضروری است .فکر میکنید ما از این
نظر در چه وضعیتی قرار داریم؟ آیا دسترس�ی به
اطالعاتی که میتواند به لحاظ اقتصادی سودآوری
داشته باشد عادالنه است؟

نگر
آینده

در جوامع دموکراتیک که دولتها در مقابل جامعه
مدنی و بخش خصوصی پاسخگو هستند ،طبیعی
اس��ت که شفافیت و سهولت باهم است .در چنین
جوامعی دسترس��ی آزادانه به اطالعات برای مردم
وجود دارد و شفافیت ایجاب میکند که مناقصههای
دولتی به صورت آنالین عرضه شود و به اطالع عموم
برسد .شفافیت ایجاب میکند که معامالت بورس،
مشخص باش��د و پنهانی و براساس رانت اطالعاتی
نباشد و در عین حال قوانین نظارتی بسیار شدیدی
نیز بر دستگاههایی مثل بانکها ،بورس و مراکز مالی
حاکم است .بنابراین یک بستر مقرراتی و تنظیمگری
الزم اس��ت .جامعه اطالعاتی اگر این تنظیمگری را
نداش��ته باشد ،شکس��ت خواهد خورد .یعنی مثال
برخالف تصور برخیها در ایران ،نظام بانکداری در
جهان به شدت تنظیم شده و مقرراتگذاری شده

کیفیتمقررات
میتواند
هزینههای
معامالتی زیادی را
به بنگاهها تحمیل
کند؛ اگر این
قوانینمناسب
نباشند و حاکمیت
قانون وجود
نداشتهباشد،
امنیت و حفظ
حقوقمالکیت،
در دعاوی تجاری
دچار مشکل
خواهد شد.
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به عن��وان مثال مطاب��ق این گ��زارش  -خارج
از اس��تناد به آنها -در جهان ،س��وئد اول ،آمریکا
دوازده��م و ترکیه ش��صت و نهم اس��ت .ترکیه به
لحاظ شاخص اقتصاد دانش وضع بهتری نسبت به
ما دارد .قطر با رتبه  54و عربس��تان نیز با رتبه 50
وضعیت بهتری نسبت به ما دارد درحالی که ما در
رتبه نود و چهارم قرار داریم .بنابراین در کشورهای
رقیب هم ،ترکیه نهم ،قطر ششم ،عربستان پنجم

و ما در رتبه س��یزدهم قرار داری��م .این تا حدودی
جایگاه ایران را مش��خص میکن��د .اما با مطالعه از
نظ��ر اجزای ش��اخصها میبینیم ک��ه وضع ما به
لحاظ مشوقهای اقتصادی اصال خوب نیست .یعنی
رژیم نهادی و انگیزش��ی ما یکی از موانع پیشرفت
اقتصاد دانشبنیان است .رتبه ما از نظر مشوقهای
اقتصادی در س��ال  141 ،2012اس��ت .یا به لحاظ
نوآوری در رتبه  ،68آموزش  ،88و به لحاظ فناوری
اطالعات در رتبه هفتادم ق��رار داریم .آنچه ما را به
رتبه  94میکش��اند ،فقدان مشوقهای اقتصادی و
انگیزشهای مالی ،وجود رژیم نهادی که مانع توسعه
فناوری است و همچنین فقدان فضای کسب و کار
مناسب اس��ت .بنابراین اگر شاخصهای مشوقها
را ن��گاه کنید ،کیفیت مق��ررات ،حاکمیت قوانین،
تعرفهای و غیرتعرفهای در اینها وجود دارد .یعنی
سهم نهادی و نظام انگیزشی را نشان میدهد.

زی��ادی را به بنگاهها تحمیل کن��د؛ اگر این قوانین
مناس��ب نباش��ند و حاکمیت قانون وجود نداشته
باش��د ،امنیت و حفظ حقوق مالکی��ت ،در دعاوی
تجاری دچار مشکل خواهد شد .واقعیت این است
که ما در موارد تعرفهای ،کیفیت مقررات ،حاکمیت
قان��ون و بحث ثبت اختراعات ،حق��وق دریافتی و
پرداختی باب��ت حق اختراعات ،ضعیف هس��تیم.
کش��وری که قصد واردکردن تکنولوژی را دارد یک
راهش این است که سرمایهگذاری خارجی را جذب
کند و با خ��ود فناوری را بی��اورد .یک راه دیگرش
نیز این اس��ت که این فناوری بهروز را خلق کند و
الزمه آن البته نظام ملی نوآوری است .راه دیگر این
کار هم خریداری این فناوری و ابزارآالت آن اس��ت.
پس پرداختهایی که بابت حق اختراعات و مجوز
ساختها میدهیم ،میتواند نشانه پیشرفت کشور
تلقی ش��ود .اما االن ما در این مولفهها واقعا مشکل
داریم؛ در زیرساختهایمان ،کاربران اینترنت به ازای
هر صد نفر امتیاز خوبی است اما پهنای باند اینترنت
در ایران ضعیف اس��ت و سرعت اینترنت کم است.
این باعث میش��ود که یکس��ری از کارهای بانکی،
نقل و انتقاالت ،تجارت اینترنتی ،بانکداری اینترنتی،
دولت الکترونیک ،دانلودکردن مقاالت و نشریات و...
همه و همه با مش��کل مواجه شود .بنابراین دراین
زمینه به لحاظ تعداد کاربران وضع خوبی داریم چه
بسا بس��یاری از این کاربران فقط برای سرگرمی با
اینترنت کار میکنند اما اگر بخواهیم این حجم از
کاربران اینترنتی را وارد اقتصاد کنیم ،به سرورهای
قویتر ،پهنای باند قویتر و س��رعت باالتر اینترنت
احتیاج داریم که بتوانیم دسترس��ی کاربرانمان به
آنچه در اینترنت به آن نیازمند هس��تند را تسهیل
کنیم.
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است .اما لزوما هم این نظم و انضباطات در یک مرکز
دولتی متمرکز نیست .مثال در آمریکا یک موسسه
مس��تقل است که بانکها را چک میکند و مراقب
است که به معامالت مشکوک دست نزنند و آنچه
برخالف اساس��نامه است را س��رمایهگذاری نکنند
ک��ه در ایران چنین مکانیزمی هن��وز وجود ندارد.
بانکهای ما در مستغالت س��رمایهگذاری کرده و
حتی گاهی مبادرت به خرید سکه و ارز هم میکنند
و در کار وزارت دارایی اختالل به وجود میآورند .در
آمریکا برای بورس ،یک موسسه عظیمی وجود دارد
که معامالت بورس را چک میکند تا مدیران بورس
دست به معامالت پنهان نزنند و حقوق سهامداران
دقیقا رعایت شود و بورس پاکیزه باشد درحالی که در
ایران چنین چیزی وجود ندارد .مطالعات انجام شده
نشان میدهد که کارگزاریها غالبا به نفع خودشان
یکسری معامالت مشکوک با هزینه استفادهکننده
از خدماتش��ان میکنند .بنابراین نهتنها شفافیت،
پاسخگویی و قابلیت دسترسی به اطالعات در جوامع
پیشرفتهتر وجود دارد ،بلکه به لحاظ نهادی و قانونی
هم از ارکان پیشرفتهتری برخوردار هستند .جامعه
اطالعاتی و دانشبنیان عمیقا نیازمند چنین مقررات
آیا دولت باید و سازوکاری برای انجام انواع فعالیتهای خود است
همیشهبه که در غیر اینصورت نخواهد توانست توفیق چندانی
حمایتبپردازد؟ به دست آورد و این همان چیزی است که در کشور
ما هم از این بابت ضعفهای جدی وجود دارد.

جواب منفی
است ،چراکه
باید به هر حال
اینحمایتها
در جایی قطع
شوند و تبدیل
بهکارآفرینی
و شرکتهای
نوآور شوند
و محصوالت
جدیدی را نه فقط
به بازار داخل بلکه
به بازار جهانی
عرضهکنند.
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به سیاستهای تشویقی اشاره کردید .این
سیاستها در عمل به چه نحوی باید باشد؟ مثال
اخی�را یک مرکز تولید هواپیماهای تفریحی و
آموزشی در داخل کش�ور در آستانه تعطیلی
قرار گرفت .این کارخانهای است که از سال 84
فعالیت خ�ود را آغاز ک�رده و با گرفتن برخی
تسهیالت و امکانات از دولت ،تاکنون توانسته
خود را س�رپا نگه دارد .این مث�ال را برای این
مطرح کردم که توضیح دهید دولت تا کجا باید
از ش�رکتهای دانشبنی�ان حمایته�ای
اینچنینی داشته باشد؟ شاید منطقی به نظر
برس�د که حدود  4 ،3سال از شرکتی حمایت
کنید و اگر پس از این مدت هم قرار باش�د این
واحد تولیدی نتواند روی پای خودش بایستد،
تعطیل شود .به نظر شما آیا کمکهای دولتی
همچنان باید ادامه داشته باشد؟

وقتی به تجربه کشورهایی که با تاخیر ،صنعتی
شدند نگاهی میاندازیم ،میبینیم که این کشورها
الگوهای مش��ابهی را به کار بردند .کشورهای ژاپن،
کره ،چین ،سنگاپور و تایوان از صنایع داخلیشان در
مرحله نوزادی حمایت کردند ،ولیکن حمایتشان
موقت بوده است .به خصوص در کره این حمایتها
مش��روط به عملکرد بوده است .مثال ارز و وام ارزان
در اختیار تولیدکنندگان خود قرار میدادند و تعرفه
گمرکی را باال میبردند اما در عوض بر عملکرد آنها
نظارت داش��تند تا حاکی از این باشد که به اهداف
صادراتی مدنظر دس��ت یافتهاند که در اینصورت

ای��ن حمایتها همچنان ادامه داش��ت وگرنه ادامه
آن توجی��ه اقتصادی نداش��ت و آن طرح به عنوان
یک ط��رح شکس��تخورده قلمداد میش��د که با
برداش��تن حمایتهای دولتی از بازار خارج میشد.
در اینجا رانت به نفع تولیدکننده توزیع میشود ولی
مابهازایش رانتهای غیرمولد نیست و برای همین
آنها را به تکاپ��و وامیدارد که محصول باکیفیت و
ارزانت��ر تولید کرده و به رقاب��ت بپردازند تا جذب
تکنول��وژی کرده و در بازارهای صادراتی نفوذ کنند
و عملکردش را به دولت نشان دهند .نکته این است
که حمایتها باید موقت باشد چراکه هر صنعتی بعد
از رسیدن به دوره بلوغش باید دوره زمانی کوتاهی را
طی کند .اینکه بخواهید صد سال از صنعت نساجی
یا خودرو حمایت کنید ،امکانپذیر نیست و باید این
حمایتها یک قاعده زمانی و مدت معینی داش��ته
و مشروط به عملکرد باش��د .نکته بعدی که اینجا
مطرح اس��ت اینکه آیا باید هم��ه مراکز تولیدی را
مورد حمایت قرار داد؟ یا باید در هر دورهای صنایع
آیندهدار و آنهایی که فعالیتهایش��ان چش��مانداز
موفقیتآمیزی دارند ،م��ورد حمایت قرار بگیرند؟
و البته این مساله بس��ته به دوره صنعتیشدن هر
کش��وری متفاوت است .مثال کشور کره در مراحل
اولیه از صنعت نس��اجی حمایت میکرد اما وقتی
دس��تمزدها در کره باال رفت و دیگر نمیتوانست با
نیروی کار ارزان در بخش تولید هند و چین مقابله
کن��د ،دو راه در پیش رو داش��ت؛ یا باید از صنعت
نساجی به صنایع دیگر عبور میکرد یا همچنان یک
صنعت بیمار را حمایت میکرد و البته میدانیم که

کره راه اول را انتخاب کرد .یعنی از صنایع نساجی به
سوی صنایع سنگین رفت و حمایت خود را بر روی
این صنایع متمرکز کرد .یک مدت صنایع سنگین را
مورد حمایت قرار داد .جهتگیری تازه صادراتنگر
بود ،بنابراین به س��مت توسعه صادرات رفتند و به
بلوغ رسیدند .بعد از آن به سمت صنایع ماشینسازی
رفت و سپس به سمت صنایع الکترونیک متمایل
ش��د و بعد از آن هم به سمت حمایت از ابداعات و
دانش فنی رفت .امروزه حمایتی که دولت کره انجام
میدهد به گونهای اس��ت که در نظام ملی نوآوری
خود ،دانشگاهها مسئول علوم و تحقیقات کاربردی
هستند و موسسات مسئولی ،کارآفرینی را بر عهده
دارن��د .دولت به اینگون��ه تحقیقات کمک میکند
درحالی که به صنعت کمک نمیکند چراکه مشمول
آزادی تجارت اس��ت .بنابراین در نظام ملی نوآوری
درصورتی که نظام انگیزش��ی درس��ت کارگذاشته
شده باشد و رویکرد شما صادراتی باشد ،تقاضا برای
تحول تکنولوژی به وجود خواهد آمد .وقتی تقاضا
به وجود آمد ،ابداعات ش��کل میگیرند .اگر در یک
نظ��ام ملی که ظرفیت خلق ن��وآوری ارزان را دارد،
با کمک دولت مثال نانوتکنول��وژی ،پایاتکنولوژی،
هوافض��ا و الکترونیک رش��د کن��د ،در این صورت
تحقیقاتی صورت میگیرد و ب��ه نوآوریهایی هم
منجر میش��ود که البته این را هم باید توجه کرد
که خیلی وقتها این نوآوریها و اختراعات چیزی
بیش از اختراع دوباره چرخ چاه نیست .بنابراین باید
محص��والت این تحقیقات را تج��اری کرد اما برای
تجاریسازی تقاضایی وجود ندارد .در اینصورت آیا
دولت باید همیشه به حمایت بپردازد؟ جواب منفی
است ،چراکه باید به هر حال این حمایتها در جایی
قطع شوند و تبدیل به کارآفرینی و شرکتهای نوآور
شوند و محصوالت جدیدی را نه فقط به بازار داخل
بلکه به بازار جهان��ی عرضه کنند .پس اگر مرحله
تکمیل دانش علمی تا تجاریس��ازی انجام نشود و
حلقههای مفقوده وجود داشته باشد با مشکل روبهرو
خواهیم شد .در اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما که
رانتجوی��ی غیرمولد وجود دارد و نظام انگیزش��ی
درس��تی در آن نیست ،نرخ ارز حقیقی نوسان دارد
و انگیزه برای صادرات وجود ندارد .بازار داخلی هم
با انحصار و وضعیت شبهانحصاری مواجه است .در
چنین نظامی اصال تقاضا برای ابداعات وجود ندارد
و طبیعی است که این ابداعات بدون خریدار است.
در مورد مثال ش��ما ه��م باید بگویم اگر دو صنعت
هوایی مس��تقر ش��ود ،در بازار داخلی انحصار دارند
و برای سومی جا نیس��ت .یا باید در معرض رقابت
خارجی قرار بگیرند که به س��مت ابدعات بروند یا
در غی��ر اینصورت ،رانتجویی ک��رده و از موقعیت
انحصاری خارج میش��ود و بعد از گذشت سالها -
مثال  10سال -میبینیم که یک هواپیمای خارج از
تکنولوژی و منسوخشده با کیفیت بسیار پایین تولید
کرده که ممکن اس��ت ایمن هم نباشد و از سرعت
کافی نیز برخوردار نباش��د ،اما در عین حال خود را

تحمیل بار اقتصاد ملی کرده اس��ت .کره جنوبی و
ایران صنعت خودروسازی خودشان را با هم شروع
کردند اما اکن��ون هیوندایی که در جهان ،بازارها را
تصاحب کرده و اتفاقا بیش��ترین فروش را در ایران
دارد کجا و ایران خودرو یا س��ایپا که اگر تعرفه 80
درصدی نباشد ،اصال نمیتوانند زنده باشند ،کجا!

به کره اشاره کردید که دولت کمکهایش
را ب�ه پژوهشه�ای آکادمی�ک و علم�ی ارائه
میکن�د .این س�وال مطرح اس�ت ک�ه چطور
میتوان تجربه و نتایج پژوهشهای آکادمیک را
در عمل اقتصادی به ارزش افزوده تبدیل کرد؟
این فرآیند با چه س�ازوکاری میتواند محقق
شود؟

کشورهاییکه
با تاخیر صنعتی
میشوند چون
در مرزهای
دانشنیستند،
یک فرصتی
برایشانایجاد
میشود .این
فرصت عبارت از
این است که از
دانشهای موجود
بهرهمند شوند که
این خود از طریق
مهندسیمعکوس
امکانپذیراست.

نگر
آینده

طی سالهای اخیر مسئوالن ارشد کشور
درزمینهاقتصاددانشبنیانتاکیداتیداشتهاند
و هزینههای زیادی هم در پژوهش ،سمینارها و
مراس�م مختلف صرف ش�ده ،با توجه به همه

با ارائه آمارهایی که میدهم درخواهید یافت که
بهرغم همه این شعارها در چه وضعیت اسفباری به
س��ر میبریم .سازمان بهرهوری آسیایی در آخرین
گزارش خود در س��ال  ۲۰۱۳میگوید طی مدت
 ۴۱س��ال از  ۱۹۷۰ت��ا  ،۲۰۱۱رش��د  GDPما در
سال  ۴درصد بوده است .جالب است بدانید وقتی
اجزای این رش��د را مالحظه میکنید ،بهاصطالح
 ۶۲درصد رش��د اقتصادی حاصل سرمایهگذاری
غی��ر  ITاس��ت ۲۵ ،درصد متعلق ب��ه نیروی کار
است .سرمایهگذاری مربوط به  ITتنها  ۲درصد را
در این رشد سهم داشته است .این نشان میدهد
که طی  ۴۱س��ال گذشته ،در حوزه فناوری IT ،و
بهرهوری کل عوامل ،پیشرفت چندانی نداشتیم اما
آنچه معموالً بزرگنمایی میش��ود ،تعداد مقاالت
علمی اس��ت که در آن رتبه ایران در سال ،۱۳۸۲
 ۴۰بوده و در س��ال  ۱۳۹۰به  ۱۹رسیده است .از
نظر انجمنهای علمی ،مجالت علمی و پژوهشی
هم رشد داریم و طی مدت  ۶سال از  ۱۹۲به ۸۳۳
رسیده اس��ت ،ولی نکته مهم این است که وقتی
از فن��اوری ح��رف میزنیم ،ش��اخص آن مقاالت
تحقیقاتی نیست .مقاالت تحقیقاتی در تولید به کار
نمیروند ،بنابراین شاخص پیشرفت علمی و فنی
این اس��ت که بهرهوری نیروی کار ،سرمایه و کل
عوامل تولید باال برود و در رشد سهم داشته باشند.
و اگر سهمش��ان در رشد ناچیز باشد ،در بهرهوری
حتما درجا خواهند زد .مثل این اس��ت که اگر 2
هکتار زمین داشته باشید ،دوبرابر تولید میکنید و
3هکتار زمین داشته باشید ،با یک تکنولوژی ثابت
س��ه برابر تولید خواهید کرد .ولی بحث بر سر این
اس��ت که زمین و آب محدود است و باید بتوانید
از هر واحد آب یا زمین حداکثر اس��تفاده را بکنید
که به معنای پیشرفت فنی است که متاسفانه در
ایران تحقق نیافته اس��ت .ل��ذا پولهایی که بابت
تعداد مقاالت علمی ارائه میدهیم ،شاخص بسیار
ناقصی است که درمورد آن باید صحبت کنیم .به
هر حال این بحثها هس��ت و یکی از موانع پیش
روی پیشرفت علمی و فناوری ما مشکلمان با نظام
بینالمللی اس��ت .دنیایی که درحال جهانیشدن
است و وابستگی متقابل در آن خیلی شدید است.
در چنین دنیایی ،پشت درهای بسته نمیتوان به
فناوری دس��ت یافت .چرخ چاه را نمیتوان دوباره
اختراع کرد .به هر حال مطالعات فنی بسیار وجود
دارد و در گزارش��ی که م��ا در همین زمینه بحث
مفصلی کردهایم و از طرف اتاق ایران به مجلس نیز
ارائه دادهایم ،میتوانید مشاهده کنید.
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کشورهایی که با تاخیر صنعتی میشوند چون
در مرزهای دانش نیس��تند ،یک فرصتی برایشان
ایجاد میش��ود .این فرصت عبارت از این است که
از دانشهای موجود بهرهمند شوند که این خود از
طریق مهندسی معکوس امکانپذیر است .این کار
از طریق خواندن بروشورها ،نقشهها ،مطالعات علمی
و شرکت در کنفرانسها امکانپذیر خواهد بود؛ از
طریق کلینیک ،آموزش ،دورههای آموزشی خیلی
امکانپذیر است و از مجاری مختلف میتوان تقلید
کرد .اساسا یادگیری ،یک پروسه بیپایان است که
میتواند همچنان تداوم داشته باشد .منتها در دوره
یادگیری باید صنایع و فعالیتها حمایت شوند و
آسیب نبینند تا به بلوغ برسند .بحث دیگر این است
که دانش بومی را تولید کنیم که در اینصورت یک
دانش محض داریم که حوزه آن مربوط به دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی است .یکس��ری اختراعات هم
داریم که در واقع ایده هستند و میتوانند به ثبت
برسند و باید برایشان حقوق مالکیت معنوی وجود
داش��ته باشد .بعد از آن باید برای اختراعات ،تقاضا
وجود داشته باشد تا هم حق اختراع صاحب اندیشه
پرداخت ش��ود و هم یک شرکتی باشد که نیاز به
این اختراع داشته باشد و محصول آن را خریداری
ک��رده و در کار تولید به کار بگیرد و برای تولیدی
کردن باید آزمایشات الزم را روی آن انجام دهد و
بعد این را تجاری کرده و ب��ه بازار ارائه دهد .حاال
اینکه در بازار موفق شود یا شکست بخورد بستگی
به مهارتهای بازاریابی و مهارتهای فنی ،علمی
و مدیریت��ی دارد که به موقع محص��ول را به بازار
ارائ��ه دهد و البته در همین فاصله باید حواس��ش
به محصوالت مشابهی که احیانا توسط رقبایش به
بازار عرضه میشود نیز باشد .در طول این فرآیند،
هم حمایت الزم است و هم در عین حال شرکتی
که متقاضی این فرآیندهاست .پیشرفت فناوریها
یا از طریق ابداع محصوالت جدید رخ میدهد یا از
طریق ابداع روشهای جدید تولید برای محصوالت
قدیم��ی ،که متقاضی اینها ش��رکتها هس��تند.
اگر ش��رکتها س��اختار انحصاری داشته باشند و
صرف��ا در بازار داخلی فعالیت کنند اصال انگیزهای
برای نوآوری وجود ندارد و خریدارش نیس��تند و

میتوانند با تکنولوژی منسوخش��ان قیمتگذاری
انحصاری کنند و س��ود کالن ببرند؛ بنابراین باید
رقاب��ت ایجاد ش��ود .بعضی تصورات غل��ط دارند.
وقتی حرف از رقابت است آنطور که در کتابهای
درس��ی مطرح است ،رقابت به این معنا نیست که
همه بنگاهها ذرهای ش��وند چراکه در اینصورت از
ذرههای مقیاس نمیتوانند بهره بگیرند .مگر کشور
بزرگ آمریکا چند خودروساز معروف دارد؟ تعداد
خودروس��ازان کره و ژاپن هم به تعداد انگش��تان
یک دس��ت نمیرسند .مساله این است از آنجا که
اقتصاد این کشورها باز است در سطح جهان با رقبا
طرف هس��تند .یعنی خودروساز کرهای مجبور به
رقابت با خودروساز ژاپنی است .خودروساز چینی
مجبور است با خودروساز آمریکایی ،ژاپنی ،کرهای
و آلمانی رقابت کند .بنابراین باید ساختار مالکیت،
سهم بازار و باز بودن اقتصاد را طوری تنظیم کنید
که رقابت و فش��ار رقابتی ایجاد شود .ایجاد فشار
رقابتی در درجه اول ،حاش��یه سود را کم میکند.
در درجه دوم کسانی در این رقابت موفق میشوند
که نوآوری داشته باشند .نوآوری از نظر اقتصادی به
بنگاهه��ا فرصت میدهد که برای مدت کوتاهی از
رانت برتری خود بهره ببرند .یعنی بتوانند حاشیه
س��ود بیشتری را کس��ب کنند و بعد از یک مدت
هم رقبا تقلید میکنند و دوباره سود پایین میآید
و باید ترفند و مزیت جدیدی ایجاد ش��ود تا رقبا
از آن بی اطالع باش��ند .پس پشت همه این تالش
خستگیناپذیر برای تحول تکنولوژی ،این است که
کاری کنیم تا محصولی با هزینه کمتر یا با کیفیت
برتر عرضه کنیم که رقبای ما فاقد آن مزیت باشند.
البته مدت این هم کوتاه است؛ یک سال ،دوسال،
سه س��ال و دوباره محو میشود ،چراکه رقبا به ما
میرس��ند و باز این مسابقه ادامه مییابد .حاال اگر
س��اختار انگیزش��ی و اقتصاد خود را به روی بازار
جهانی ببندید ،انحصارات در ب��ازار داخلی حاکم
ش��ود ،مقیاس تولید در درجه اول کوچک ش��ده
و هزین��ه تولید ب��اال میرود و درعین حال س��ود
انحصاری دارید و نخوتی به تکنولوژی دست خواهد
داد .در ای��ن صورت اصال انگیزهای ب��رای نوآوری
وجود نخواهد داش��ت .از طرف دیگر اگر با چنین
ساختار انگیزشی بخواهید پول به تحقیق ،توسعه
و مطالعات کاربردی تزریق کنید تا دانش��گاههای
علمی و فن��اوری ایجاد و متخصص تربیت کنید،
برایش��ان تقاضایی وجود نخواهد داشت.شما نگاه
کنید به تجربه ما در دو دهه اخیر ،خواهید دید که
به لحاظ سرمایه انسانی قوی شدهایم درحالی که
این سرمایه انسانی به صنعت نرفته است و جوانان
بیکار در خیابانها س��رگردان هستند .صنعت ما
متقاضی نیروی کار متخصص نیست.

اینها آیا موردی در ذهن دارید که بگوییم مثال
درفالنبخشپیشرفتقابلتوجهیداشتهایم؟
احتم�اال موارد زی�ادی هم در ذه�ن دارید که
بهرغم هزینههای انجام شده به جای مشخصی
نرسیده است .اگر برای هر دوسوی ماجرا مثالی
بیاوری�د و تحلیلی در این زمین�ه ارائه دهید،
حسن ختام خوبی برای بحث خواهد بود.
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تولید ملی و اقتصاد مقاومتی .اسماعیل جلیلی

دولت بار مالی الیحه را پذیرفته.حمیدرضا فوالدگر
فقدان استراتژی و آیندهنگری .ارسالن فتحیپور

امیدهای یک الیحه ملی .جواد جهانگیرزاده

کسبوکار پیش از تولید .محمدرضا پورابراهیمی

قانون براساس تجربه
نخستین قدم توامان دولت و مجلس
برای حمایت از بخش خصوصی و مولد کشور

پیشنهادهای کمیسیون
سرمایهگذاری اتاق ایران درباره
الیحه حمایت از تولید ملی
در طول س��ه سال گذش��ته تاکید بر اقتصاد و
تولید همیشه محور ش��عارها و راهبردهایی بوده
که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است،
ام��ا با ای��ن وجود در دولت گذش��ته عزمی جدی
برای حمایت از تولید وجود نداش��ت و متاس��فانه
طرح پیش��نهادی حمایت از تولید تنها با اختالف
دو س��ه رای در مجلس تصویب نش��د .تفاوت آن
طرح با الیحهای که حاال آماده ش��ده اس��ت ،اول
در این اس��ت که این الیحه را شخص وزیر و تیم
مش��اورانش در وزارت صنعت و تجارت با همراهی
و هم��کاری نمایندگان مجلس فراه��م آوردهاند و
از بخش خصوصی ه��م در تنظیم آن نظرخواهی
کردهاند .گویی تمامی مسووالن مربوطه در تولید
این متن همکاری داشته و بنابراین دیدگاه و امید
ما به این الیحه بیش از طرح حمایت از تولید ملی
اس��ت و امیدواریم که این الیحه تا تیرماه تبدیل
به قوانین قابل اجرا ش��ود .وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به منظور گردآوری نظر تمامی بخشهای
صنعت ،رویک��رد بخش خصوصی به این الیحه را
گردآوری کرده و ما نیز در همین زمینه پیشنهاد
کمیسیون تامین س��رمایه درباره این الیحه را به
وزارت صنعت ارس��ال کردهایم که در ادامه به این
محورهای پیش��نهاد از س��وی کمیسیون تامین
سرمایه اشاره میرود.
ساماندهی پولهای سرگردان به نفع تولید  

نایب رئیس
کمیسیون
سرمایهگذاری و
تامین مالی اتاق
تهران

اقتصاد مقاومتی را
تولید و صادرات
شکل میدهد و
به این منظور،
گردش مالی و
تامینسرمایه
نیازی جدی
است .حال آنکه
بانکهای ما به هر
دلیل توان تامین
سرمایهبخش
خصوصی را
ندارند.

نگر
آینده

اقتص��اد مقاومت��ی را تولید و صادرات ش��کل
میده��د و به این منظور ،گ��ردش مالی و تامین
سرمایه نیازی جدی است .حال آنکه بانکهای ما
به هر دلیل توان تامین سرمایه بخش خصوصی را
ندارند .تامین منابع مالی صرفا متکی به شبکه بانکی
نیست ،و به همین خاطر ما تالش کردیم تا گروهی
از نهادهای توانا برای تامین س��رمایه مورد نیاز را
شناس��ایی کنیم .درحالیکه حتی اوراق مشارکت
 22درص��دی هم برای ف��روش جذابیتی ندارد و
بورس ما هم بیش��تر محلی برای خرید و فروش
سهام است تا تامین سرمایه مالی؛جمعبندی ما این
بود که باید سرمایه سرگردان یا سپردههای داخل
ش��بکههای بانکی را س��اماندهی کرد .پیشنهاد
ما این بود که اف��راد حقیقی و حقوقی بتوانند به
شرکتهای تولیدی بخش خصوصی وام بدهند،

محسن حاجیبابا
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الیحه حمایت از تولید ملی ،نخستین قدم توامان دولت و مجلس برای حمایت از بخش
خصوصی و مولد کشور است که بدون تردید نقشی موثر در پیشرفت و توسعه صنعتی
یشود ،پس از چند
به دنبال خواهد داشت .البته به طور طبیعی وقتی الیحهای نهایی م 
ماه ،یک بار دیگر بررسی دوباره شده و به قول ما صنعتیها «چکشکاری» میشود.
در مجموع کارگروه اتاق بازرگانی متشکل از نیروهای صنعتی پیشنهادهایی در راستای
بهبود وضعیت تولید ملی کشور ارایه کردند که در ادامه راه ،همراهی مجلس و دولت
ابوالفضل روغنی
نایب رییس در توجه به این بندها میتواند موثر افتد .به ویژه اینکه پیشنهادهای اضافه شده از سوی
کمیسیونصنایع اتاق برآیند نگاهی کارشناسی و مبتنی بر تجربه بوده که نه یک شبه ،بلکه به مرور زمان
اتاق ایران و با تجربه سالها جضور در صنعت و تولید به دست آمده است .در کنار مواهب این
الیحه ،ایرادهایی جدی نیز به آن وارد است و برخی پیشنهادهایی که در این الیحه
نیامده میتواند به خوبی در تسهیل مسیر توسعه موثر باشد.
یکم .از آن جمله میتوان به تجمیع امور مربوط به تولید و جلوگیری از بروکراسی اداری عجیبی که این روزها
کشور را فرا گرفته و در بخش تولیدی به کندی امور و گاهی توقف کارها منجر میشود ،اشاره کرد .فقدان
تجمیع نهادهای مرتبط با تولید یکی از مشکالتی است که حتی در این الیحه نیز دیده نشده اما شکلگیری
چنین نهادی به شدت از سوی بخش تولید پیشنهاد میشود .جالب است اشاره شود که در گرجستان همین
حاال مرکزی ایجاد کردهاند که در آن تمام امور مربوط به تولید در یکجا متمرکز شده تا بخش تولید و صنعت
کشور به دور از کاغذبازیهای متداول در عمده کشورها ،مسیر تولید را در مدت زمان کمتری طی کنند و
خروجی آنها به منافع ملی کش��ور کمک بیشتری بکند .در چنین مدلی میتوان فرض کرد که در چنین
مرکزی برای صدور مجوز ،از منابع طبیعی گرفته تا وزارت ارشاد و بانکها و محیط زیست ،دفاتری داشته
باشند تا نهادهای تولیدی ماهها در سطح شهر سرگردان گرفتن چند امضا نباشند.
دوم .این الیحه ،نسبت به مسائل بانکی و مشکالت امروز جامعه که ناشی از رشد و توسعه بیرویه بانکها
هس��تند ،بیتوجه بوده و کمتر به این مس��اله مهم پرداخته اس��ت .یکی از مشکالت پیشروی صنعتگر و
تولیدکننده ما این اس��ت که بانکها امروز س��ودهایی ارایه میدهند که نرخ سودشان با درآمد هیچ بخش
تولیدی قابل رقابت نیست ،و این اعطای سود بانکی،احتمال شکلگیری تولید پایدار را گرفته و تا زمانی که
در این روند بازنگری صورت نگیرد ،کسبوکار اصوال در جامعه ما شکل نخواهد گرفت و تولید راه به جایی
نخواهد برد.
با وجود تنظیم برخی بندها در این الیحه  ،هنوز آنطور که شایسته بوده به مساله مدیریت وضعیت بانکها
و موسس��ههای مالی توجه الزم صورت نگرفته است .بانکها در حال حاضر به آسانی برای عقد قراردادهای
یکجانبه ،از موضع قدرت و برخی تبعیضها وارد مذاکره با طرف مقابل میشوند و این همه در حالی صورت
میگیرد که هیچ بخشی بر امور بانکی نظارت نمیکند یا اگر نظارتی هست کارآمد و جدی نیست.
سوم .اصالح نظام گمرکی از دیگر محورهایی است که باید بیش از این در الیحه حمایت از تولید مورد توجه
قرار میگرفت .امروز اگر ما بخواهیم قطعهای را برای تعمیر به خارج از کشور بفرستیم باید معادل ارزش همان
قطعه سند و سرمایه مالی در اختیار کمرگ قرار دهیم .که چنین شرایطی واقعا برای حل مشکالت صنعتی
تولیدکنندگان بیشتر شبیه فرایند سنگاندازی است و مانع از پیشبرد امور میشود.
چهارم .از دیگر مش��کالتی که در این الیحه کماکان به قوت خود پابرجاس��ت ،بخششهای مالیاتی است.
«کماظهاری» از جمله مشکالت پیش روست و در بخش مالیات و گمرک همین کماظهاریها در نهایت به
افزایش روند واردات منجر شده و بخش تولید را از بین میبرد.
به هر شکل الیحه حمایت از تولید ملی با  16پیشنهاد افزوده از سوی اتاق بازرگانی و تیمی متشکل از
صنعتگران زبده به شورای مشاوران وزیر صنعت ،معدن و تجارت تقدیم میشود که امیدواریم در این مرحله
بندهای پیشنهاد شده از سوی کارشناسان اتاق بازرگانی لحاظ شود و گامهای جدی و عملیاتی در مسیر تولید
ملی برداشته شود و در آینده بیش از پیش شاهد رشد و توسعه محصوالت داخلی باشیم.

راهحل :وامهای
غیربانکی
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پیشنهادما
این است که
دستکم ظرف
یک سال آینده
باید سی درصد
از شعب بانکها
بسته شوند و
شرکتهای
وابسته به بانکها
نیز در عرض یک
سال یا واگذار یا
تعطیلشوند.

بر اس��اس تمام شرایط قراردادهایی که افراد برای
س��پردهها با بانکها میبندند .چنانکه اگر امسال
قرارداد یک س��اله  22درصد اس��ت ،فرد حقیقی
بتواند با شرکت تولیدی خصوصی قرارداد بسته و
همان سود را دریافت کند .با این شرط که وزارت
دارایی همانطور که تسهیالت دریافتی از بانکها
توس��ط ش��رکتها را جزو هزینههای قابل قبول
شرکتها میداند این روند را نیز مانند سودی که
این شرکتهای حقیقی و حقوقی از شرکتهای
تولیدی میگیرند؛ محاس��به کند و همانطور که
سود س��پردهها معاف از مالیات به شمار میآیند،
این را نیز معاف از مالیات بداند.
تجرب��ه ثابت کرده که  90درصد ش��رکتهای
تولیدی روابط خوبی در بازار دارند ،از نمایندهها و
فامیل گرفته تا بنکدارها .اینجا دولت نه نیازی به
دخالت اس��ت و نه ضمانت دولت .کار  100درصد
خصوصی و تعاملی بین ش��رکتهای خصوصی و
اشخاص حقیقی است که در نهایت ،هم به تامین
منابع مالی بخش خصوصی منتهی میشود و هم
به جمعآوری منابع مالی سرگردان و تجمیع آن در
بخشهایتولیدی.
به پیش��نهاد ما قرار است تبصره  5ماده  16به
این ترتیب اصالح شود که «در صورت تامین مالی
واحدهای تولیدی بخش خصوصی توسط اشخاص
حقیقی و حقوقی ،معادل نرخ عقود س��پردههای
مدتدار بانکهای خصوصی به عنوان هزینه قابل
قبول مالیاتی در ش��رکت وامگیرنده لحاظ ش��ود،
همچنی��ن تا زمانی که س��پرده بانکها از مالیات
معاف اس��ت ،اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام
به اعطای تسهیالت به شرکتهای تولیدی بخش
خصوصی نمایند از معافیت مالیاتی معادل سپردهها
برخوردار ش��وند ».با اصالح این تبصره بدون شک
 30تا  40هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی
تزریق خواهد شد .سرمایهای که قرار بوده به شبکه
بانکی و دریافت س��ود بانکی محدود ش��ود به این
طریق میتواند وارد بخش تولید شده و سودآوری
ملی داشته باشد.
حذف عبارت «عمومی غیر دولتی»
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متاس��فانه از زمان دولت نهم اصطالح جدیدی
با عنوان «عمومی غیردولتی» وارد اقتصاد ما شده
که م��ا به آن «خصولتی» میگوییم و این گروه از
موسسات از زیر سایه نظارت عمومی بیرون هستند.
اصوال ایجاد و شکلگیری این دسته از شرکتها در
دوره پیش کاری غیر قانونی بود چرا که ما در قانون
اساسی سه نوع شرکت خصوصی ،دولتی و تعاونی
داریم و حرف از انواع دیگری به میان نیامده است.
اصالحیه ما این است که در هر بخشنامه ،بودجه،
آییننامه و الیحهای عبارت «عمومی غیردولتی»
خالف قانون است و آوردن عبارات غیرشفاف اقتصاد
ما را دچار اشکال میکند .در اصالحیه پیشنویس
الیحه آوردهایم «درمتن الیحه بایستى تاكید كنیم

فقط از  ٣عبارت دولتى ،خصوصى و تعاونى استفاده
شود .براس��اس قانون اساسى غیردولتى یا عبارت
دیگر میبایستى استفاده نشود چراکه امكان سوء
استفاده دارد».
حمایت ارزی از تولیدکننده

افزایش بی محابای قیمت ارز ریش��ه در س��وء
مدیریت دولتها داش��ته و بخش خصوصی نباید
آن را جبران کند.در شرایطی که مشکلی از سوی
ق��وه مجریه به باالرفتن قیمت ن��رخ ارز به یکباره
میانجامد نباید تولیدکنندهای که وامی را در زمان
ارز ارزان دریافت کرده بخواهد چند برابر پول اولیه
را بازگرداند .تاج��ر میتواند زمینه فعالیتش را به
س��رعت عوض کند ،چنانکه برخی یک روز سکه
خریدن��د و یک روز آهن .ام��ا تولیدکننده چنین
امکانی ندارد و اصوال نمیشود در واحدی که فوالد
تولید میکنن��د؛ یک روز دیگر بروند و آهن تولید
نگیر است و تا
کنند! در واحد تولیدی ،سرمایه زمی 
روزی که کار میکند سود دارد اما روزی که متوقف
شود آهنپارهایس��ت که درآمدزا نخواهد بود .در
اصالحیه پیشنهادی ما درباره این الیحه تاکید شده
که درمورد حساب ذخیره ارزى یك بند اضافه شود
و تمامی وامهاى پرداخت شده از حساب فوق براى
توسعه یا واحدهاى جدید به شرط خرج در محل
مورد نظر به نرخ روز دریافت بازپرداخت شود .نکته
دیگر اینکه صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری
وام میدهد ،اما س��وال این است که آیا ما االن وام
ریالی ارزانقیمت برای سرمایهگذار داریم یا نداریم؟
وقتی وام تضمین وارداتی ارزانتر باشد طبیعتا افراد
به س��مت واردات میروند اما پیشنهاد ما این بوده
است که به افرادی که در زمینه تولید دستگاههای
م��ورد نیاز خود ابتکار عمل داش��ته و به فنآوری
داخلی توجه کردهاند ،معادل ارزی به ریال وام تعلق
گیرد.
گسترش بانکها علیه تولید

بانکهاموسسههایواسطهگریمالیاتیهستند.
بانکها حق فعالیت اقتصادی ندارند و حق ندارند به
شرکتهای وابسته خودشان وام دهند .این روزها
آمار نش��ان از آن دارد که  24هزار شعبه بانک در
سرتاس��ر کشور شکل گرفته است .وجود  24هزار
شعبه بانک در کشور ،یک اعالم خطر جدی برای
آینده ماست .تفس��یر این عدد بزرگ نشان از آن
دارد که در این مملکت کار تولیدی انجام نش��ده
است .به منظور مدیریت وضعیت کنونی نظام بانکی
پیشنهاد ما این است که دستکم ظرف یک سال
آینده باید سی درصد از شعب بانکها بسته شوند
و شرکتهای وابسته به بانکها نیز در عرض یک
س��ال یا واگذار یا تعطیل شوند .برای شفافسازى
فعالیته��اى اقتصادى و رقابت س��الم پیش��نهاد
ش��ده تا كل شبكه بانكى حق پرداخت تسهیالت
به شركتهاى وابس��ته به خود یا سایر بانكها را

نداش��ته باشند .همچنین ش��بكه بانكى از طریق
خود یا شركتهاى وابسته حق فعالیت اقتصادى
غیربانكى نداشته باش��ند .عالوه بر این باید اشاره
کرد ک��ه بجز مراجع قضایی هیج س��ازمانی حق
ممنوعالخ��روج کردن مدیر و تص��رف اموال مردم
را ندارد و حقوق شهروندی هیچکسی نباید نقض
ش��ود .بر اساس مواد مندرج در ماده ٣٣این الیحه
«ممنوعالخروجی همه مدیران و مالكان واحدهاى
تولیدى فقط از طری��ق مراجع قضایى امكانپذیر
است و تمامی قراردادهاى بانكى قبل كه نافى این
ماده است از درجه اعتبار ساقط است ».به خاطر ده
درصد از افراد خاطی نباید  90درصد را زیر ذرهبین
برد و توانشان را گرفت .متاسفانه برخی قراردادها
به شکلی تنظیم شده که حتی قراردادهای فعلی و
آینده ما را هم زیر نظر گرفتهاند .بر اس��اس تبصره
ماده ٣٣مقرر ش��ده تا تمام قراردادهاى بانكى كه
براساس آن اختیارات و حقوق متقاضیان و فعاالن
اقتصادى از قبل و براى آینده در زمان امضاء قرارداد
از آنان گرفته شده ،باطل اعالم شود.
منع شبکه بانکی از فعالیت اقتصادی غیربانکی

در بخ��ش مربوط به صندوق توس��عه ملى نیز
پیشنهادهایی از سوی کمیسیون ارایه شده است.
از جمله اینکه بازپرداخت وامهاى احداث واحدهاى
تولیدى جدید و طرحهاى توسعه به نرخ روز دریافت
شود و در صورت افزایش نرخ ارز حداكثر  ١٠درصد
تفاوت توسط متقاضى و بقیه توسط دولت پرداخت
شود و دولت این مورد را تضمین کند.
همچنین پیشنهاد شده تا موضوع ذینفع واحد
براى واحدهاى تولیدى بخش خصوصى و همچنین
وجود عضو هیات مدیره مشترك یا سهامدار عمده
مشترك برای تسهیالت دریافتى واحدهای تولیدى
بخش خصوصى از بین برود.
شأن و منزلت كارآفرینان

پیش��نهاد کردهایم که «دولت و هیچ سازمانى
حق قیمتگذارى كاالهاى تولی��د داخل را ندارد
و درم��ورد  ١١قلم كاالى اساس��ى چنانچه بخش
خصوصى تولید كند تفاوت قیمت با اخذ رضایت
كتب��ى تولیدكننده براس��اس ش��رایط فروش آن
واحد پرداخت شود ».همچنین پیشنهاد دیگر ما
ای��ن بوده که از تاریخ تصویب این قانون س��ازمان
تعزیرات حكومتى تعطیل ش��ود .از س��وی دیگر
پیشنهاد شده چنانچه براساس ضرورت برق و گاز
واحدهاى تولیدى خصوصى قطع ش��ود ،دستگاه
مسئول و دس��تگاه مربوطه موظف شوند حداكثر
درمدت یك هفته خسارت واحد مزبور را پرداخت
کنند .صدا وسیما نیز موظف شود با همكارى اتاق
ایران نسبت به تهیه برنامه و سریالهایى كه شأن
و منزلت كارآفرینان و تولید كنندگان و افرایش و
تولید ثروت را از مسیر تولید یك امر مقدس و ملى
نشان میدهد ،اقدام کند.

روزنهای تازه برای نجات اقتصاد ایران
میزگرد آیندهنگر در بررسی «الیحه حمایت از تولید ملی»
با حضور علیرضا حائری ،احمد پورفالح و محسن صفایی

آمنه ش�یرافکن :اواخر اردیبهشت ماه خبر آمد که دولت «الیحه حمایت از تولید
ملی» را راهی مجلس و اتاق بازرگانی کرده است .الیحهای که پیش از این در قالب
طرح�ی دو فوریتی در مجلس کار فنی زی�ادی روی آن صورت گرفته بود و با این
وج�ود با بیمهری دولت دهم مس�کوت ماند .پس از آن ب�ود که طرح دو فوریتی
حمایت از تولید ملی حتی در صحن علنی مجلس هم رای نیاورد و تنها دو ش�ور
آن در دس�تور کار کمیسیونها قرار گرفت .با چنین سابقهای بود که اقدام وزارت
صنع�ت ،معدن و تج�ارت در ارائه الیحهای با این عنوان به عنوان نش�انی از عزم
جدی دولت یازدهم به زنده کردن دوباره تولید و صنعت کش�ور تعبیر شد ،حتی
اگر آنطور که محمود پورفالح میگوید ،این بیداریهای موسمی نتیجه نیاز دولت
به بخش خصوصی باشد ،باز هم در مقایسه با رویه دولتهای نهم و دهم در جهت
حمایت از تولید گامی رو به جلو محس�وب میشود .ارائه الیحهای برای حمایت از
تولید درست در یک سالگی دولت «تدبیر و امید» حاال توانسته امیدهایی را زنده
ش�ما به عنوان کس�ی که از طرف رییس اتاق
ای�ران مام�ور تش�کیل کارگ�روه و جمعبن�دی
پیش�نهادهای بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی
دربارۀ الیحه حمایت از تولید ملی شدهاید ،نظرتان
درب�اره ورود دول�ت به ای�ن موض�وع و ارایه الیحه
حمایت از تولید ملی به مجلس چیست؟
پورفالح :داس��تان حمایت از تولید ،داس��تانی قدیمی و

نگر
آینده

الیحه ش��اید بتواند بخش��ی از دردهای تولید و صنعت
کش��ور را درمان کند .در دورانهای مختلف ،هر دولتی
ب��رای حمایت از تولید تالشهایی داش��ته؛ برخی از این
تالشها اتفاقا به مصوبه قانونی هم مبدل ش��ده و برخی
در مسیر قانونی درمانده است .متاسفانه حتی آنجایی که
دولته��ا حمایت از تولید را تبدیل به مصوبه قانونی هم
کردهان��د ،باز این قوانین در بخش اجرا راه به جایی نبرده
اس��ت ،چرا که اصوال هیچ نظام تنبیهی برای خطاکاران
در این بخش در نظر گرفته نش��ده اس��ت .س��ال 1391
دوباره بحث الیحه فوری «حمایت از تولید» مطرح ش��د
و انتظ��ار این بود ک��ه دولت دهم الیحه حمایت از تولید
را هر چه س��ریعتر به مجلس ارایه دهد اما بعد از مدتی
دیدیم که متاسفانه دولت هیچ تمایلی به ارایه این الیحه
ندارد .به همین خاطر دست به دامان قوه مقننه شدیم.
خوشبختانه پاسخ مجلسیها برای تدوین طرحی در این

زمینه مثبت بود و به همین منظور  40نشست مشترک
در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد .نشستهایی که
در آن از رئیسان کمیسیونهای اقتصادی مجلس گرفته
تا نمایندگانی از اتاقهای بازرگانی و شخص رییس مرکز
پژوهشها حضور داش��تند و اتفاقا ایشان برخورد مثبتی
ب��ا این قضیه داش��ت .از  30ماده ش��روع کردیم و تا 40
ماده رس��یدیم .بعدتر مواد طرح تا  60ماده هم رس��ید.
ماجرا اینطور ش��د که طرح به هر کمیس��یونی که رفت،
مادهای به مواد پیشین آن اضافه شد و سرانجام کار هم به
شکلی پیش رفت که من به عنوان نماینده بخش صنعت
و آقای بهرامن به عنوان نماینده بخش معدن از این طرح
اعالم برائت کردیم و گفتیم این آن چیزی نیس��ت که ما
میخواهی��م .تقاضایمان این بود؛ طرحی که تا این حد و
اندازه سنگین شده را دستکم به حساب بخش خصوصی
نگذارند.
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تکراری اس��ت و برای آن دسته از فعاالن تولید و صنعت
که سالهاست در این مسیر پای گذاشتهاند این وضعیت
تکراری ماللآور و خستهکننده شده است .حس میکنیم
هر از چندگاه��ی وقتی دولت از مناب��ع تامین بودجه و
اشتغال باز میماند تازه یاد تولید میافتد و چشم امیدش به
این است که بخش تولید بتواند در این مسیر همراهیاش
کند ،اما نکته این است که تولید ایران در سالهای گذشته
آنقدر آس��یب دیده که خود نیازمند همراهی است و این

کند به اینکه شاید فرصت طالیی برای عبور تولید از بحرانی که در سالهای گذشته
به آن دچار ش�ده است ،همین الیحه باشد .تولیدی که اگر به سوی بهبود حرکت
کند ،میتواند اقتصاد زمینگیر شده را نجات دهد و راهی پیش روی چهار میلیون
بیکار جویای کار قرار دهد .حدود یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته و
حاال قانون حمایت از تولید ملی در آستانه تصویب و اجرا قرار گرفته است .بیم و
امیدها درباره این الیحه موضوعی بود که با علیرضا حائری از فعاالن بخش صنعت
و دبیر انجمن صنایع نس�اجی ایران ،احمد پورفالح مش�اور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و رییس كمیس�یون صنایع اتاق ایران و سیدمحسن صفایی ،نایبرییس
هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان پروفیل و عضو کمیسیون صنایع اتاق ،در میان
گذاشتیم .میزگردی که هدف از برگزاری آن ،بررسی  31ماده اصلی الیحه حمایت
از تولید ملی و توجه به  16ماده پیشنهادی است که پس از تصویب در کارگروه ویژه
اتاقهای بازرگانی ،بناست به  31ماده اصلی الیحه اضافه شود.
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اقتصاد سیاسی

پاس�خ مجلس به این واکنش از س�وی بخش
خصوصی چه بود؟
پورفالح :خوش��بختانه طرح پیشین تعدیل شد و به 40

ماده رسید ،اما در مرحله طرح و تصویب در صحن علنی
با مش��کالت عدیدهای مواجه شد و سرانجام تصویب آن
به روزهای ش��لوغ و پرکار خرداد  1392رسید و درست
در مقطع حساس مسائل انتخاباتی در صحن مطرح شد.
نماین��دگان هم به این طرح چندان توجهی نداش��تند و
طرح از دس��تور خارج و بنا ش��د کار مطالعاتی دوبارهای
روی آن انجام ش��ده و دوباره راهی بهارستان شود .اما از
خرداد  1392تا اردیبهش��ت  1393یک سالی گذشت و
خبری نش��د تا اینکه به یکباره خبر آمد که حاال وزارت
صنع��ت و تجارت و معدن کمر همت بس��ته و این طرح
را در  42م��اده تدوین کرده و ب��رای نظرخواهی به بدنه
دولت و مجلس فرستاده است .اتفاقا یک نسخه از همین
الیح��ه از طریق مجلس در اختیار م��ا قرار گرفت و ما از
طرف رییس اتاق ایران مامور ش��دیم ت��ا این  42ماده را
در قالب تش��کیل کارگروهی بازنگری کنیم .دراین مدت
بارها نشست و جلسههایی با روسای اتاق شهرستانها و
کمیسیونهای اقتصادی اتاق تهران و ایران برگزار کردیم.
در این جلس��هها  42ماده بررس��ی ش��د و برخی از مواد
پور فالح :مندرج در طرح حذف شد.

وزیر صنعت،
خارج از عرف
متداول حتی پیش
از آنکه بخواهد
طرح را به هیات
دولت بفرستد به
مجلسفرستاد.
در اتاق هم
نسخهای از الیحه
از سوی وزارت
صنعت به دست
ما نرسید و جالب
اینکه متن الیحه
از مجلس به
دستمانرسید.

چه بخشهایی از الیحه پیشنهادی حذف شد؟

پورفالح :مواد مرتبط با قانون کار چالشزا بود .از س��وی
دیگر برخی مواد هم مرتبط با کش��اورزی بود که گفتیم
بعدتر فعاالن بخش کشاورزی میتوانند الیحه حمایت از
بخش کشاورزی را پیشنهاد دهند که جامع و کاملتر از
درج تنها چند ماده در این الیحه باش��د .به هر شکل در
نهای��ت این  42ماده به  31ماده تقلیل یافت و میش��ود
گفت که ای��ن  31ماده  70درصد خواس��تههای بخش
مولد را پوش��ش میدهد ،حاال در کارگروه ویژهای که در
اتاق بازرگانی تشکیل شده تالش کردیم تا  16ماده دیگر
به آن اضافه کنیم .اتفاق��ا کار تدوین این  16ماده هم به
تازگ��ی پایان یافته و گزارش را برای تیم مش��اوران وزیر
صنعت ،معدن و تجارت فرستادهایم .حاال الیحه دولت با
پیشنهادهای اتاق بازرگانی به  47ماده رسیده است .برخی
از مواد پیشنهادی ما نیاز به تدوین آییننامه دارد و البته
این الیحه بدون تردید ،روانسازی مورد نظر را در بخش
تولید انجام خواهد داد و ما هم به پشتیبانی دولت یازدهم
امیدبستهایم.
فکر میکنید کدام مواد این الیحه برای حمایت
از تولید کلیدیتر است و دلیل اینکه وزارت صنعت،
معدن و تج�ارت به ط�ور ناگهان�ی آن را ارائه داده
چیست؟
حائری :همانطور که مهندس پورفالح هم اش��اره کردند،
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بح��ث درباره حمایت از تولید ملی زم��ان زیادی جریان
داشته و سالهاست که همه دولتها در این باره به شعار
دادن اکتفا کردهاند .به همین خاطر زمان طوالنی اس��ت
که طرح یا الیحه حمایت از تولید دستکاری میشود .اما
درباره تعجیل دولت باید بگویم که شاید دلیل تعجیل وزیر
صنعت این است که باید دیر یا زود برای صنعت ما نقشه
راهی مشخص ش��ود .دو هفته پیش مرکز پژوهشهای

مجل��س گزارش��ی درباره وضعی��ت صنع��ت ،معدن و
پتروش��یمی ارایه و در آن گزارش نس��بت به عارضهیابی
این بخشها اقدام کرد .بزرگترین ایراد وارد شده به بخش
صنعت این بود که صنعت ما فاقد استراتژی است و هنوز
نمیدانیم هدف ما چیست؟ و بهترین مسیر کدام است؟
البته در این گزارش همچنین به رشد منفی سال گذشته
اقتصاد کش��ور نیز اشاره شده بود .شاید هم این تحرکات
تازه ،نتیجه فش��ارهایی اس��ت که از باالتر وارد ش��ده تا
بخش صنعت و تولید را به س��رانجامی برسانند .در مورد
 42م��ادهای که به  31ماده کاهش یافت نیز باید بگویم
که موارد خیلی مثبتی در این طرح دیدهام .از حمایت از
سرمایهگذاری گرفته تا بحث مالیاتها و حمایت از تولید
و صنعت همگی بحثهای مفیدی است که میتواند برای
مشکالت امروز صنعت ما گرهگشا باشد .خب بالطبع برخی
مواد حذف ش��د تا امور بر س��ر تصویب طرح در مجلس
تسهیل شود و متممی هم به الیحه دولت اضافه شد که
به پیشنهاد بخش خصوصی در همین زمینه متمرکز شده
است .بحثهای جالب و روزآمدی در  16ماده انضمامی به
الیحه آمده است که فکر میکنم مجموع این دو میتواند
 90درصد خواس��تههای بخش تولی��د را تامین کند .در
این الیحه تالش ش��ده ت��ا اولویت و جهتگیری مبتنی
ب��ر حمایت از افراد حاضر در بخش صنعت باش��د .بحث
کش��اورزی و قوانین کار تا جایی که ش��د از ماجرا حذف
شد و حمایت از صنعت و تولید صنعتی روی کاغذ ماند.
پورفلاح :ما در درجه اول خودمان را به  42ماده محدود
کردیم .در موضوع تعجیل باید بگویم که روی ما هم فشار
توگو» و هم در
زیادی بود ،هم از س��وی «ش��ورای گف 
«ش��ورای مش��اوران وزیر» درخواس��تهای زیادی برای
حمایت از تولید مطرح بود و همان موقع هم طرح حمایت
از تولید در مجلس آماده بررس��ی بود .به هر ش��کل وزیر
صنعت ،خارج از عرف متداول حتی پیش از آنکه بخواهد
طرح را به هیات دولت بفرستد به مجلس فرستاد .در اتاق
هم نسخهای از الیحه از سوی وزارت صنعت به دست ما
نرس��ید و جالب اینکه متن الیحه از مجلس به دستمان
رسید .حال امیدواریم با تمام شتابی که وزارت صنعت به
خرج داده ،این الیحه بتواند بنگاهداران صنعتی و معدنی را
دلگرم کند و انگیزه دوبارهای به بخش تولید کشور ببخشد،
بخشی که در سالهای گذشته با انبوه مشکالت توانست
پیکر نیمهجان خود را از زیر کوه مشکالت بیرون بیاورد
و حاال ادامه حیاتش بسته به حمایت و توجه ویژه است.
البته س�خن گفتن از تمام بندهای این الیحه
شاید در حوصله این میزگرد هم نگنجد اما بفرمایید
که کدام مواد الیحه توانسته در بعد تامین سرمایه به
کمکبیاید؟
پورفالح :یکی از مشکالت ما این است که سیستم بانکی

میگوید آنقدر تسهیالت دادهایم و مطالبه معوق داریم که
دیگر توان گرفتن دس��ت صنعت را نداریم .بنابراین االن
بیش از هر چیز مشکل فقر سرمایه و نقدینگی داریم .اما
قرار اس��ت  4و نیم میلیارد دالر از محل صندوق توسعه
ملی به سه بانک تخصصی کمک شود تا مشکالت پیشین
ب��ه نام صنعت و ب��ه کام دیگران تکرار نش��ود .ماده دوم
ای��ن الیحه به این موض��وع پرداخته و برای تامین منابع

مالی برخی از بانکها پیش��نهادهایی دارد از جمله اینکه
«به منظور حمایت از تولید و توس��عه صادرات غیرنفتی،
صندوق توس��عه ملی مكلف است به میزان معادل ریالی
دومیلیارد دالر در بانك توس��عه صادرات و معادل ریالی
دومیلی��ارد دالر در بانك صنعت و معدن و معادل ریالی
پانصدمیلیون دالر در صندوق ضمانت صادرات در افزایش
سرمایه آنها مشاركت کند».
حائری :در عین حال یکی از پیشنهادهای اصلی کارگروه
این بوده که دولت مکلف باشد باز پرداخت تعهدات ارزی
تولیدکنندگان داخلی به سیس��تم بانکی شامل حساب
ذخیره ارزی و تسهیالت ارزی که از طریق گشایش اعتبار
اسنادی ،یوزانس ،قراردادهای فاینانس و ریفاینانس ایجاد
شده را به نرخ ارز تاریخ گشایش اعتبار وصول کند .بانکها
نیز به رعایت نرخ ارز زمان عقد قرارداد برای تمامی ثبت
سفارشها مکلف شدهاند.
صفای�ی :همچنین در ماده دیگ��ری از این الیحه دولت
موظف شده تا برای پوشش ریسك ناشی از نوسانات نرخ
ارز بر فعالیتهای واحدهای تولیدی ،زمینه انجام مبادالت
موعددار و آتی ارز را در بانكهای كشور و بازار بورس اوراق
بهادار ،ظرف مدت سه ماه فراهم کند .البته ما در این ماده
تغییراتی دادهایم ،به این ترتیب که دولت موظف شود تا
ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون شرایط مورد نظر
را فراهم کند.

آقای پورفالح ش�ما گفتید ک�ه حاصل تالش
کارگروه مشترک اتاق بازرگانی افزودن  16ماده دیگر
ب�ه این الیحه بوده ،بفرمایید اهمیت این  16ماده در
چیست .آیا بیش از آن  31ماده به بخش تولید توجه
کرده است؟
پورفالح :شاید دولت به اندازه بخش خصوصی دستش را

باز نمیدید تا این پیشنهادها را مطرح کند و این بار بخش
خصوصی این پیشنهادها را مطرح کرده است .چنانکه در
همان  31ماده اولیه 70درصد مطالبات ما گفته شده و 16
بند صرفا جنبه مکمل دارد .یکی دیگر از مواد خوب الیحه
این است که در گذشته وقتی اعتباری میگرفتیم و برای
نمونه س��ند یک ساختمان را در گرو بانک میگذاشتیم،
باید تا آخرین ریال اعتبار را پرداخت میکردیم تا س��ند
آزاد شود اما حاال بانکها هم مکلف شدهاند تا متناسب با
بازپرداخت بخشی از دیون ،درصدی از سند را آزاد کنند
تا واحد صنعتی بتواند در جایی دیگر از این اعتبار استفاده
کند .ماده دیگری هم شامل ایجاد مشوق برای واحدهایی
اس��ت که تولیدی و سودآوریشان باال رفته و به تبع آن
مالیاتش��ان هم باال میرود .هر واح��دی که  10درصد
سودش بیشتر شد ،یک و نیم درصد از مالیاتش کم خواهد
شد .یکی دیگر از مباحث ،تجدید ارزیابی دارایی بنگاههای
مولد بود ،چراکه قانون اولیه دو پهلو بود و در بخشهایی
منافع دولت را بیشتر دیده بود .یعنی بخش تولید تجدید
ارزیابی اولیه را انجام میداد و از معافیت برخوردار میشد
ام��ا در نوبت بعد هم مکلف بودیم تا یک بار دیگر تجدید
ارزیابی انجام داده و در عین حال از معافیتها هم بهرهمند
نمیشدیم .به نظر من این درست مصداق پوست خربزه
انداختن زیر پای بخش مولد کشور بود که ما خوشبختانه
پیش��نهاداتمان را در این زمینه برای اصالح الیحه ارایه

کردیم .اش��کال دیگری که حاال س��عی ش��ده در الیحه
برطرف شود ،مربوط به این بود که در الیحه استهالک را
با توجه به سرمایه اولیه در نظر میگرفتند ،که رقم ناچیزی
بود و در تجدید ارزیابی داراییها ،به استهالک بر مبنای
داراییهای جدید ،توجهی نمیشد.
صفایی :مطالبات معوق هم داستانی قدیمی است که به
آن توجه شد .دس��تورالعملهای زیادی از بانک مرکزی
میآمد و میآید و برخی بانکها آن را ناقص و برخی دیگر
اصوال آن را اجرایی نکردند و ما هم برای رفع مشکالت این
حوزه ،نحوه بازپرداخت بخشش جرایم در صورت تعدیه
به موقع اقساط را پیشبینی کردیم .در مورد صادرات هم
پیشبینی شده که  5درصد بودجه صادرات در هر سال
را به عنوان ذخیره در بودجه بعدی پیشبینی کنند تا به
شکل مشوق به بخش صادرات ارایه شود .در کارگروههای
نظارتکننده هم در عمل اتاقهای بازرگانی و تش��کلها
فراموش ش��ده بودند که ما نقش نظارتی اتاق بازرگانی و
تشکلها را متذکر شده و آن را ذیمدخل این بخش قرار
دادیم.

گویا در مورد تبلیغات تولیدات جدید نیز ،مواد
حمایتی در این الیحه دیده شده است؟
حائری :بله ،پیشتر هزینه تبلیغات واحدهای صنعتی برای

کارگاه از سوی وزارت دارایی معادل دو درصد فروش قابل
قبول بود .به این ترتیب که هزینهای که شما برای تبلیغات
صرف میکنید تا دو درصد فروش کاال قابل قبول اس��ت
و مازاد آن را ب��ه عنوان هزینههای غیرقابل قبول برآورد
میکردند و به آن مالیات تعلق میگرفت اما در این قانون
به تولیدکننده این مجور داده ش��ده تا س��طح  7درصد
ف��روش کاال بتواند برای کاالی خود تبلیغ کند .میدانیم
که تبلیغات خیلی به معرفی کاالها و افزایش فروش کمک
میکند ،به ویژه در معرفی محصوالت جدید تولید شده.
گفته میشود کارگروه پیشنهاداتی برای تغییر
بخش�ی از مواد  17و  41مندرج در الیحه حمایت از
تولید ملی داشته .این پیشنهادات چیست؟
حائ�ری :س��هامداران واحدهای صنعتی اگ��ر بتوانند از

برای بازگشت ارز ناشی از صادرات چه تمهیدی
در این الیحه و پیشنهادهای اتاق دیده شده است؟
صفایی :برای اینکه ارز ناشی از صادرات به کشور بازگردد

یکی از نقدهایی که در آستانه یکسالگی دولت
از سوی برخی مطرح شده این است که چرا دولت از
سویی الیحه حمایت از تولید ملی میدهد و از سوی
دیگر هنوز قانون تسهیل فضای کسبوکار را ابالغ

گویا یکی از نگرانیهای پیش رو بار مالی این
الیحه برای دولت اس�ت و برخ�ی میگویند که در
تحمیل این بار مالی آیندهنگری کافی صورت نگرفته
است.
صفایی :معتقدم که الیحه حمایت از تولید ملی بیش از

آنکه بخواهد برای دولت بار مالی باشد ،جنبه سیاستگذاری
داش��ته و میتواند در تامی��ن منابع مالی به کمک دولت
بیاید .به هر شکل نیازی در این الیحه بوده که وزیر صنعت
به این سرعت نسبت به ارایه آن به مجلس و هیات دولت و
اتاقهای بازرگانی اقدام کرده است.
پورفالح :شاید این قانون در کوتاهمدت در برخی بخشها
برای دولت بار مالی داشته باشد اما پیشبینی بنگاهداران و
فعاالن بخش اقتصادی این است که این سرمایهگذاری در
بلندمدت به نفع دولت خواهد بود .چنانکه هر چه سطح
تولید در کش��ور باالتر رود ،اخذ مالیات به عنوان یکی از
ابزارهای درآمدی در اختیار دولت بیش��تر خواهد ش��د.
همچنین تالش بیشتر برای تولید و اشتغال در نهایت به
افزایش سرمایه تولید ناخالص ملی منجر خواهد شد .نرخ
پایین اشتغال و ناهنجاریهای ناشی از آن در هر جامعهای
برای دولتها آسیبزاس��ت و اتفاق��ا بخشهای تولیدی
هستند که میتوانند با اشتغالزایی آسیبهای بیکاری در
جامعه را مدیریت کنند .از سوی دیگر خیلی از موارد این
الیح��ه بار مالی ندارد ،مانند ماده  22که مربوط به قانون
بهبود مس��تمر فضای کسبوکار شده و برای دولت هیچ
بار مالی ندارد.
حائری :این الیحه نهتنها بار مالی آنچنانی ندارد که برخی
از مواد آن درآمدزاست .چنان که در یکی از مواد این الیحه
در ازای یک درصد مالیات ابرازی ،یک درصد را بخشوده و
درآمدی برای دولت به همراه آورده است.

صفایی:
یکی از مواد
پیشنهادیارایه
شده از سوی اتاق
این است که به
منظور سهولت در
برگشت ارزهای
صادراتی،تعرفه
واردات مواد
اولیه و تجهیزات
و ماشینآالت
بخش تولید ،در
صورت استفاده
از ارز صادراتی
20درصد کاهش
یابد.

مواد ای�ن الیحه در حوزه تامین اجتماعی چه
راهکارهای آیندهنگرانهای ارایه کرده است؟
صفایی :کارگروه پیش��نهاد کرده که به انحصار از س��وی

سازمان تامین اجتماعی پایان داده شود و فرصت رقابت
سایر واجدین شرایط فراهم شود .سازمان تامین اجتماعی
بای��د از انحصار در بیاید ،به ویژه با وجود نابس��امانیهای
فراوانی که در این س��الها در این سازمان مشاهده شده
است .ورود بخش خصوصی به این رقابت میتواند به نفع
مصرفکننده باش��د .در ماده  31این الیحه نیز آمده که
به منظور فراهم کردن شرایط رقابتی و افزایش كارآمدی
بیمههای تأمین اجتماع��ی و جلوگیری از ایجاد هرگونه

نگر
آینده

هم واردکنندگان میتوانند از معافیت  20درصدی تعرفه
برخوردار شوند تا این مشوقی برای بازگشت ارز صادراتی
به داخل کشور باشد .همچنین پیشنهاد کارگروه این بوده
که دولت موظف اس��ت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز
را بر عهده بگیرد .به این ترتیب یکی از مواد پیش��نهادی
ارایه ش��ده از س��وی اتاق این است که به منظور سهولت
در برگش��ت ارزهای صادراتی ،تعرفه واردات مواد اولیه و
تجهیزات و ماشینآالت بخش تولید ،در صورت استفاده
از ارز صادراتی 20درصد کاهش یابد .همچنین پیشنهاد
دیگر ما این بوده که بانكها موظف شوند تسهیالت ارزی
و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی
در حوزه فعالیتهای صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف
 75درصد س��رمایهگذاری ثابت مورد نیاز طرح ،تأمین و
پرداخت کنند .که در مورد این بند کارگروه اتاق (درمورد
نرخ بهره بررس��ی شود)و (بخش از بهره پس از راهاندازی
مسترد شود) را به همین ماده افزوده است.

فضای کس��بوکار در ش��ورای عالی وزیران مطرح است
چ��ون هر مادهای از آن به ی��ک وزارتخانه مرتبط بوده و
به همان وزارتخانه منعکس شده است .برای برخی مواد
این قانون آییننامه اجرایی تنظیم ش��ده و کارگروهی در
وزارت صنعت مس��وول جمعبندی و تدوین نهایی است
و خوشبختانه سرعت قابل مالحظهای یافته و امیدواریم
به زودی آییننامهها به تصویب دولت برسد ،چراکه دیگر
نیازی به تصویب مجلس نیست.

شماره بيست و هفتم  /تیر 93

نقدینگ��ی خودش��ان را به ای��ن بخش از تولی��د تزریق
کنند ،آن وقت بخش��ی از پولهای سرگردان در بازار هم
به سمتوس��وی تولید هدایت خواهد شد به شرط آنکه
سهامدار واحد صنعتی بتواند معادل سود عقود مشارکتی
بهرهاش را بردارد و این اعتبار جزو هزینههای قابل قبول
وزارت دارایی قرار گیرد و از آن مالیات کس��ر نشود .برای
نمونه اگ��ر واحد صنعتی دو میلیارد تومان از س��هامدار
خ��ودش وام بگیرد و بهره را به همین س��هامدار بدهد و
مالیات بر عملکرد افراد را از نقدینگی خودشان به شرکت
ترزیق کنند ،این کار کمک بس��یار خوب��ی برای تامین
سرمایههای مورد نیاز واحدهای تولیدی است و جلوگیری
از پراکندگ��ی منابع مالی و تمرکز آن صرفا در خرید طال
و دالر .مواد  17و  41ش��رکتهای دولتی را موظف کرده
ب��رای فروش ب��االی  500میلیون تومان برای مش��تری
خودشان که از بخش خصوصی هستند گشایش اسنادی
داخلی انجام دهند ،پیش��نهاد ما این ب��وده که دو طرف
این قضیه میتوانند هر دو از بخش خصوصی هم باشند.
پیشنهاد کارگروه در ماده  17این بوده که «دستگاههای

اجرایی و سازمانها و شركتهای دولتی میباید (مكلفند)
انجام معامالت خ��ود با بنگاههای تولی��دی داخلی را از
طریق گش��ایش اعتبارات اس��نادی ریالی انجام دهند».
همچنین در خصوص مواد 17و 41الیحه ،کارگروه اتاق
بازرگانی پیشنهاد کرده تا شرایط ال.سی داخلی تسهیل
و اخذ ضمانته��ا در اختیار بانکهای عامل قرار گیرد و
محدودی��ت دولتی بودن یک طرف معامله حذف ش��ود.
م��اده  41الیحه تاکید دارد که «دس��تگاههای اجرایی و
س��ازمانها و شركتهای دولتی به رعایت قانون حداكثر
استفاده از توان فنی ،مهندسی ،تولیدی و صنعتی و اجرائی
كشور موظف ش��دهاند ».در حال حاضر برای استفاده از
ال.سی داخلی ش��رایط سختی از سوی بانک مرگزی به
بانکها ابالع شده چناچه اگر بخواهی از سوی یک بانک
ال.سی داخلی بگیری باید بین  110درصد تا  170درصد
ارزش ال.س��ی به بانک مورد نظر ضمانتنامه بدهی ،که
خب نش��دنی اس��ت ،چرا که اگر تولیدکنن��ده این همه
اعتبار داشت چرا سراغ ال.سی آمده است؟ آییننامه بانک
مرکزی کار را آنقدر س��خت کرده که تقریبا کار ناشدنی
است .کارگروه متشکل از فعاالن بخش صنعت و معدن و
تولید در اتاق بازرگانی  16ماده پیشنهادی به الیحه دولت
اضافه کردهاند که درخواست کردیم تشخیص صالحیت
وامگیرنده را به عهده بانک عامل بگذارند و آییننامه بانک
مرکزی ملغی ش��ود .به این ترتیب بانک عامل با توجه به
شناختی که از مش��تری خود دارد دراین زمینه تصمیم
بگیرد و اگر شناخت از مشتری دارد بتواند از سفته شرکت
و شخصی و وثیقههای مختلف به همین منظور استفاده
کند تا باالخره شرایط برای آغاز به کار ال.سی داخلی مهیا
شود ،چون با در نظر گرفتن شرایط کنونی ،عمال امیدی
به فعال شدن ال.سی داخلی نیست.

نکرده ،فکر نمیکنید انتظ�ار میرفت که در دولت
آقای روحانی این قانون زودتر از این حرفها اجرایی
شود و به کمک تولید بیاید؟
پورفالح :تا جایی که در جریان هس��تم قانون تس��هیل
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الیحه حمایت از تولید ملی

اقتصاد سیاسی

انحصار و امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشس��تگی اعم
از خصوص��ی ،عمومی ،تعاونی و ی��ا دولتی ،صندوقهای
بازنشستگیخصوصیبارعایتتضمینحقوقبیمهشدگان
و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت  10سال
ایجاد میش��ود .مقرر ش��ده تا آییننامه اجرایی این ماده
ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت
وزیران برس��د .پیش��نهاد کارگروه این بوده که این ماده
همزمان به تایید وزارت تعاون و اتاق ایران برسد .همچنین
نظر کارگروه این بود که برای مالیات بر ارزش افزوده اینکه
هر سال دو درصد افزایش داشت باشیم ،زیاد است ،چراکه
از یک طرف باعث گرانی و تورم میشود و از طرف دیگر
اختالل در کار تولیدکننده را موجب میشود .مانند خیلی
از تصمیمهای دیگر که پیش از آنکه زیرساختهایش��ان
فراهم باشد اجرایی شدند .اگر ساختار اولیه اینها تعریف
میشد و ابزار و الزامات مورد نظر فراهم میآمد اجرای این
قانون منطقیتر پیش میرفت نه مثل حاال که هنوز بعد از
 5سال مقاومتهایی وجود دارد و جز برخی شرکتهای
منضبط که مرتب مالیات را پرداخت میکنند ،یک عده
هنوز از پرداخت سر باز میزنند.
نقد برخی بر الیحه تولید ملی این است که این
الیحه تنها دیدگاه وزارت صنعت ،معدن و تجارت را
پوشش داده نه دیگر وزارتخانههای اقتصادی دولت
را .شما این نقد را چطور میبینید؟
پورفالح :بدیهی اس��ت ،متولی بخ��ش صنعت و معدن

وزارت رفاه باشد .طبیعی است که الیحه برای نظرخواهی
به این وزارتخانهها هم فرستاده شده اما اقدام پیشروانه و
به موقع وزارت صنعت نباید مورد س��وال و نقد قرار گیرد
چرا که دلیل آقای وزیر برای تس��ریع در ارایه این الیحه
وضعیتی است که او بهتر از هر فرد دیگری از آن خبر دارد
و ضرورت رسیدگی هر چه سریعتر به بنگاههای اقتصادی
و تولیدی در حال ورشکستگی است .وضعیتی که بارها به
ایشان و دیگر مسووالن در وزارتخانههای اقتصادی دولت
منتقل ش��ده است .هر چه باش��د ،وزارت صنعت متولی
تولید در کش��ور اس��ت و به همین اندازه نگران وضعیت
امروز تولید و صنعت ایران .الیحه پیش��نهادی هنوز در
مراحل مقدماتی تصویب اس��ت تا با ارایه نظر بخشهای
مختلف این پیشنهاد تکمیل شود .البته کارهایی که در
اتاق صورت گرفته نهایی نیست و هنوز هم پیشنهادهایی
از س��وی بخشهای مختلف رسیده که در حال تجمیع
دیدگاهها هستیم .نباید مزایای مثبت این الیحه را نادیده
گرفت و صرفا روی اینکه چرا وزارت دارایی و نفت و رفاه
در جریان قرار نگرفتهاند ،س��خن گفت .اتفاقا الیحه ارایه
ش��ده از سوی وزارت صنعت شروع خوبی بوده و باید این
اتف��اق و اقدام مثبت دولت را به فال نیک گرفت ،به ویژه
اینکه دولت همین روزها یک س��اله شده است .در پایان
بگذارید این اشاره را هم بکنم که بخش صنعت و معدن
حدود  25درصد تولید ناخالص ملی را تش��کیل میدهد
و به همین خاطر خروجی این بخش برای هر کش��وری
نقش حیاتی در اقتصاد دارد .از س��وی دیگر تا حدود 60
درصد اشتغال کشور در اختیار صنعت و معدن قرار دارد
و اگر روی همین دو پارامتر متمرکز ش��ویم ،اهمیت این
بخشها قابل درکتر میشود .صنعت و معدن امروز کشور

حائری:
این الیحه
نهتنها بار مالی
آنچنانیندارد کش��ور وزارت صنعت ،معدن و تجارت اس��ت و تردیدی
که برخی از مواد وجود ندارد که در  42ماده الیحه ارایه شده برخی مواد در
آن درآمدزاست .حوزه اقتصاد دارایی و بانک مرکزی و برخی هم در حوزه
چنان که در
تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
یکی از مواد این
الیحه در ازای
امروز فضای کسبوکار در کشور متاثر از تهدید نقدینگی است .شاید به همین
یک درصد مالیات
خاطر توجه به یک طرح یا الیحه با محور حمایت از تولید و خدمات در مجلس
ابرازی ،یک
و دولت مورد تاکید قرار گرفت و همزمان مرکز پژوهشهای مجلس و اتاقهای
درصد را بخشوده
بازرگانی طرحی را در دس��تور کار قرار دادهاند تا بر اس��اس آن بتوانند به کمک
و درآمدی برای
صنعتگران بشتابند .همچنین همگان میدانند بیکاری آغاز مصیبتهای اجتماعی
اسماعیل جلیلی بعدی برای یک جامعه است و بنابراین هر تالشی برای ایجاد فرصتهای شغلی
دولت به همراه
بدون تردید به نفع تولید ناخالص ملی و بهبود شرایط امنیتی و روانی در جامعه
نایب رییس
آورده است.

نگر
ه شماره بيست و هفتم  /تیر 93
آیند

36

کمیسیون تولید ملی خواهد بود .اواخر اردیبهش��ت ماه بود که خبر رس��ید وزیر صنعت دست به کار
ش��ده و بر محور همان طرح پیشین (در دوره پیش طرح دو فوریتی حمایت از
مجلس
تولید ملی در صحن مجلس رای نیاورد اما به صورت دو ش��وری در دس��تور کار
کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار گرفت) الیحهای به مجلس فرستاده است .از مشکالت طرح پیشین
عدم نگاه حمایتی دولت و دولتمردان پیشین به مساله تولید و بخش خصوصی بود .دولت دهم در بهترین
حالت قرائت خاصی درباره حمایت از تولید و بخش خصوصی ارایه میکرد که از سوی فعاالن این بخش
چندان مورد تایید نبود .بههرحال در شرایطی که  38درصد از تولید ناخالص ملی در حوزه اختیارات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است انتظار هم این بود که دولت تدبیر و امید برای تزریق منابع مالی و تشویقی و
تسهیلی گام موثری بردارد .و حاال با ارایه پیشنویس الیحه حمایت از تولید ملی ،تحقق و اجراییشدن این
الیحه میتواند نهتنها در راستای توسعه که در راستای تحقق اصول ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری
در راستای اقتصاد مقاومتی باشد .تولیدکننده و صنعتگر ایرانی در تمام گذرگاههای دشوار تاریخ ایران به
کمک امنیت سیاسی و غذایی ما آمده است .به همین خاطر امروز دولتمردان مدبر میدانند که باید شرایط
زیرساختی را برای شکلگیری اقتصادی متوازن و رو به توسعه ایجاد کنند و این بخش از جامعه در فضایی
آرامتر و بانشاطتر به فعالیت و اقدامات مفید فایده خود برای تمام مردم ادامه دهد.

در سطحی نیس��ت که بخواهیم آن را نادیده بگیریم .به
ویژه نقش صنعت و معدن در دوره بازسازی پس از جنگ
غیرقابل انکار بود ،از س��وی دیگر در سالهای گذشته و
پس از تحریمهای گسترده علیه ایران تولید داخلی مانع
از ش��کلگیری صفهای طوالنی بود و خوشبختانه همه
چی��ز به وفور مهیا بود .اما خاطرتان هس��ت که در دوره
پ��س از جنگ صفهای طوالنی ب��ه راه افتاده بود و حاال
در این وانفسای تحریمهای دشوار به یمن فعالیت بخش
خصوصی نه نیازی به آن صفهای طوالنی شد و نه کمبود
جدی و نه بازگشت نظام کوپنی به کشور.
به همین خاطر میشود گفت که بخش خصوصی ما
بسیجیهای اقتصادی کشور هستند که جنگ اقتصادی
را خیل��ی خوب مدیریت کردهاند ت��ا هموطنان در هیج
زمینهای با مش��کل مواجه نش��وند .در همه این سالها
صادرات معدنی ما رش��د قابل توجهی داشت و توانستیم
به تامین بخشی از ارز مورد نیاز در شرایط تحریم کمک
کنیم .حتی بخش خصوصی در صادرات پتروشیمی هم
آس��تین باال زد و همراه دولت شد .بدون تردید به همین
خاطر اس��ت که امروز مجلس و دولت یکپارچه در لزوم
حمایت از تولید همرای هستند ،اما اینکه تا چه میزان در
مرحله اجرا پای کار میمانند سوال بزرگی است که امروز
نجا
پیش روی همه ما قرار گرفته اس��ت .چنانکه تا همی 
ه��م در ایران قوانین خوب و مثبت برای حمایت از تولید
کم نداریم اما در مرحله اجرا ،همیشه نواقص بسیار است.

به ه�ر حال الیح�ه حمای�ت از تولید فرصت
مناسبی است تا بتوانیم به ضمانتمند کردن فرآیند
اجرای برخی قوانین کمک کنیم ،آیا س�ازوکاری در
این زمینه هم اندیشیده شده است؟
صفایی :اتفاقا یکی از پیش��نهادهای اصلی کارگروه اتاق

بازرگانی این است که برای مستخدمین و ماموران دولتی
در هر پس��ت و مقام��ی ،که از اجرای ای��ن قانون (قانون
حمایت از تولید ) سر باز زنند و یا کوتاهی کنند ،حبس
و ی��ا انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته ش��ود( .در
حال حاضر اجرا ی��ا عدم اجرای قانون هیچ ضمانت اجرا
نداشته و خاطی مورد سوال قرار نمیگیرد) بدینترتیب
مس��ووالن دولتی که به نفع خود و زیر مجموعه خود از
اجرای مواد قانونی ،طفره بروند ،به س��ه ماه تا یک س��ال
انفصال از کارهای دولتی محکوم میشوند.
پورفالح :البته صادقانه بگویم؛ پیشبینی ما این است که
این ماده پیش��نهادی به راحتی حذف شود و رای نیاورد
ام��ا تمام اعضای این کارگروه ب��ر ضمانت اجرای قوانین
تاکید دارند .اصال نکته عجیب ماجرا این است که در ایران
80هزار ماده قانونی وجود دارد در حالیکه آمار مواد قانونی
در برزیل و روس��یه  800ماده است ،متاسفانه در بخش
قوانین داخلی انواع موازیکاری و تناقضها وجود دارد اما
در مرحله اجرا با سد مواجه میشود.
حائ�ری :همچنین کارگروه پیش��نهاد کرده که پرداخت
حق��وق و ع��وارض گمرکی ماش��ینآالت و م��واد اولیه
بنگاههای تولیدی به صورت یکس��اله تقس��یط ش��ود .و
به منظور س��هولت در برگش��ت ارزهای صادراتی ،تعرفه
واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآالت بخش تولید
در صورت اس��تفاده از ارز صادراتی 20درصد کاهش یابد.

ب��ه ویژه برای قطع برق در زم��ان اوج مصرف حاملهای
انرژی در کشور ،پیشنهاد کارگروه این بوده که در زمان اوج
مصرف حاملهای انرژی ،انرژی و سوخت اصلی واحدهای
تولیدی قطع نشود.
صفایی :این به آن دلیل اس��ت ک��ه مثال تنها قطع برق
کارخانهای که در کار س��اخت الس��تیک است میتواند
ب��ه ه��در رفت کیلومتره��ا از خط تولید و ض��رر و زیان
جبرانناپذیرمنتهی شود.
پورفالح :البت��ه کارگروه همچنین منتظر تدوین و ابالغ
هرچه سریعتر و اجراییکردن قانون بهبود مستمر فضای
کس��بوکار مورد انتظار بن��گاهداران در بخش خصوصی
است .از سوی دیگر پیش��نهاد شده که در قانون مالیات
ب��ر ارزش افزوده بازنگری ص��ورت گرفته و عدم پرداخت
مالیات تا هنگام وصول آن از س��وی خریدار مدنظر قرار
گی��رد.در مورد قیمتگذاری و لزوم ورود بخش دولتی به
تعیین قیمتها -که البته در دولت گذش��ته بسیار باب
ش��د -هم انتظار میرود که الیحه پیش��نهادهای جدی
مطرح کرده باشد.
حائ�ری :یکی از پیش��نهادهای ارایه شده از سوی همین
کارگروه این اس��ت که قیمتگذاری از سیستم اقتصاد
کش��ور به جز برای کاالهای اساس��ی و ضروری  -که از
ارز مرج��ع اس��تفاده میکنند -حذف ش��ود .البته ماده
پیشنهادی دیگر ما نیز این بوده که تمامی معافیتهای
مالیاتی بنگاههای اقتصادی به جز مناطق آزاد ،مناطق غیر
برخوردار و شهرکهای صنعتی حذف شود .در پایان باید
به یکی دیگر از پیشنهادهای کارگروه اتاق بازرگانی درباره
همین الیحه اشاره کنم که پیشنهاد داده است تبصره 1
و  2ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم حذف شود و به
بند  18م��اده  148این قانون پس از عبارت “غیر بانکی
مجاز” ،خریدهای م��دتدار مواد اولیه واحدهای تولیدی
نیز اضافه ش��ود .همچنین پیشنهاد ش��ده تا  10درصد
اضافه هزینه حمل کاال با ناوگان خارجی (تبصره  2قانون
مقررات تردد وس��ایط نقلیه خارجی مص��وب )22.4.73
ب��رای تولیدکنندگان حذف ش��ود ،چراکه سالهاس��ت
تولیدکنندگان باید نسبت به پرداخت این ارقام اقدام کنند.
صفایی :البته از دیگر موارد و پیشنهادهای ما این بود که
بانک مرکزی مکلف ش��ود ظرف سه ماه از تاریخ تصویب
این قانون ،کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی،
بانکها و اتاق ایران ،تش��کیل و نسبت به بازنگری جدی
و اصالح قراردادهای یکطرفه سیستم بانکی اقدام کند و
همچنین پیشنهاد شده تا واحدها و بنگاههای تولیدی در
اولویت پرداخت تسهیالت سیستم بانکی قرار بگیرند.

یکی از عمدهترین مشکالت این روزهای بخش تولید و صنعت فقدان «سرمایه در گردش» در کارخانههاست؛
موضوعی که خوشبختانه در الیحه حمایت از تولید ملی که اخیرا به مجلس ارائه شده مورد توجه قرار گرفته
است .با تصویب این الیحه میتوان امیدوار بود که در افق پیشرو ،حل و فصل مسائل مربوط به ارز ،سرمایه در
گردش ،ارایه تسهیالت و برخی بخشودگیها شامل حال صنعت ،معدن و تولید کشور شود و آنچنان که از بند
بند این الیحه برمیآید ،دولت این بار از جنبههای مختلف درد صنعت را دیده است و در کنار مجلس و بیش
از دورههای پیش بر سر تصویب و اجرایی کردن این الیحه همکالم هستند .اما در نظر داشتن نوعی آیندهنگری
از همین حاال برای تحقق آزادسازی قیمتها ،مورد انتظار بخش خصوصی و تولید کشور است .البته در الیحه
حمایت از تولید ملی نیز دو فاکتور آزادسازی قیمتها و تالش برای پایین آوردن قیمتها مورد تاکید قرار
گرفتهاست تا در سایه آن تولید و صنعت جان دوباره بگیرد و به مسیر توسعه بازگردد .چراکه تا وقتی تالش
برای تولید انبوه صورت نگیرد ،قیمتها در انحصار و محدودیت خواهد ماند و به این ترتیب صنعت نمیتواند با
هیچ جهشی مواجه شود .الیحه حمایت از تولید ملی با چنین رویکردی عواملی را متذکر شده که در نهایت به
افزایش تولید کمک خواهد کرد .از آن جمله ماجرای تعیین از باال به پایین قیمتهاست که در دولت گذشته،
آسیب زیادی به بخش تولید وارد کرد و در الیحه جدید تمهیداتی در رابطه با آن اندیشیده شده است .امروز
مسووالن دولت و بخش خصوصی متفقالقولند که اگر دولت در عرصههای مرتبط با تولید و بخش خصوصی
بخواهد نقش ناظر و فرمایشی را ایفا کند نتایج عکسی برای تولیدکننده ،اقتصاد ،بازار و مردم به همراه خواهد
داشت اما منطق حاکم بر بازار و وجود فضای رقابتی در جایگاه عاملی برای تعدیل بازار عمل میکند.
یکی از مواد مثبت این الیحه پیش��نهادی اس��ت در جهت جمعآوری سرمایههای س��رگردان در بازار و
جهت دادن آن به مسیر تولید؛ آنگاهی که متذکر میشود« :متناسب با نرخ تورم ،نسبت به افزایش سرمایه
صندوقهای حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ،حمایت از
توسعه صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اقدام شود ».همچنین اشاره شده است که اگر
بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوقها مشارکت کند ،وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه
قابل قبول مالیاتی تلقی میشود .چنین رهیافتی را در صورت اجرایی شدن به فال نیک باید گرفت .یکی دیگر
از بندهای موثر این الیحه این است که «تمامی بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظف
شدهاند تا درصورت درخواست بنگاههای تولیدی ،متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی به
بنگاههای یادشده ،نسبت به آزادسازی مازاد وثیقهها و یا تبدیل وثیقه ،متناسب با میزان باقیمانده تسهیالت
اقدام کنند» .این بند نیز میتواند به آزادسازی زودتر اسناد در اختیار بانک بخش تولید کمک کند.
الیحه حمایت از تولید ملی در راستای حمایت از صنعت و تولید داخل تدوین شده و خوشبختانه اتاقهای
بازرگانی در روزهای بررسی الیحه پیشنهادی دولت ،جلسههای کارشناسی فراوانی در همین زمینه برگزار
کردهاند و قرار است در نهایت قانونی به اجرا درآید که کسی نسبت به مفاد آن شکایت نداشته باشد .اما نه
تصویب این سند که اجرایی شدن بندهای متعدد و حمایتگر آن برای تولیدکنندگان حائز اهمیت است .در
تمام سالهای پس از انقالب ،چه مجلس و چه دولت از تصویب قوانین انبوه برای حمایت از حوزههای مختلف
فروگذار نکردهاند و حاال هم برخی از مواد این الیحه در دیگر اسناد باالدستی از برنامه توسعه پنجم تا اسناد
دیگر موجود است .آنچه الیحه حمایت از تولید را برجسته خواهد کرد این است که دولت در مسیر اجرای
آن از رانتجوییها جلوگیری کرده و به این منظور پس از تدوین آییننامههای مرتبط ،آنها را در مدت زمان
مورد نظر به سرعت ابالغ کند.

شاهرخ ظهیری
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

در الیحه حمایت
از تولید ملی نیز دو
فاکتور آزادسازی
قیمتها و تالش
برای پایین
آوردن قیمتها
مورد تاکید قرار
گرفتهاست تا در
سایه آن تولید
و صنعت جان
دوباره بگیرد.
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عملیاتی ش��ود چرا که صنعت و تولی��د ما در وضعیتی
ق��رار گرفته که این الیحه میتواند درمانی برای دردهای
بیشمار آن باش��د و به همین خاطر تسریع در تصویب
و ابالغ این قانون شاید بتواند وضعیت را به سمتوسوی
مثبتی سوق دهد.

آزادسازی و کاهش قیمتها
دو فاکتور اصلی حمایت از تولید ملی هستند

نگر
آینده

چش�مانداز قانونی شدن الیحه و اجرای آن را
چگون�ه ارزیاب�ی میکنی�د و فک�ر میکنی�د در
مطلوبترین سناریو ،زمان مناسب برای تصویب آن
چه زمانی است؟
پورفلاح :امی��دوارم که پیش از ش��هریورماه این الیحه

آزادسازی و جهش صنعت
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الیحه حمایت از تولید ملی

اقتصاد سیاسی

دولت بار مالی الیحه را پذیرفته است
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر
1

نگاه نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی
به پیشنویس الیحه ارس�الی دولت چیست و
این الیحه قرار اس�ت در وضعیت فعلی دقیقا
حمیدرضا فوالدگر از چه زوایایی به کمک تولید در کش�ور بیاید
رئیس کمیسیون و چه نگاه آیندهنگرانهای به وضعیت تولید در
ویژه حمایت از ایران دارد؟
تولید ملی مجلس

اگ��ر طرح حمایت از تولید ملی با تمام ایرادها و
ک موکاستیهایی که داشت در همان سال گذشته
تصویب شده بود ،بیتردید وضع تولید ما امروز خیلی
بهتر بود .به همین خاطر س��رعت عمل در تصویب
این الیحه به ش��دت توصیه میش��ود .البته دولت
س��ابق و برخی همکاران ما به دلیل آنچه بار مالی
میدانس��تند با این طرح موافق نبودند و در نهایت
بررسی طرح حمایت از تولید ملی به بنبست رسید،
ولی حاال که دولت خودش الیحهای با این مضمون
را به مجلس آورده ،پیامی واضح برای بخش تولید و
صنعت دارد که دولت بار مالی این حمایت را هرچه

باشد میپذیرد .اکنون نیز اگرچه طرح ما در مجلس
آماده بود و کلیاتش در کمیسیون ویژه رای آورد ،اما
با رای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه بنا شد
هر دو پیشنویس  -دولت و مجلس -یکی شود و سر
آخر دولت الیحه حمایت از تولید ملی را ارایه دهد.
به همین خاطر اکثر موارد مندرج در الیحه با همان
طرح پیشین مشترک است و به همین خاطر بعید
میدانم که الیحه با مخالفت نمایندگان مواجه شود.
ما نیز کارگروهی در مرکز پژوهشها تشکیل دادهایم
و بنا شده تا نقطهنظراتمان را به دولت برسانیم و بهتر
است دولت تا همینجای کار نقطهنظرات مجلس
را اعمال کند چراکه مس��لما اعمال پیش��نهادهای
نمایندگان از ایج��اد تنشهای احتمالی در صحن
میکاهد و به رایآوری آس��انتر الیحه در مجلس
کمک میکند .در شرایط موجود ،رابطه میان دولت
و مجلس درباره این الیحه ،بر محور همدلی اس��ت
و ه��م نمایندگان و هم دولتیها به خوبی وضعیت
وخیم بخش تولید کش��ور را دریافتهاند و به عمق
فاجع��ه در برخی بنگاهه��ای تولی��دی و احتمال

ورشکستگی در آنها واقفند .این الیحه چند محور
دارد و مبتن��ی بر س��ناریوهای گوناگونی میتواند
گشایشهایی در مسیر بخش تولید به وجود آورد.
از محورهای مرتبط با امور مالیاتی ،گمرکی و بانکی
گرفته تا تاکید بر تولید و فنآوری دانشبنیان .حتی
در این الیحه به ضرورت توجه به تولیدات کشاورزی
پرداخته ش��ده و چند ماده مس��تقل در این رابطه
وجود دارد .بندهای این الیحه بیشتر جنبه حمایتی
دارد تا مشوق و گشایش .از سوی دیگر برخی مسائل
بودجهای و مالی که همیشه با سختگیری شورای
نگهبان مواجه شده بناست در این الیحه دیده شود
و به شکل قانون دائمی بخشهای بیمهای و مالیاتی
درآید تا هر س��ال مجبور نباشیم آنها را در بودجه
بیاوریم.
2
رون�دی که از مخالف�ت دولت ده�م با طرح
حمای�ت از تولید ملی تا ارائه الیحهای در این
زمینه از سوی دولت یازدهم طی شد را چگونه

عبور از شعار
ضمانت اجرای یک قانون مهمتر از اصل قانون است
موید حسینی
صدر
عضوکمیسیون
صنایع و معادن
مجلس

نگر
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یکم،پیشینه

اواخر س��ال  1391الیحه حمایت از تولید ملی
در قال��ب 40ماده از س��وی هیات رئیس��ه مجلس
اعالم وصول ش��د و برای بررسی به کمیسیون ویژه
حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی
اصل  44ارائه و پس از بررس��ی در کمیسیونهای
مرتبط ارائه شد40 .مادهای که در جلسههای مرکز
پژوهشهای مجلس و نمایندگان بخش خصوصی،
ب��ه  31ماده کاهش یافت؛ اما ب��ار دیگر تعداد مواد
قانونی این الیحه به 61ماده افزایش یافت و سرانجام
با 19بار ویرایش ،کلیات آن با 56ماده مرداد ماه سال
 1392به صحن علنی مجلس رسید .اما کلیات این
الیحه با  106رای مخالف نتوانست نظر نمایندگان
مجلس را به خود جلب کند و درنهایت به تصویب
نرسید .مغایرت برخی از بندهای این الیحه با قانون

برنامه پنجم توسعه موجب شد نمایندگان مجلس
مخالفت خ��ود را با این الیحه اعالم کنند و تعیین
تکلیف آن به تعویق بیفتد.
دوم ،بار مالی الیحه

با روی کار آمدن دولت یازدهم ،کمیس��یون ویژه
حمایت از تولی��د ملی و نظارت بر اص��ل  44قانون
اساس��ی مجلس ،مهلتی دو ماهه ب��رای ارائه الیحه
حمایت از تولید ملی به دولت جدید دادند و همزمان
با آغاز بازنگری آن از س��وی دولت ،مجلسیها نیز به
موازات دولت آغاز به اصالح الیحه اولیه کردند .اکنون
نیز به نظر میرسد مفادی که در پیشنویس الیحه
حمایت از تولید گنجانده شده بتواند در راستای بهبود
اوضاع فعلی بخش تولید و صنعت کش��ور موثر واقع
ش��ود .آنچنانکه وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت هم

اخی��را اش��اره کردهاند ،در ط��رح ابتدایی مجلس بار
مالی حمایت از تولید ملی رقمی بین  10تا 12هزار
میلیارد تومان عنوان شده بود؛ و تردیدی نیست که
برای تامین منابع مالی این الیحه باید پای دولت به
میان میآمد .یکی از دالیل اصلی ممانعت از تصویب
و اجرایی ش��دن طرح پیش��نهادی مجلس در دولت
گذشته ،شاید بخش مربوط به بار مالی طرح بود که
حاال با ارایه همین طرح در قالب الیحه از سوی دولت
و تاکید همزمان دولت و مجلس بر حمایت از تولید
ملی گویی که مس��یر تصویب این الیحه بیش از هر
زمان دیگری هموار شده است .چنانکه پیشتر هم بارها
تاکید شده بود که با ارایه طرح و الیحهای در راستای
حمایت از تولید ملی به مجلس بدون در نظر گرفتن
بار مالی ،قانونی بدون پشتوانه به تصویب میرسد که
کاربردی برای واحدهای تولیدی نخواهد داشت.

ارزیابیمیکنید؟

صرف کرده باشد .به همین خاطر امیدوارم که در
سالهای بعدی از سوی دولت و تیم اقتصادیاش
گامهای اساسی برداشته شود.

در بخش��ی از پیشنوی��س این الیح��ه آمده
«سازمانهای توسعهای شامل سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی
مع��ادن و صنایع معدنی ایران ،س��ازمان صنایع
کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران و ش��رکت
ملی صنایع پتروش��یمی صرفا براس��اس قوانین
اساس��نامههای مربوطه اداره ش��ده و مش��مول
قوانین و مقررات مغایر آنها نمیش��وند ،حتی اگر
در س��ایر قوانین ذکر نام شده باشد ».بند دیگری
از این پیشنویس نیز به این موضوع اش��اره دارد
که «به منظور حمایت از تولید و اشتغال ،بانکها
و موسس��ات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک
مرک��زی پس از تائی��د هیات مدی��ره بانکها با
درخواس��ت بنگاههای تولیدی ،اصل س��ود اعم
از س��ود قبل و بعد از سررس��ید تسهیالت ریالی
یا ارزی سررس��ید گذش��ته و معوقه پرداختی به
بنگاهه��ای اقتصادی تولید را ک��ه در بازپرداخت
اقساط تس��هیالت به دالیل موجه دچار مشکل
ش��دهاند و قادر به پرداخت اقس��اط تس��هیالت
دریافتی نیستند ،برای یکبار و تا پنج سال تقسیط
و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه

خ��ارج کنند .همچنین جریمه خس��ارت تاخیر
پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تس��ویه
حساب کامل مورد تائید بانک یا موسسه مالی و
اعتباری بخشوده میش��ود ،به نحوی که در این
موارد نرخ س��ود تسهیالت جدید حداکثر معادل
نرخ سود تسهیالت تعیین ش��ده توسط شورای
پول و اعتبار باشد» .همچنین در بخش دیگری از
این پیشنویس چنین آمده «متناسب با نرخ تورم،
نسبت به افزایش س��رمایه صندوقهای حمایت
از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک ،حمایت از توسعه
صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای
معدنی اقدام شود .همچنین اگر بخش خصوصی
در افزایش سرمایه این صندوقها مشارکت کند،
وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل
قبول مالیاتی تلقی میشود».هر کدام از این بندها،
که البته تنها بخش اندکی از مفاد الیحه حمایت
از تولید ملی را شامل میشود ،حاصل ماهها تالش
و همراهی بخشه��ای دولتی ،مجلس ،اتاقهای
بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی است و هر
جمله و عبارت آن ریشه در نشستها و جلسههای
متعدد دارد .خوشبختانه تحلیل بندهای مختلف

سوم،نتیجههمفکری

آیا اختالف ج�دی در بندهای تدوینش�ده،
میان طرح پیشین ارایه شده از سوی مجلس
و الیحهای که دولت برای مجلس فرس�تاده،
وج�ود دارد؟ فکر میکنی�د کدامیک از مواد
مندرج در الیحه موثرتر از دیگر موارد باشد؟

تسهیالتبانکی
و جهت دادن
تسهیالتبانکی
به سمت تولید و
کمک واقعی به
استمهالوامها
به ویژه برای آنها
که به شکل واقعی
در بخش تولید
حاضر بودهاند و
البته بخشی از
حمایتگمرگی
از تولید داخل از
محورهایالیحه
حمایت از تولید
ملی است.

مواد این الیحه (همین چند موردی که در متن به
آن اشاره شد) نشان از آن دارد که اراده مسووالن
برای حمایت از تولید ملی این بار نه در قالب شعار
که در عمل محقق خواهد ش��د ،کاری که دولت
پیشین از انجام و اجرای آن باز ماند.
چهارم ،ضمانت اجرایی

ضمانت اجرایی قانون مهمتر از اصل قانون است.
در گذش��ته نیز بارها و بارها طرحها و لوایحی ،در
راستای حمایت از تولید به تصویب رسیدند اما در
عمل هرگز به مرحله اجرا گذارده نشدند .از جمله
این قوانین شکستخورده میتوان به تعیین سهم
 30درصدی بخش تولید از درآمد ناشی از اجرای
فاز نخست هدفمندی یارانهها اشاره کرد که هرگز
محقق نشد .قوانینی مانند استفاده از حداکثر توان
ساخت داخل و بهبود مستمر فضای کسبوکار نیز
تاکنون به صورت کامل اجرایی نشدهاند و به نظر
میرسد دولت یازدهم اگر فکری برای مرحله اجرا
نکند و از اش��تباهات دولت گذشته درس عبرت
نگیرد ،ممکن است الیحه حمایت از تولید نیز مانند
قوانین مش��ابه پس از تصویب در هیئت وزیران و
مجلس با بنبست در مرحله اجرا مواجه شود.

نگر
آینده

م��وارد اختالف موجود بس��یار جزئی اس��ت.
همچنین توجه داشته باشید که هر گروه و بخشی
از فع��االن عرصه تولید احتم��اال بندی نزدیک به
کاربرد تولید خودش��ان را مورد تاکید قرار دهند.
ب��رای نمون��ه تولیدکنندهای که در بخ��ش ارز یا
تسهیالت بانکی با مش��کل مواجه شده میتواند
به مس��ائل و موضوعهای مالی اشاره کند و دیگر
تولیدکننده به دیگر مواد .اما درکل مواد دیدهشده
در ای��ن الیحه در صورت قانونی و اجراییش��دن
میتواند بخشی از مش��کالت پیش روی صنعت
بهمعنای عام و نه خاص کلمه -را در بخش بانکیکه امروز مهمترین مس��اله صنعت است ،بردارد.
تسهیالت بانکی و جهت دادن تسهیالت بانکی به
س��مت تولید و کمک واقعی به استمهال وامها به
ویژه برای آنها که به شکل واقعی در بخش تولید
حاضر بودهاند و البته بخشی از حمایت گمرگی از
تولی��د داخل از محورهای الیحه حمایت از تولید
ملی است.
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دولت دهمیها به روش خودشان برای ارتقای
تولید فکر میکردند .روش��ی که ما روی آن توافق
نداش��تیم .به باور من دولت پیشین اراده و باوری
به حمای��ت از تولید نداش��ت ،و رویکردهایش با
دول��ت فعلی تفاوت داش��ت .در دولت گذش��ته،
نگاه به اقتصاد ،مبتنی بر حمایتهای مقطعی از
فعالیتهای اقتصادی بود .به عنوان مثال در بحث
حمایت از بنگاهه��ا به بنگاههای زودبازده اهمیت
داده شد و از سرمایهگذاری باالدستی غفلت شد،
در حال��ی که اتفاقا س��رمایهگذاری در بنگاههای
اقتصادی باالدستی به مراتب تعیینکنندهتر بود .در
پرداخت یارانهها هم متاسفانه صرفا پرداخت نقدی
اولویت داده ش��د و در امر ارایه تس��هیالت بانکی،
این تسهیالت تنها شامل حال «مسکن مهر» شد.
از سوی دیگر سود بانکی مسکن مهر و تسهیالت
بانکی ارایه شده ش��رایط ویژه و تاثیرگذاری برای
بخش تولید کشور به وجود نیاورد .حاال در دولت
یازدهم چند الیحه و طرح خوب در هیات وزیران
تصویب شده که امیدواریم به سمتوسویی بهتر
حرکت کند .البته در دولت یازدهم اگرچه نوسانها
کمتر ش��ده و دیگر از تصمیمهای خلقالس��اعه
پیش��ین خبری نیست ،هنوز رکود و تورم در بازار
و بخش تولید وجود دارد و حرکت خاصی از سوی
دولت برای بهبود این بخش از امور مشاهده نشده
است .هنوز در ابتدای مسیر هستیم و شاید دولت
فرصت یک سال گذشته را آگاهانه ،برای مدیریت
امور و پرهیز از بدتر ش��دن وضع تولید در کشور

در ماده  5این الیحه بانكها موظف ش��دهاند
تا تس��هیالت ارزی و ریالی م��ورد نیاز طرحهای
دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای
صنعتی و معدنی را با اولویت تا س��قف  75درصد
س��رمایهگذاری ثاب��ت مورد نیاز ط��رح ،تأمین و
پرداخت کنند .از س��وی دیگر بر اس��اس ماده 6
همین الیحه نیز دریافت وكالت بالعزل توس��ط
بانكها و موسس��ات مالی و اعتب��اری از مالكان
بنگاههای تولیدی دریافتكننده تسهیالت ،بابت
داراییه��ای خارج از وثیقههای موض��وع قرارداد،
ممنوع و بالاثر است .همچنین تمامی دستگاههای
اجرایی موضوع ماده « »5قانون مدیریت خدمات
كشوری مكلفند ،هر شش ماه ،جدول بدهیهای
مع��وق به بنگاههای تولی��دی بخش خصوصی و
تعاون��ی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارس��ال کنند .در عین حال دولت هم مكلف شده
ت��ا بدهی قطعیش��ده مذكور را از مح��ل درآمد
خصوصیسازی تس��ویه کند .ماده دیگری که در
مورد امور بانکی مس��ائلی را مورد تاکید قرار داده،
ماده  8این الیحه اس��ت .چنانکه بر اس��اس آن
تمامی بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و
خصوصی موظفند درصورت درخواست بنگاههای
تولیدی ،متناس��ب ب��ا بازپرداخت ه��ر بخش از
تسهیالت پرداختی به بنگاههای یادشده ،نسبت به
آزادسازی مازاد وثیقهها و یا تبدیل وثیقه ،متناسب
با میزان باقیمانده تس��هیالت اق��دام کنند .بانك
مركزی جمهوری اسالمی ایران مسئول نظارت بر
حسن اجرای این ماده است.
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اقتصاد سیاسی

فقدان استراتژی ،فقدان آیندهنگری
اجرای جزیرهای و سلیقهای ،پاشنه آشیل صنعت

1

ارسالن فتحی پور
رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس

اگرچه سند
چشمانداز و
انواع برنامهها و
قوانین در راستای
حمایت از تولید
نوشته شده اما
متاسفانه گاه از
نگارش متن روی
کاغذ تا اجرا،
قانون به چیز
دیگریتبدیل
میشود.
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بسیاری از کس��انی که دستی بر آتش اقتصاد
دارن��د معتقدند که برای حمایت از تولید ملی
و بهبود فضای کس��بوکار ،ش��ورای پول و اعتبار
باید ارائه تسهیالت بانکی را تسهیل و دولت نیز ارز
مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کند .موضوعاتی
که خوشبختانه بخش��ی از آنها در موادی از الیحه
حمایت از تولید ملی آمده و بانکها را نس��بت به
همکاری هر چه بیش��تر ب��ا بخش تولید و صنعت
مکلف کرده است .در بررسی و آسیبشناسی بخش
صنعت ،معدن و پتروشیمی ،پژوهشی از سوی مرکز
پژوهشهای مجلس انجام شده است .نگاهی گذرا
به یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با تاکید
بر تدوین اس��تراتژی برای صنعت و تولید میتوان
به سطح اس��تانداردی از خودکفایی ملی رسید اما
در این مس��یر باید گوشمان شنوای تمام نقدهایی
باشد که از گذشته تا به حال به فرآیند تولید و نحوه
حمایتهای دولتی در کش��ور وجود داشته و دارد.
واقعیت این است که تاکنون موارد مندرج در احکام
اسناد باالدستی و قوانین برنامه پنجساله چهارم و
پنج��م در جهتگیری و تح��والت بخش صنعت
تاثیر چندانی نداش��ته و گاه حتی شاهد روندهایی
خالف جهت این احکام بودهایم .نمونه بارز آن عدم
تغییر رویکرد سرمایهگذاری صنعتی و پسرفت در
میزان س��رمایهگذاریها در صنایع ب��ا فناوری باال
و ع��دم تحول ج��دی در خروجی بخش صنعت و
ترکیب سبد صادرات صنعتی است .بنابراین الزمه
اجرایی شدن احکام اسناد باالدستی و تغییر رویکرد
و تحول اساس��ی در بخش صنعت و دس��تیابی به
اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،در درجه
اول تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تصویب آن
توسط هیات وزیران و مشخص شدن سیاستهای
صنعتی عمودی (موضوع م��اده  150قانون برنامه
پنجم توسعه) در راستای اسناد و قوانین باالدستی
است.
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روند تحوالت متغیرهای کالن بخش صنعت
در سالهای اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار
نبوده و باکاهش میزان سرمایهگذاری صنعتی ،نرخ
رشد بخش صنعت منفی شده است ،به گونهای که
در سال  1391این رقم به منفی  9.9درصد رسید.
به رغم تاکید اس��ناد باالدستی به خصوص احکام
قانون برنامه پنجم توس��عه مبنی بر افزایش سهم
صنای��ع نوین در س��رمایهگذاریها و خروجیهای

بخش صنع��ت ،رویکرد و جهت حرکت متغیرهای
بخش صنعت همانند روند س��ابق ب��وده و ترکیب
س��بد صادرات صنعتی به مثابه س��الهای برنامه
چهارم توس��عه به مشتقات پایه نفتی و محصوالت
پتروش��یمی وابس��تگی کامل دارد .در نوع رویکرد
س��رمایهگذاری صنعتی کش��ور در سالهای اخیر،
تغییر و تحول مثبتی مش��اهده نمیش��ود و سهم
صنایع با فناوری باال در کل سرمایهگذاری صنعتی
دارای روندی نزولی و در محدوده کمتر از  1درصد
است .علت این امر چنانکه گفته شد فقدان استراتژی
و نبود سیاس��تهای صنعتی عمودی (گزینشی)
اس��ت .این در حالی اس��ت که الزمه اجرایی شدن
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که به عنوان نیاز
امروز اقتصاد ایران مد نظر اس��ت ،دو نکته اساسی
یعن��ی محور ق��رار گرفتن بخش تولی��د و مردمی
شدن اقتصاد از طریق تقویت نقش فعاالن اقتصادی
و ایجاد فرصت مناس��ب برای نقشآفرینی مردم و
همه فعاالن اقتصادی در سایه تهیه و تدوین مقررات
الزم و تدوین نقش��ه راه ب��رای عرصههای مختلف
اس��ت .اقدام اخیر وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
در تنظیم پیشنویس الیحه حمایت از تولید ملی
میتواند گام موثری برای جبران خالء فقدان نقشه
راه (استراتژی) باشد ،نکتهای که به تازگی از سوی
مرکز پژوهشهای مجلس مورد تاکید قرار گرفته و
امیدواریم که وزارت صنعت و معدن و تجارت عالوه
بر ارایه پیشنویس الیحه حمایت از تولید ملی ،به
س��مت ارایه راهکارهای دیگری در تحقق و ترسیم
استراتژی برای صنعت و تولید کشور گام بردارد.
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برخ��ی ن��کات در این الیحه آمده اس��ت که
همچنان محتاج توجه جدیتری است .بسیار
ش��اهد بودهایم که تولیدکنندگان��ی به رغم ثبت
س��فارش و واردات کاال از س��همیه ارزی برخوردار
نمیش��دند .اما ضروری اس��ت که دول��ت ارز مورد
نی��از تولیدکنن��دگان را در فرصت مقتضی تامین
کن��د .ماده چهارم الیحه «حمای��ت از تولید ملی»
دولت را موظف کرده تا به منظور پوش��ش ریسك
ناش��ی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای واحدهای
تولیدی ،زمینه انجام مبادالت موعددار و آتی ارز را
در بانكهای كشور و بازار بورس اوراق بهادار ،ظرف
مدت س��ه ماه فراهم کند .همچنین بر اساس ماده
ششم این الیحه بانكها موظف شدهاند تسهیالت
ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی

و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی و معدنی
را با اولویت تا سقف  75درصد سرمایهگذاری ثابت
م��ورد نیاز طرح ،تأمین و پرداخت کنند .هر د ِو این
مواد میتواند در به ثمر رسیدن خواستههای معوق
مانده بخش تولید کشور موثر باشد .البته حتی در
صورت تصویب الیحه در مجلس و ابالغ این قانون
از س��وی دولت باز هم مسئوالن باید این نکته را در
نظر داشته باشند که حمایت از تولید ملی نباید در
شعار و تصویب قانون خالصه شود و باید این خواسته
عمومی و امر ضروری را در کشور عملیاتی کرد.
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سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای بخش
معدن طی سالهای اخیر به رغم مزیت نسبی
ای��ن بخش از نظر ابعاد و می��زان ذخایر و تنوع آن،
مطلوب نبوده اس��ت .مهمترین عارضه عدم توجه
ج��دی دولت به بخش مذکور ،س��هم اندک بخش
مع��دن در تولید ناخالص داخلی (کمتر از 1درصد)
و عدم سنخیت سرمایهگذاریهای صورت گرفته با
مقیاسهای جهانی است .در بخش پتروشیمی نیز
ظرفیتبالقوهمناسبیبرایافزایشتوانضربهپذیری
اقتصاد در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
از طریق تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصوالت
پتروشیمی با ارزش افزوده باال ،وجود دارد که این امر
نیازمند تغییر رویکرد در توسعه صنعت پتروشیمی و
توجه جدی به توسعه صنایع میانی و تکمیلی است.
اگرچه در پیشنویس الیحه حمایت از تولید ملی به
این مس��ائل توجه شده و مثال در بند  26به وزارت
نفت اجازه داده ش��ده تا از طریق شركتهای تابعه
ذیربط برای احداث پاالیشگاههای گاز و پتروشیمی
با بخش غیردولتی ،خصوصی و تعاونی ،اقدام کند.
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متاسفانه اجرای جزیرهای و سلیقهای قوانین،
ام��روز بالی جان تولید ش��ده اس��ت .اگرچه
اسناد باالدستی و سند چش��مانداز و انواع برنامهها
و قوانین در راس��تای حمایت از تولید نوشته شده
اما متاسفانه گاه از نگارش متن قانون روی کاغذ تا
اجرا ،با گرفتارش��دن در انواع تفسیرهای شخصی و
رانتجوییهای مرسوم در فضای اداری قانون به چیز
دیگری تبدیل میشود .از همینرو نه تنها از مجلس
که از وزارت صنعت ه��م انتظار میرود در موضوع
نظارت بر روند اج��رای قوانین حمایت از تولید ،به
همان اندازه تنظیم پیشنویس و تالش برای تصویب
آن ،سختگیر و پرتوان باشد.

امیدهای یک الیحه ملی
در ضرورت ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در امر تولید داخلی
الیح��ه حمایت از تولید مل��ی که البته پیشتر
در قال��ب ط��رح حمای��ت از تولید مل��ی در مرکز
پژوهشهای مجلس مورد بررس��ی قرار گرفته بود،
س��ند باالدستی خوبی برای حمایت از تولید است.
از یک سو ناراحتیم که چرا این طرح در همان دوره
پیش به تصویب نرسید و تبدیل به قانون نشد و از
سوی دیگر خوشحالیم که وزیر صنعت دولت یازدهم
بنا را بر این گذاش��ته تا هر طور ش��ده -هرچند با
رویکردی عجوالنه -نس��بت به تدوین پیشنویس
الیحه حمایت از تولید و به دنبال آن نهایی کردن و
تصویب آن در مجلس اقدام کند.
نبای��د فراموش کنیم که دولت یازدهم در حالی
خردادماه س��ال گذش��ته کار خود را آغاز کرد که
طبق آمارهای ارائه ش��ده ،رش��د بخش صنعت در
سال  1391برای نخستینبار پس از پیروزی انقالب
منفی ش��د .رش��د منفی بیش از  9درصدی بخش
صنعت باعث ش��د تا وزیر صنعت ،معدن و تجارت
نی��ز بارها اعالم کند ک��ه نفسهای بخش صنعت
به ش��ماره افتاده و اگر کار ج��دی برای این بخش
نش��ود عواقب آن دامن کل کشور را خواهد گرفت.
در چنین شرایطی است که الیحه حمایت از تولید
مل��ی ،تازهترین تالش برای جانبخش��ی دوباره به

بخش صنعت و تولید کشور و بهجز مواردی از جمله
تمدید ممنوعیت خرید کاالهای وارداتی مشابه تولید
داخل توسط دستگاههای دولتی و همچنین تالش
برای گشایش ال.سی  30درصدی ،نخستین اقدام
مستقیم دولت یازدهم برای حمایت از بخش تولید
و صنعت به شمار میآید .از جمله مفاد پیشنویس
الیحه حمایت از تولید یکی هم این اس��ت که «به
منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی،
صندوق توس��عه ملی مکلف است به میزان معادل
ریال��ی دو میلی��ارد دالر در بانک توس��عه صادرات
و معادل ریالی دو میلی��ارد دالر در بانک صنعت و
معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دالر در صندوق
ضمانت صادرات در افزایش س��رمایه آنها مشارکت
کن��د ».بندهایی اینچنین بدون ش��ک میتواند به
حل برخی از مس��ائل بخش تولید و صنعت کمک
کند چراکه واقعی و مبتنی بر مش��کالت اقتصادی
روز بخش تولید اس��ت .بدون ش��ک تولیدی که بر
پایه سرمایههای انس��انی و اجتماعی شکل گیرد،
سرریزهای مثبت خارجی به همراه خواهد داشت و
این سرریزها عامل ارتقاء بیشتر تولید شده و از سویی
با ایجاد بس��ترهای خصوصیسازی و کارآفرینی در
کنار مهیا کردن ابزار بهرهوری (سرمایههای انسانی

و اجتماع��ی) تمایل به س��رمایهگذاری در تولید را
افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن میبرد.
درست در چنین شرایطی است که قیمت رقابتی به
عنوان یکی از ثمرات مثبت بازار رقابتی شکل خواهد
گرفت .راه اصلی برای این که تولید خودش ،خودش
را قوی کند این است که تولید بر پایه سرمایههای
انسانی و اجتماعی شکل بگیرد .به همین خاطر شاید
در بخشهایی نیاز باش��د که دانش داخلی سوار بر
تکنولوژی وارداتی شود و برای تحقق این موضوع به
حمایت دولت احتیاج داریم.
در دولت گذشته حمایتهای دولت بیش از آنکه
نقش ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در امر تولید
داخلی را داشته باشد ،انگیزهکش بود و عمال ثمری
جز رکود تورمی و واردات گسترده به دنبال نداشت
یعنی عالوه بر آنکه تمایل به تولید در کش��ور رو به
کاهش گذاشت حتی امکان تداوم تولیدات پیشین
نیز کمتر از پیش شد.
اینچنین اس��ت که اکنون ،تقویت تولید ملی و
تالش برای به ثمر رس��یدن الیحه دولت در همین
زمینه ،نه تنها راه برونرفت از مشکالت اقتصادی که
بیتردید مسیری مطمئن برای خروج از مشکالت
اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود.

جواد جهانگیرزاده
قائم مقام مرکز
پژوهشهای مجلس

کسبوکار پیش از تولید
چرا دولت الیحه حمایت از تولید ملی را ارایه میدهد اما نسبت به فضای کسبوکار بی تفاوت است؟

محمدرضا پورابراهیمی
عضو کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی
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نفس اقدام اخیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در ارائ��ه الیحه حمایت از تولید ملی پس��ندیده و
کلیات آن قابل قبول اس��ت چراکه در واقع بخش
عمدهای از مفاد الیحه پیشنهادی با طرح پیشین
ارایه شده در مجلس یکی است .البته اصالحاتی هم
در آن ص��ورت گرفته که باز هم موضوع غیر قابل
قبولی از آن برداش��ت نمیشود .حق آن است که
بگوییم مروری کوتاه بر مفاد مندرج در پیشنویس
الیحه ارایه ش��ده از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نشان از آن دارد که در این الیحه چشمانداز
موثری ب��رای همراهی دولت با بخش خصوصی و
تولید لحاظ شده و به ویژه الزام نهادهای آکادمیک
در همراه��ی با صنع��ت میتواند در چش��مانداز
دانشبنی��ان ،مبتنی تکنولوژی و تالش برای عدم
خروج نخبگان از کش��ور موثر باش��د با این حال
نقدهایی حداقلی نیز به الیحه دولت وجود دارد از

جملهاینکه:
گوی��ا ای��ن الیح��ه تنها ق��رار ب��وده حرفها و
دغدغههای وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت را در
خود داشته باشد ،نه دیگر وزارتخانههای اقتصادی
دولت .در حالیکه از وزارت کار تا تامین اجتماعی و
نفت و وزارت اقتصاد و بانک کشاورزی باید در این
الیحه اظهارنظر میکردند.
چ��را دولت الیحه حمایت از تولی��د ملی را ارایه
میدهد اما نس��بت به فضای کسبوکار بی تفاوت
است؟ میدانیم که قانون تسهیل فضای کسبوکار
نهایی ش��ده و اکنون در دس��تور کار هیات وزیران
و منتظر ابالغ از سوی رییسجمهوری است .آقای
روحانی هم در نخستین مصاحبه گفتند که قانون
کسبوکار را سریعا اجرایی میکنند اما قانونی که
بناست بر روانسازیها در حوزه تولید تاکید داشته
باشد حاال مدتهاست در هیات دولت معطل مانده و

ما به دنبال الیحهای دیگر رفتهایم .دولت گذش��ته
قان��ون را اجرایی نکرد و ب��ه صراحت میگفت که
به ای��ن قانون اعتقادی ندارد چراکه آن را اتاقهای
بازرگانی نوش��تهاند .اما حاال که یکی از نزدیکان به
رییسجمهوری ،رییس سابق اتاق ایران است دیگر
چرا برای اجرای این قانون از سوی دولت «تدبیر و
امید» تعلل میشود؟
دولت باید ادامه حمایتش از تولید را چنان پیش
ببرد که صدای��ی واحد از آن به گوش برس��د و از
تکثر در تصمیمات اقتص��ادی بدنه دولت اجتناب
ش��ود چراکه ای��ن وضعیت هزینهای س��نگین به
فعالی��ت اقتصادی وارد میکند .انتظار داریم از این
پس رویکرد دولت در مس��ائل اقتصادی جدای از
تدوی��ن قانون و پیشنویس الیح��ه ،واجد صدایی
واحد و ذیل نوعی وحدت فرماندهی در تصمیمات
اقتصادی باشد.
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سهم ایران از واردات عراق

بازارهای هدف

چشمانداز
رونق تجاری
میان دو همسایه

سهم ما از بازار عراق:
پاسخ ابراهیم رضازاده ،رایزن بازرگانی ،صنعتی و
معدنی ایران در عراق به پرسشهای آیندهنگر

کسانی که رایزن بازرگانی
ای�ران در ع�راق را در
نشست رایزنان اقتصادی
ایران با فع�االن اقتصادی
دیده بودند تاکید داشتند
ک�ه رواب�ط عمومی خوب
ایشان بیش از هرچیزی جلب توجه میکرد .او با
رویی گشاده پاسخگوی سواالت همه خبرنگاران
و فعاالناقتص�ادی ب�ود و جال�ب آنک�ه برخی
فعاالناقتصادی در همان جلس�ه از رضازاده به
دلی�ل اینکه تمامی ایمیلهای آنان را با حوصله
جواب میدهد تش�کر میکردند .رضازاده تنها
رای�زن بازرگانی ایران اس�ت که برای تش�ریح
وضعیت تجاری ع�راق و فرصتهای تجاری آن
س�ایتی برای مخاطبان ایرانی راهان�دازی کرده
که تقریب�ا حاوی تمامی اطالعات مفید در مورد
عراق است .گفتوگوی کتبی ما با رایزن بازرگانی
جمهوری اسلامی ای�ران در بغ�داد را در ادامه
میخوانید.
به عنوان اولین س�وال میخواهیم بدانیم
وضعیت بازار تجاری عراق از لحاظ واردات کاال
به چهصورت اس�ت؟ مهمتری�ن نیازهای این
کشور از لحاظ واردات در چه زمینههایی است؟

نگر
ه شماره بيست و هفتم  /تیر 93
آیند

مهمتری�ن ش�ریک صادراتی ای�ران این روزه�ا حال و
روز خوب�ی ن�دارد .حملات تروریس�تی و ش�دتگرفتن
جنگهایفرقهای کشور همس�ایه ما عراق را در وضعیتی
بحرانی قرار دادهاست .اوج گرفتن بحران در عراق در روند
تهیه این پرونده اگرچه برای ما جای تاسف داشت چرا که
هر بحران و ناامنی به مختل شدن کسبوکار و تجارت دامن
می زند اما ناآرامی در شمال و شمالغرب عراق موجب شده
ارتباط تجاری مهمترین رقیب ایران در این کش�ور یعنی
کشور ترکیه با مرکز عراق قطع شود .این روزها دولت عراق
از یکسو به دنبال جایگزینی کاالهای وارداتی از ترکیه با
کاالی ایرانی است و از سوی دیگر تاجران ترک نیز به دنبال
ترانزیت کاالهای خود از ایران به عراق هس�تند .وقتی در
شرایط نیمهجنگی ،عراق همچنان بازار مناسبی برای کاالها
و خدمات همسایه شرقی خود است ،عمق منافع اقتصادی-
تجاری ایران در این کشور بیش از پیش مشخص می شود.
مش�ترکات فرهنگی و مذهبی ایران و عراق و همچنین از
میان رفتن دولت مخالف با ایران در این کشور در یک دهه
گذشته عراق را به مهمترین شریک تجاری صادراتی ایران
تبدی�ل کرد به گون�های که در حال حاضر ت�راز تجاری دو
کشور بیش از  6میلیارد دالر به نفع ایران است .برای بررسی
بازار عراق به سراغ نهادهای موثر و مطلع در زمینه تجارت
میان دو کش�ور رفتیم .نظرات و پیشنهادات آیندهنگرانه
رایزن بازرگانی ایران در عراق و دبیر اتاق بازرگانی مشترک
دو کشور را گردآوری کردیم تا فرصتهای تجاری در عراق
برای خوانندگان مجله واکاوی شود.
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مطابق اعالم مسئولین عراقی ،بیش از  90درصد
یشود.
نیازهای بازار عراق از طریق واردات تامین م 
ام��ا این بهآن معنی نیس��ت که ه��ر کاالیی قابل
صادرات به عراق باش��د .بازارهای بینالمللی عرصه
رقابت اس��ت .باید استراتژی ورود ،نفوذ و ماندگاری
برای هر بازار تعریف شود .بازار عراق هم از این قاعده
مستثنی نیست .ش��رکتهای ما باید برنامهریزی
استراتژیک داشته باشند ،نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها
و فرصتها را بشناسند و مطابق آن استراتژی تعریف
کنند .از ترفند و کانالهای مناسب تبلیغاتی استفاده
کنند و برای کاالهایی که نیاز است ،خدمات پس از
فروش داشتهباش��ند .اگر غیر از این باشد و نگاه ما
به بازار کوتاهمدت تعریف ش��ود ،فرصت را از دست
خواهیمداد.
با توجه به پاس�خ س�وال باال شرکتها و
بازرگانان ایران�ی در چه بخشهایی میتوانند
س�رمایهگذاری بهتری برای حض�ور در عراق
داشتهباشند؟

فراوری مواد غذایی ،ایجاد شبکه توزیع ،انبارداری،
فروش��گاههای زنجیرهای ،بس��تهبندی ،ایجاد مراکز
خدمات پس از فروش و حضور مستقیم در بازارهای
عمدهفروش��ی از مواردی است که سرمایهگذاری در
آنها باعث پایداری و جلب وفاداری مشتری در عراق
خواهد شد و س��ود سرش��اری نیز دارد .مردم عراق
وفاداری و اعتماد خاصی به شرکتها و برندهای پایدار
و حاضر در کشورش��ان دارند .اگر کاالیی یک روز در
قفسه باشد و فردا نباشد ،وفاداری مشتری را از دست
خواهد داد و آن برند دیگر قابل اعتماد نخواهد بود .از

این رو تولید تحت یک برند واحد برای ش��رکتهای
کوچک و متوسط و تحت پوشش کنسرسیوم بسیار
موثر خواهدبود .در کنار آن باید توزیع مویرگی داشت
تا با حذف واس��طهها کاال به طور مستقیم به دست
خردهفروش��ی برس��د .در ش��رایط ایدهآل در صورت
وجود فروش��گاه عرضه مستقیم ،توان رقابتی کاال در
بازار بس��یار تقویت خواهد ش��د .با سرمایهگذاری در
این بخش میتوان حاشیه سود مراحل نهایی زنجیره
تامین را که کم هم نیس��ت به نف��ع خود تغییر داد.
در نظر داشتهباش��یم حاشیه س��ود عمدهفروشی و
خردهفروشی در عراق باالتر از کشور ماست.
به طور مش�خص کدام کاالهای ایرانی در
حال حاضر در عراق مشتری بیشتری دارد؟

مصالح س��اختمانی (نظیر س��یمان ،کاش��ی و
س��رامیک ،آجر ،میلگرد ،لوله فلزی ،)...محصوالت
کشاورزی (مرغ و ماهی ،میوه و ترهبار) ،فراوردههای
غذایی (بستنی ،لبنیات ،رب ،بیسکوئیت ،شکالت)،
کولر آب��ی و خ��ودرو از عمده کااله��ای صادراتی
کشورمان به عراق است.
آیا امکان صدور خدمات فنی-مهندسی از
ایران به عراق وجود دارد ؟

طی سالهای تحریم ،کشورمان توانمندی انجام
خدمات فنی -مهندسی در اکثر زمینهها را کسب
کردهاست .در حال حاضر شرکتهای خدمات فنی و
مهندسی ایرانی در زمینههای ساختمان ،راهوترابری،
آب و فاض�لاب ،نیرو ،نفت و گاز و صنایع مش��غول
بهکار هستند .برای دریافت پروژهها باید شرکتهای
ایرانی در عراق ثبت شده و مناقصات عراق را دنبال
نمایند و در آنها ش��رکت نمایند .این مناقصات به
صورت مستمر در س��ایت رایزن بازرگانی ایران در
عراقمنتشرمیشود.
مقررات دس�ت و پاگیر ع�راق در زمینه
واردات کاال در چه بخشهایی است و مهمترین
مشکل برای صدور کاال به عراق برای بازرگانان
ایرانی در حال حاضر چیست و راه دور زدن این
مشکل کدام است؟

ما در عراق رقبایی چون ترکیه ،چین ،امریکا ،کره،
آلمان ،ایتالی��ا ،اردن و  ...داریم .در این میان ترکیه
و چین سهم بیش��تری از ایران در عراق را به خود
اختصاص دادهاند .هر چند این دو کش��ور از قدرت
صادراتی بیش��تر برخوردار هستند ولی باید در نظر
داشت کشورمان با بیش��ترین طول مرز با عراق ،و
بیش��ترین گذرگاه مرزی با جنوب و ش��مال عراق،
تجمع بیش��تر جمعیت در اس��تانهای هم مرز با
کشورمان ،مزیت همزبانی استانهای مرزی ،قرابت
مذهب��ی و فرهنگی باال و اطمینان م��ردم عراق از
حالل بودن محص��والت غذایی ایران ،از مزیتهای
بسیاری برای توس��عه صادرات به عراق دارد .برای
افزایش سهم بازار در عراق ،باید شرکتهای توانمند
ایرانی حضور جدی در بازار عراق پیدا کنند ،شعب
خود را در عراق مس��تقر نماین��د ،خدمات پس از
فروش داشته باشند ،نماینده استانی داشته باشند،
پخش مویرگی ایجاد کنند ،فروشگاه عرضه مستقیم
تاسیس نمایند ،تبلیغات گسترده داشتهباشند ،و در
یک کالم کارهایی را که در کش��ور برای پیش��برد
یدهن��د در عراق برنامهریزی کنند،
فروش انجام م 
مطمئن باشند به مراتب سود بیشتری از بازار داخلی
نصیبشان خواهد شد.

مهمترین شکست در زمینه صادرات کاال
به عراق در چه بخشی بوده و مهمترین موفقیت
در این بخش به کدام کاال یا خدمات اختصاص
دارد؟

نمیشود بدون بررسی پاسخ قطعی داد .اما نگاهی
کلی به صادرات ایران نش��ان میدهد که غیر از یک
س��ال ،همواره روند ص��ادرات به عراق رو به رش��د
ب��وده ،در آن یک س��ال هم افت ص��ادرات بهدلیل
ممنوعیتهای صادراتی در کش��ورمان و موانع غیر
تعرفهای بوده که دولت عراق وضع کردهاست .بنده
تجارت را به آب تش��بیه میکنم که خودش راهش
را پیدا میکند .نقش دولت رفع موانع موجود فراراه
این آب اس��ت .ما نباید جلوی این آب که راهش را
پیدا کرده و با هزاران س��ختی برای خودش آبراهه
درست کرده ،س��نگ بیندازیم .سد بزنیم که آب را
برای مصرف خودمان ذخیره کنیم .درست کردن این
آبراههها هزینه و زمان زیادی تلف کردهاست و وقتی
که ما این آبراهه را خراب میکنیم درس��تکردنش
راحت نیست .وقتی تولیدکننده یا تاجر یک مسیر
تج��اری را با هزینه زیادی نظیر تبلیغات و س��فر و
ترویج باز میکند نباید این مسیر را یکروزه ببندیم.
وقتی مسیر را بستیم مشتری منتظر نمیماند تا این
ممنوعیت برطرف ش��ود .مش��تری به قول معروف
یپ��رد و میرود س��راغ رقیب .اعتمادش س��لب
م
یشود دیگر نمیشود او را بازگرداند .اگر بازار داخلی
م
با مشکلی مواجه است از طریق واردات آنرا حل کنیم
نه ممنوعیت صادرات .این ممنوعیتها باعث شکست
در زمینه صادرات میشود.در برخی کاالها هم که در
ابت��دا به صورت مقطعی به دلیل تولید مازاد بر نیاز
داخلی و یا پیدا شدن مشتری مقطعی صادرات انجام
شده و با برطرف شدن موضوعیت آن صادرات قطع
شده .در اصطالح قفسه را خالی گذاشتیم .ما زمینه
را آماده کردیم و وقتی ما کاال را نرساندیم ،این قفسه
با کاالی رقیب پر شد .فلذا باید از این اشتباهات که
دولت و بخش خصوصی انجام دادند درس گرفت ،در
ایجاد محدودیت و ممنوعیت دقت کنیم و قفسه را
خالی نگذاریم.

مصالحساختمانی
(نظیرسیمان،
کاشی و سرامیک،
آجر،میلگرد،
لوله فلزی،)...
محصوالت
کشاورزی
(مرغ و ماهی،
میوه و ترهبار)،
فراوردههای
غذایی(بستنی،
لبنیات ،رب،
بیسکوئیت،
شکالت) ،کولر
آبی و خودرو از
عمده کاالهای
صادراتی
کشورمان به
عراق است.

نگر
آینده

در زمین�ه ترانزی�ت کاال و همچنی�ن
گردش�گری چه فرصتهایی در ع�راق وجود
دارد؟

رقبای تجاری ما در عراق کدامند و چگونه
میتوان سهم ایران در بازار را تقویت کرد؟

راههای نف��وذ به بازار را ب��ه طور خالصه عرض
ک��ردم .فقط این را اضافه میکنم که بخش جنوبی
یدهد .آنهایی که خود
 80درصد عراق را تشکیل م 
را منحص��ر به ش��مال عراق کردهاند ای��ن بازار 80
درصدی را از دس��ت دادهاند و خود را از این فرصت
مح��روم کردهاند .میتوان گفت بغ��داد به تنهایی
جمعیتی معادل کل اقلیم کردس��تان را داراس��ت.
از طرفی مرکز تامین کاالی بس��یاری از استانهای
یشود .بس��یاری از کاالهای
عراق نیز محس��وب م 
ارسالی به شمال ،توسط تجار اقلیم به جنوب عراق
ارسال میشود و عمال تولیدکننده از سود آن بهره
چندانینمیبرد.
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بیپ��رده باید گفت قوانین و موانع غیر تعرفهای
در عراق یکی از بزرگترین مش��کالت ورود به بازار
عراق است .ورود مواد غذایی از مرزهای جنوبی عراق
با موانعی روبروس��ت نظیر نیاز به انجام آزمایشات
بهداش��تی و توقف  3روزه .همچنین جلوگیری از
صدور س��یمان به ص��ورت فله ،ایج��اد محدودیت
 2500تن در ماه برای هر تاجر عراقی و لزوم معرفی
نماین��ده انحصاری در بخش جنوبی از موانع عمده
صادرات سیمان به عراق است .دولت مرکزی عراق با
ایجاد این موانع ،ناخواسته و بدون تحلیل صحیح ،از
ینماید.
توسعهاقتصادیمرزهایجنوبیجلوگیریم 
و تجار به سمت مرزهای اقلیم کردستان تمایل پیدا
میکنند.

ترانزیت کاالی عراق از کشورمان نیز با مشکالت
قانون��ی مواجه اس��ت .از جمل��ه ممنوعیت صدور
مجدد کاال در عراق ،ممنوعیت خروج ماشینآالت
و کاالهای اس��تراتژیک و قراضه نیز از موانع قانونی
برای توس��عه تجارت با عراق محس��وب میش��ود.
ساالنه گردش��گران بسیاری از عراق وارد کشورمان
میش��وند و اکثر آنها برای زیارت به قم و مش��هد
میروند و اس��تفاده دیگری از آنها نمیش��ود .حال
آنکه جذابیتهای طبیعی و تاریخی بسیاری برای
جذب مردم ع��راق در ایران وجود دارد .مردم عراق
برای فرار از فشارهای عصبی ناشی از ناامنی و بدی
آب و هوا تمایل زیادی به سفر دارند ،که باید به آن
جهت داد .از طرفی بهدلیل گرایش مذهبی ،بسیاری
از مردم تمایل دارند اوقات فراغت خود را در کشوری
مسلمان ،مانند ایران سپری کنند .تبلیغات و معرفی
جذابیتهای گردشگری کش��ورمان در رسانههای
ع��راق در این زمین��ه موثر خواهد ب��ود .در زمینه
گردشگری پزشکی نیز با توجه به مزیت کشورمان
در ای��ن زمینه فرصتها و قابلیتهای خوبی وجود
دارد .بیماران عراقی به کشورهایی مانند هند ،لبنان
و ترکیه میروند ،حال آنکه کیفیت خدمات پزشکی
ایران بس��یار مناسب و قیمت آن به مراتب پایینتر
از این کشورهاس��ت .الزم است سازمان گردشگری
با هم��کاری وزارت بهداش��ت برای ص��دور مجوز
گردشگری س�لامت راهکاری س��ریع پیداکنند و
شرکتهای ایرانی با تبلیغات و ایجاد دفاتر تشخیص
پزش��کی به اعزام بیماران عراقی به بیمارستانهای
دارای ظرفیت بپردازند.

بازرگان�ان ایرانی حض�ور فعالی در اقلیم
کردس�تان دارند چگونه میتوانند به بازارهای
مرکزی هم نفوذ کنند؟
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سهم ایران از واردات عراق

بازارهای هدف

تصاحب یک پنجم بازار عراق
یک آرزو نیست
گفتگو با دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق
جهانبخش سنجابی شیرازی

علیرغم حجم رو به گسترش صادرات ایران به عراق دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی دبیر اتاق
عومعادن ای�ران و عراق یک نگرانی جدی دارد« :مبادا تجربه شکس�ت در
یوصنای 
مش�ترک بازرگان 
بازارهای کشورهای آسیای میانه در عراق هم تکرار شود» .او با تکیه بر تجربه ده ساله حضور در بازار
عراق معتقداست که این کشور محل مناسبی برای صادرات کاال و خدمات فنی-مهندسی ایرانی است.
به گفته سنجابی ،مقاالت منتشر شده در مجالت معتبری چون اکونومیست ،عراق را پروژه اقتصادی
مگامیلیاردی قرن مینامند و بههمین دلیل باید اس�تراتژیهای بازرگانی ایران در عراق بهروز ش�ود.
توصیههای این فعال اقتصادی خطاب به کسانی که قصد سرمایهگذاری در بخش کاال و خدمات عراق
را دارند نیز خواندنی است.
به عنوان سوال نخست میخواهیم برای
خوانندگان آیندهنگر تشریح کنید که عراق در
دورهجدید حیات سیاسیاش چه فرصتهای
سرمایهگذاری و تجاری برای ایران دارد؟

نگر
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پیش از ورود به بحث تجارت کشورمان با عراق،
توضیح کوتاهی در مورد اقتصادکالن عراق را الزم
میدانم .ع��راق نزدیک به 4دهه اس��ت که درگیر
جنگ و مش��کالت داخلی اس��ت .از این رو توسعه
همهجانبه در عراق ش��کل نگرفته و اگر توسعهای
در این کش��ور انجام ش��ده تنها در بخش نظامی
بودهاس��ت .از سوی دیگر س��اختار توتالیتاریستی
دولت صدام موجب شده بخش خصوصی در عراق
ش��کل نگیرد و  90درصد اقتصاد در انحصار دولت
باقی بماند .به این ش��کل ما با عراقی روبرو هستیم
ک��ه تقریبا همه مایحتاج خ��ود را در بخش کاال و
خدم��ات وارد میکند .البته رقم این واردات متغیر
بوده و در س��ال  2003نزدیک به  20میلیارددالر
بوده و امروز به  100میلیارددالر رسیدهاست .معدود
تجارت صادراتی این کشور به غیر از نفت در حوزه

صادرات خرما و آهن قراضه است که آن هم سهم
جدی در تراز این کشور ندارد .همه این مقدمات را
برای این به شما گفتم که بگویم عراق بازار بزرگی
برای صادرات کاالی ایرانی اس��ت و االن در س��ال
 2014همچنان بیش از 80درصد مایحتاج مصرفی
مردم خود را اعم از خوراک و پوشاک و موادمصرفی
وارد میکند .پس زمینه اول مناسب برای ورود به
بازار همین اقالم است .در درجه بعدی باید بدانیم
که عراق قصد ندارد تا ابد واردکننده کاالهایی چون
آبمعدنی و نوشابه باش��د .بنابراین سرمایهگذاری
در ع��راق برای راهان��دازی کارخانهه��ای تولیدی
موادمصرفی ،اولویت دیگر تجار ایرانی میتواندباشد.
سرمایهگذاری در عراق در حال حاضر در دو حوزه
کالن نف��ت و گاز و کارخانج��ات کوچک و صنایع
تبدیلی انجام میشود .بنابراین حوزه صنایعتبدیلی
با توجه به برند س��ازی و انتقال بخش��ی از زنجیره
تولید به عراق از جمله مواردی است که باید مد نظر
سرمایهگذاران ایرانی قرار گیرد.
در خص�وص ص�ادرات خدم�ات فن�ی-

مهندس�ی چطور؟ آیا س�رمایهگذاران ایرانی
میتوانندسهمبیشتریازبازارراداشتهباشند؟

ح��وزه خدمات فنی و مهندس��ی حوزه بس��یار
وسیعی اس��ت و امروزه از لحاظ حجم مالی تنه به
تنه ح��وزه تجارتکاالیی میزند .دول��ت عراق در
این بخش برنامه بلندپروازانهای را تعریف کرده که
مطابق با آن محور اصلی با س��رمایهگذاری خارجی
اس��ت .بر این اساس عراق قصد دارد تا سال 2016
میالدی 650میلیارددالر س��رمایهگذاری خارجی
را جذب کند؛ اگرچه این رقم خوش��بینانه اس��ت.
بخش عمدهای از این س��رمایهگذاری در نفت و گاز
جذب خواهدشد .میدانید که عراق با حجم باالیی
از سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز رتبه صادرات
نفت��ی ای��ران را در اوپک به چالش کشیدهاس��ت.
ع��راق در حوزههای مختلف محتاج خدمات فنی-
مهندس��ی اس��ت .دولت عراق متعهد شده تا سال
 2015برای ساخت  1.5میلیون واحد مسکونی از
طریق سرمایهگذاری خارجی بسترسازی کند .عالوه
بر این حوزههای مختلفی از نفت و گاز تا آب و برق
و خدمات شهری و مدیریتی را میتوان در چارچوب
صادرات خدمات فنی -مهندس��ی در نظر گرفت و
روی آن سرمایهگذاری کرد.در حال حاضر ما نزدیک
به 4.5میلیارددالر پروژه خدمات فنی -مهندس��ی
در عراق داریم که بین  15تا  85درصد پیش��رفت
فیزیکی دارند و امیدواریم در این حوزه صادرات ما
به عراق به میانگین  2.5میلیارددالر در سال برسد.

در ح�ال حاضر حجم تراز تجاری ایران و
عراق  6میلیارددالر است .به نظر شما این حجم
تا چه اندازه قابلیتافزایش دارد و موانع موجود
ب�ر س�ر راه افزای�ش حج�م تجارت ب�ا عراق
چیست؟

در ح��ال حاضر حجم کل مب��ادالت تجاری ما
با عراق 12میلیارددالر اس��ت .البت��ه اگر این عدد
رمزگشایی و تفکیک نشود،ممکن است خوانندگان
مجله ش��ما تصور کنند که یک اش��تباه تایپی در
مجله رخ دادهاس��ت! ما در سال گذشتهنزدیک به
6میلیارددالر صادرات کاالیی به عراق داشتهایم .این
میزان البته مقداری نسبت به سال قبل افتکرده
و دلیل این افت نیز کاهش صادرات خودرو به عراق
است .دو سال قبل ما حجمیدر حدود 500میلیون
دالر صادرات خودرو به عراق داش��تیم اما در سال
 2013دولت عراق برای ش��مارهگذاری هر ماشین
درع��راق تعرف��های  4000دالری وضع کرد .این
تعرفه موجب شد که خودروهای ایرانی که قیمتی
نزدی��ک بهمیزان همین تعرفه داش��تند از حضور
جدی در ب��ازار عراق باز بمانند .البته افت صادرات
بخش خ��ودرو نباید ما رااز افزایش حجم صادرات
در دیگر حوزهها غافل کند .ما در س��ایر حوزهها به
طور میانگین نزدی��ک به  18درصد افزایش حجم
صادرات داشتهایم .فارغ از این رقم ،کشور ما نزدیک
به  6میلیارددالر از محل تجارت با عراق عوایددارد.
ی��ک مورد این عواید از محل صادرات برق اس��ت.

حوزه دیگر ،تامی��ن برخی فراوردههای نفتی مورد
نیازعراق از جمله بنزین و نفت س��فید اس��ت که
به دلیل اینکه جزو تعهدات شرکت نفت است ،در
آمار گمرک محسوب نمیشود .همچنین در سال
 2013درآمد ما از محل ترانزیت کاال نزدیک به 1.7
میلیارددالربودهاست .توجه کنید که صادرات بخش
خدمات فنی -مهندس��ی در آمار گمرک منعکس
نمیشود مگر اینکهآن خدمات به کمیسیون خاص
رفتهباشد .از این رو با جمع عدد مربوط به صادرات
خدمات فنی -مهندسی ،حجمعایدات ما از تجارت
با عراق نزدیک به  12میلیارددالر است و چشم انداز
ما برای سال آتی عدد  15میلیارددالر خواهد بود.
با این حال این عدد برای کشوری مانند ایران رقم
پایینی است .ایران بیشترین مرز زمینی رابا عراق
دارد .تمرکز جمیعتی عراق به سمت مرزهای شرقی
است و مش��ترکات فرهنگی فراوانی بامردم ایران
دارد .دولت ش��یعی عراق هم اگر سمپاتی مثبتی
به ما نداشتهباشد مخالفتی با گسترشتجارت دو
کش��ور ندارد .از سوی دیگر ناامنیهای پراکنده در
عراق رقبای قدرتمند خارجی ما را نسبت به حضور
جدی در بازار این کشور مردد ساختهاست .بنابراین
برنامهری��زی برای تصاحب  20درصد بازار عراق نه
یکآرزو بلکه هدفی قابل تحقق اس��ت .رس��یدن
به این س��هم از بازار عراق مستلزم توجه به برخی
مش��کالت وموانع و تالش مشترک دولت و بخش
خصوصی برای رفع آنها است.
ای�ن مش�کالت را چگونه دس�تهبندی
میکنید؟

چرا حجم عمده صادرات ایران به عراق از
طریق اقلیم کردستان صورت میگیرد؟

رونق تجاری میان اقلیم کردستان با ایران دالیل
مختلف��ی دارد .اولین دلیل آن اس��ت که کردها از
سال  1991به دنبال ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر
فراز شمال عراق ،تجارت را با ایران گسترش دادند.
بنابراین  12سال از بقیه تجار عراقی جلو هستند.
آنه��ا در تجارت با ایران پختگی بیش��تری دارند و
نظام گمرکی ک��ه در درگاهه��ای گمرکی کردها
وجود دارد از بقیه نقاط عراق متس��اهلتر اس��ت.
مشکالت امنیتی در کردستان نیز کمتر است .در
واقع این هنر تاجران کرد است که کاالی ایرانی را از
کردستان وارد میکنند و مثال در بصره میفروشند.
آیا سیاس�تهای رسمیکه در کشورمان
افزای�ش ص�ادرات ایران ب�ه ع�راق را ترویج
میکنند ،روش مناس�بی برای افزایش حجم
صادرات دو کشور را پیگیری میکنند؟

در جواب این س��وال ش��ما مثال��ی میزنم .اگر
شما بخواهید یک مسابقه دو همگانی برگزار کنید

سال
صادرات(با احتساب نفت به میلیارد دالر)
واردات(میلیارد دالر)
تراز تجاری

2006
32
20
+ 12

2007
34
23
+ 11

2009
86/40
4/55
54/14ـ

2010
51
43
+8

2011
53
82
29ـ
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مبادالت بازرگانی عراق با کشورهای جهان
2008
81/58
50
+ 81/8

مدیریتپخش
مویرگی برای
کاالی ایرانی
انجامنمیشود
و این کاال به
محضاینکه
کاالییمشابه
با قیمتی ارزان
تر به بازار رسید
از گود رقابت
خارج میشود.
باید تجارت
پیلهوری در عراق
را به حداقل
برسانیم و حضور
شرکتهای
تجاری و
تولیدکنندهبزرگ
را در عراق تقویت
کنیم.

نگر
آینده

یکی از مهمترین این مش��کالت این اس��ت که
نیمیاز تجارت ما با عراق به ش��کل پیلهوری انجام
میش��ود .تاجر پیلهور در واقع نقش یک بنگاهدار را
بازی میکند .او به دنبال این است که نیاز مشتری
را از طریق واسطهگری تامین کند و خیلی به منافع
درازمدت تولیدکننده توجهی ندارد .به این صورت
نه «برندسازی» در بازار عراق صورت میگیرد و نه
تولیدکننده ما ضرورتی برای تبلیغات روی کاالیش
میبیند .از طرف دیگر مدیریت پخش مویرگی برای
کاالی ایرانی انجام نمیش��ود و این کاال به محض
اینکه کاالیی مشابه با قیمتی ارزان تر به بازار رسید از
گود رقابت خارج میشود .همچنین اگر تاجر پیلهور
دچار تعارضی با تولیدکننده ش��ود ،میتواند کاالی
مورد نیاز مش��تری را از منبع دیگری تامین کند و
دیگر سراغ کاالی ما را نگیرد .از این رو ما باید تجارت
پیل��هوری در عراق را به حداقل برس��انیم و حضور
شرکتهای تجاری و تولیدکننده بزرگ را در عراق
تقویت کنیم .این شرکتها باید دارای چند مشخصه
باش��ند« :برند خود را در بازار عراق ثبت کنند ،بازار

محصول را ب��ا پخش مویرگی کاال حفظکنند و به
تبلیغات و بازارسازی ملزم باشند» .سادهترین مشکل
دیگر ما در عراق مسئله انتقال پول است .به فرض
که تولید کننده ایرانی موارد ذکرشده قبلی را رعایت
کند ،در هنگام دریافت درآمد ناش��ی از فروش کاال
به مش��کل برمیخورد .این مشکل به دلیل شرایط
تحریم و همچنین شرایط روانی حاکم بر بازار مالی
عراق است .برای حل این مشکل شعبات بانکهای
ایرانی در عراق تاسیس شدهاند اما وقتی تاجر ایرانی
میخواهد درآمد ناش��ی از تجارتش ب��ا عراق را در
تهران از بانک بگیرد ،بان��ک به او میگوید«:امکان
پرداخت دالری به شما وجود ندارد .یا پولت را حواله
کن و یا مع��ادل ریال��ی آن را دریافت کن ».یعنی
تولیدکننده م��ا باید دالر 3200تومانی را به قیمت
پایینتری با بانک معامله کند و طبیعی اس��ت که
به سراغ بانک نخواهد رفت .در این وضعیت شبکه
ی برای انتقال پول شکل میگیرد
بزرگ و غیررسم 
که در بهترین حالت از طریق صرافی خواهدبود .با
این مشکالت ،تولیدکننده ایرانی به سمت تجارت
ب��ا ریال میرود و برای اینکه خی��ال خود را راحت
کند معادل ریال��ی کاالیش را در نقطه صفر مرزی
از طرف عراقی میگیرد و به این شکل نقطه تبادل
کاالی��ی به جای آنکه در مقص��د صورت گیرد در
نقطه صفر مرزی انجام خواهد شد و تراکم گمرکی
ایجاد خواهد کرد .از طرف دیگر تولیدکننده ایرانی
اگر بخواهد کاالیش را مستقیما به مقصد بفرستد با
مشکل دیگری به نام بیمه روبرو است ،پس ترجیح
میدهد که کاال را در مرز بفروشد و این فروش کاال
در مرز ،ناخواس��ته تجارت پیلهوری را رونق خواهد
داد .مسئله دیگر حمل یکسره کاال از ایران به عراق
اس��ت .سیستم حمل مستقیم کاال به عراق پیشتر
وجود نداش��ت اما در حال حاضر ب��ا وجود امضای
قرارداد میان دو کشور با عدم استقبال روبرو است.
چرا؟ زیرا اوال بهدلیل مش��کالت امنیتی ،رانندگان
ایرانی رغبتی برای ورود به عراق ندارند .حوادث اخیر
نشان میدهد دغدغه رانندگان ایرانی بیراه نیست.
عالقه تاجر ایرانی به تب��ادل کاالیی در نقطه صفر
مرزی به دلیل مش��کالت بانکی و بیمهای را هم بر
دالیل عدم استقبال از حمل یکسره بیافزایید .مشکل
لونقل است .طبق مقررات ایران،
بعدی ،مقررات حم 
یک تریلر کفی دهچرخ حداکثر میتواند  24تن کاال
حم��ل کند .اما طبق مقررات در عراق همین تریلر
تا  50تن کاال را نی��ز میتواند حمل کند .بنابراین
برای تاجر عراقی صرف نمیکند که از کامیون ایرانی
استفاده کند .همچنین در بازارچههای مرزی عراق
هم مالک محاسبه به جای هر تن ،هر کامیون است
به دلیل این چند منطق ساده اقتصادی حمل و نقل

مستقیم میان ایران و عراق انجام نمیشود و بر تراکم
گمرکی و کاهش س��رعت ص��ادرات دامن میزند.
اس��تانداردهای متفاوت در ایران و عراق یکی دیگر
از موانع رشد صادرات به عراق است .استانداردهای
ایرانی از استانداردهای عراق بهروزتر است اما چون
میان دو کش��ور تفاهمنامه جامع اس��تاندارد وجود
ندارد ،مش��کالت دوچندان میش��ود .طرف عراقی
برای راستیآزمایی استاندارد کاالهای واردتی خود،
با برخی شرکتهای واسط آزمایش استاندارد قرارداد
بستهاس��ت .یعنی برای صادرات به عراق باید از این
شرکتهای واسط گواهی بازرسی داشت .برخی از
این شرکتها اصال در ایران نمایندگی ندارند و برخی
دیگر مانند اس.جی.اس که در ایران نمایندگی دارند
از طرف دولت عراق خلعید ش��دهاند .محدود بودن
تعداد شرکتهای واسط از یک طرف زمینه را برای
برخ��ی روابط خارج از قاعده و احیانا فس��اد فراهم
میکند و از طرف دیگر باعث کاهش سرعت صادرات
میشود .مسئله دیگر این است که تاجران عراقی که
طرف تجاری ایرانیان میش��وند ،از قشر محدودی
هستند .قشر وسیعی از تجار قدرتمند عراقی که با
کشورهایی چون عربستان و اردن تجارت میکنند
به دلیل تبلیغات منفی برخی کش��ورها بر علیه ما
به س��مت تجارت با تاجران ایرانی نمیآیند .نتیجه
آن میشود که طرفهای تجاری ما در عراق عمدتا
حجم باالیی از تجارت با کش��ورهای عربی ندارند،
تازهکار و با منابع مالی محدود هس��تند ،تجارتشان
پیلهوری اس��ت و البته از شیعیان و کردهای عراق
هستند.
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سهم ایران از واردات عراق

بازارهای هدف

برخی
تولیدکنندگان
ایرانیبرندشان
را در عراق
جاانداختهاند
اما چون آن
را ثبت نکرده
اند به مشکل
برخوردهاند و یک
تولیدکنندهعراقی
محصولیمشابه
تولید کرده و حاال
نه تنها دارد سهم
بازار را تصاحب
میکند بلکه به
دنبالممنوعالورود
کردن کاالی
مشابهایرانی
است!

و با یک س��وت از همه کسانی که میتوانند بدوند
بخواهید که در مس��ابقه ش��رکت کنند مشکالتی
برای ش��ما بوجود خواهد آمد .مثال ممکن اس��ت
افرادی باش��ند که حتی الزامات درس��ت راه رفتن
را نیز ندانند اما تصمی م بگیرند ش��انس خود را در
این مسابقه بیازمایند؛ این افراد در جریان مسابقه
متضرر خواهندش��د .متاسفانه سیاست ما در قبال
تجارت در عراق بههمین شکل است و میخواهیم
با یک سوت همه تولیدکنندگان را به عراق ببریم.
استراتژی ما باید تغییر کند .ما باید بجای اینکه به
دنبال حضور  5000تولیدکننده ریز و درشت ایرانی
در عراق باشیم ،زمینه را برای حضور قدرتمند 500
تولیدکننده قدر آماده سازیم .این تولیدکنندگان باید
مشخصات زیر را داشتهباشند :یا تولیدکننده باشند و
یا به شبکه عظیمیاز توزیع متصل باشند .دانش و
منابع مالی و انسانی برای جا انداختن تولیدشان در
عراق را دارا باشند ،توان پخش مویرگی و بازارسازی
را داشتهباشند ،بدانند که برای خلق یک برند باید
الزاماتی چون پاسخ به نیاز بازار و ثبات بازار و ارتقای
کیفیت و قیمت متعادل را رعایت کنند ،همچنین
در بازار حضور موثر داشتهباشند؛ یعنی بزرگ کردن
مولودش��ان را به دست دیگری نس��پارند .اگر این
اس��تراتژی را در پیش بگیریم آن وقت ما خواهیم
بود که تعیین میکنیم که کدام کاال با کدام قیمت
و ب��ه کدام منطقه عراق صادر ش��ود .آن وقت این
ما هس��تیم که قیمت کاالی مش��ابه را نیز تعیین
خواهیم کرد .م��ا در اتاق ایران و عراق تالش زیای
کردیم که این استراتژی را تقویت کنیم اما متاسفانه
تولیدکننده ایرانی به قدری مشکالت دارد که فعال
عالقهای ندارد چالش جدیدی به نام صادرات را هم
بر مشکالتش بیافزاید .با این حال و علیرغم حجم
باالی تجارت میان ایران و عراق باید گوش��زد کرد
که برای جلوگیری از تکرار شکست تجاری در بازار
آس��یای میانه اینبار در عراق ،باید به سمت تغییر
استراتژی در سیاستهای کالن ترویجی تجارت با
عراق رفت.

اگر بخواهید  5توصیه به سرمایهگذارانی
ک�ه قصد ورود به بازار ع�راق دارند بکنید چه
نکاتی را مد نظر قرار میدهید؟

الزامات ورود به بازار عراق متعدد است اما برای
خالص��ه کردن آنها در  5توصیه میتوان به موارد
زیر پرداخت:

 -1هرک��س میخواهد وارد بازار عراق ش��ود باید
شناخت نس��بی از موقعیت جامعهشناختی عراق
داشتهباشد .یعنی فارغ از المانهای اقتصادی ،تاجر
ایرانی باید بر فراکس��یونهای جمعیتی قومیتی و
مذهبی عراق اشراف داشتهباشد .فرهنگ مصرف در
هرکدام از این فراکسیونها تفاوتهایی دارد .مثال
تاجر ایرانی اگر تصور میکند وضعیت در عراق مانند
ترکیه است در اشتباه مهلکی است.
 -2سرمایهگذار ایرانی باید واقعیتهای موجود میان
ایران و عراق از جمله شرایط تحمیلی به سرمایهگذار
و صادرکننده به دلیل تحریمهای گسترده را در نظر
بگیرد .به عبارت سادهتر او باید بداند که چالشهایی
در ای��ن بخ��ش وج��ود دارد و برای پوش��ش این
چالشها پیش از اینکه ریالی هزینه کند دست به
برنامهریزیبزند.
 -3س��رمایهگذار ایرانی باید گامهای اولیه میانی و
نهایی را از هم تفکیک کند .مبادا گام نهایی را در پله
اول بردارد .توصیه ما این است که قبل از برندسازی
و قبل از ایجاد نیاز در بازار عراق دس��ت به تولید با
هدف این بازار زده نشود .به عبارت دیگر ابتدا نیاز در
بازار سنجیده شود و سپس برای کاهش هزینهها و
افزایش سودآوری ،فرایند سرمایهگذاری و تولید در
دستورکار قرار گیرد .در یک جمله ورود کور به بازار
عراق ممنوع است.
 -4تولیدکننده یا سرمایهگذار ایرانی باید به کاال و
خدماتش در عراق هویت مشخص دهد .زیرا جعل در
بازار عراق مسئله رایجی است .عراق عضو کنوانسیون
حقوق م��ادی و معنوی و همچنین کنوانس��یون
حلاختالف نیس��ت .عراق سیس��تم نظارتی برای
پایش و احقاق حقوقمعنوی ندارد .پس باید به ثبت
برند اقدام کرد .برخی تولیدکنندگان ایرانی برندشان
را در عراق جاانداختهاند اما چون آن را ثبت نکرده
اند به مشکل برخوردهاند و یک تولیدکننده عراقی
محصولی مشابه تولید کرده و حاال نه تنها دارد سهم
بازار را تصاحب میکند بلکه به دنبال ممنوعالورود
کردن کاالی مشابه ایرانی است!
 -5در بازار عراق مدیریت کالن س��رمایهگذاری
باید در دست خودمان باشد .همانطور که پیشتر
گفتم ،نباید بزرگ کردن مولودمان را دست دیگری
بسپاریم .البته این به آن معنا نیست که ما بی نیاز از
حضور عراقیها هستیم .برای تجارت در عراق باید
شریک عراقی مناسب داش��ت البته به شکلی که

مبادالت تجاری ایران و عراق 1392-1383
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سال
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

صادرات(میلیون دالر)
369
1223
1718
1841
2762
4559
4538
5179
6249
5949

واردات(میلیون دالر)
25
8
35
92
67
63
46
124
82
68

موازنه تجاری(میلیون دالر)
+ 344
+ 1215
+ 1683
+ 1749
+ 2695
+ 4496
+ 4492
+ 5055
+ 6167
+ 5881

سهام مدیریتی در نهایت در اختیار ما باشد.
در کنار این  5توصیه ،به بازرگانان ایرانی توصیه
میکنم این سواالت را مورد توجه قرار دهند« :کدام
منطقه از ع��راق؟ برای چه کس��بوکاری و با چه
ش��رایطی؟» از این رو باید وضعیت امنیتی عراق را
در نظر داشت .مرزهای غربی عراق مانند استانهای
نینوا و االنبار و اس��تانهای همجوار این دو استان
مناطق مناسبی برای سرمایهگذاری ایرانیان نیست.
شاید دستگاه سیاسی ما برای افزایش نفوذ در این
مناط��ق به بازرگانان توصیه به س��رمایهگذاری در
این مناطق داشتهباش��د ام��ا این مناطق همچنان
ناامن و نامناسب اس��ت .از سوی دیگر باید تفاوت
میان بخشهای عربی و کردی را مدنظر داش��ت.
اقلیم کردس��تان رفتهرفته به یک اقلیم قدرتمند
و مس��تقل تبدیل میش��ود و بازرگان ایرانی باید
تعارض منافع میان دولتمرکزی و اقلیم کردستان
را ه��م مدنظر داشتهباش��د .ورود به ب��ازار عراق از
کانال اقلیم کردستان ش��اید از نظر دولت مرکزی
ورود مبارکی نباش��د .از این رو اگر سرمایهگذاری
میخواهد کل پهنه ع��راق را هدف قراردهد ،بهتر
اس��ت روی اقلیم کردس��تان کمتر سرمایهگذاری
کند .همچنین در  4اس��تان جنوبی عراق امنیت
نس��بی برقرار است و به دلیل بافت شیعی ،گستره
مناسبی برای س��رمایهگذاری وجود دارد .ریسک
سیاس��ی س��رمایهگذاری در این مناطق از ریسک
سرمایهگذاری در نقاط دیگر کمتر است.

اگر بخواهی�د  5ردیف کاالیی و خدماتی
مناس�ب صادرات به عراق را ب�رای بازرگانان
دستهبندی کنید کدام موارد را برمیگزینید؟

ما در اتاق ایران و عراق 100 ،قلم کاالی وارداتی
به عراق را پایش کردهایم و منابع تامین این کاالها
را معلوم نمودهایم .م��ا در  16قلم از این  100قلم
حضور جدی رقابتی داری��م .یعنی  70درصد بازار
در دس��ت ما است .در  16قلم دیگر بین  40تا 70
درص��د حضور داریم و در مجموع در  66قلم از این
 100قلم حض��وری بین صفر تا 100درصد داریم.
حض��ور ای��ران در این  66قلم همه به یک س��هم
نیس��ت .اگر این  66قلم را به  5گروه تقسیمبندی
کنیم در راس آنها مصالح س��اختمانی و بخصوص
س��یمان و گچ و ش��یرآالت قرار دارد .بع��د از آن
مواد غذایی ،رتبه بعدی ماش��ینآالت ،سپس لوازم
خانگ��ی و در ردیف بعدی اقالم مصرفی مربوط به
زندگیروزمره جای گرفتهاس��ت .در حوزه خدمات
فنی -مهندس��ی وضعی��ت متفاوت اس��ت .حوزه
توساز و پیمانکاری عمومیمهمترین بخش
ساخ 
قابل سرمایهگذاری برای ما است .حوزههای بعدی
به ترتیب :نفت و گاز ،مش��اوره ،برق و آب و ساخت
نیروگاههای کوچک و ش��بکه انتقال است .اولویت
مهم دیگری که عراق در آن بازار خوبی محس��وب
میش��ود حوزه خدمات ش��هری از جمله احداث
و نگه��داری فضای س��بز و جم��ع آوری و هدایت
پسماندها و فاضالب است.

تجارت در عراق
روی اینترنت

سیمان ،کاالی استراتژیک

گزارش وضعیت مهمترین کاالی صادراتی ایران
در بازار عراق

ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ سیمان جهان و اولین صادرکننده این کاال در
منطقه است .ساالنه بالغ بر  ۷۰میلیون تن سیمان در  ۶۷کارخانه داخلی کشورمان
تولید میشود و اولین کاالی صادراتی ایران طی سال گذشته به کشور عراق سیمان
بوده است .رقم  8میلیون تنی صادرات سیمان ایران به عراق نشان از وابستگی صنعت
سیمان کشور به صادرات به عراق است و این کشور مصرف کننده ۱۱درصد از کل
تولید داخلی سیمان ایران و  ۶۰الی  ۶۷درصد از کل صادرات سیمان ایران است.
تهدیدات برای صادرات سیمان ایران به عراق :سال گذشته ممنوعیت واردات سیمان
به عراق طی مصوبه هیات وزیران عراق به توصیه وزارت صنایع و معادن این کشور
به مدت یک هفته به اجرا درآمد .البته با مذاکرهای که با دولت عراق انجام شد ،این
مصوبه لغو و واردات سیمان دوباره آزاد شد .با این حال از ابتدای سال  ۲۰۱۴تعرفه
واردات سیمان از ایران به عراق از ۵درصد به ۱۵درصد افزایش یافت .در این مورد نیز
این مصوبه بیش از  ۳روز دوام نیاورد و با فشار بازرگانان موقتا لغو شده ،تصمیمگیری
در مورد آن به بعد از انتخابات عراق موکول ش��د .واضح اس��ت که این فشارها برای
حمایت از صنایع داخلی عراق ادامه پیدا خواهد کرد و وزارت صنایع عراق تالش خود
را برای ممنوعیت واردات عراق بیشتر خواهد ساخت .فلذا باید برای کاهش وابستگی
صادرات سیمان به عراق استراتژیهای جایگزینی اندیشید .از جمله اینکه برخی از
شرکتهای سیمانی به فکر انتقال کارخانه سیمان به عراق افتادهاند.
سیمان استاندارد در بازار عراق :برای واردات سیمان به عراق بایستی گواهی انطباق
دریافت گردد .به این معنی که شرکتهای تعیین شده از طرف عراق بایستی انطباق
کاالی صادراتی را با استاندارهای اعالم شده از طرف عراق تایید نمایند .برای حمایت
از تولید داخل ،کش��ور عراق سیمان عراقی را از آزمایش در پروژههای دولتی معاف
کرده و برای س��یمانهای وارداتی استاندارهایی را وضع نموده است .بعضی از تجار
عراقی فقط در سیمان فله فعالیت دارند و برخی دیگر فقط سیمان کیسهای را در نظر
دارند ،بعضی در سیمان عراقی و بعضی دیگر تنها در واردات و فروش سیمان ایرانی
فعال هستند .بنابراین توجه به حوزه کاری طرف تجاری عراقی در این وضعیت امری
است که باید مد نظر باشد.
مشکل سلیقه مصرف در عراق :در عراق شایع است که سیمان با رنگ تیرهتر کیفیت
بهتری دارد .به همین علت عراقیها س��یمان مقاوم یا تیپ ۵را بیشتر میپسندند.
هزینه تمام ش��ده سیمان مقاوم بیشتر از بقیه انواع سیمان بوده و سایش بیشتری
میطلبد .همچنین اس��تفاده از این سیمان استهالک دستگاهها را افزایشمیدهد،
ولیکن قیمت فروش آن ،این استهالک را پوشش نمیدهد ،بنابراین صرفه اقتصادی
کافی ندارد .به همین سبب برخی از تولیدکنندگان میکوشند که خریدار را به خرید
سیمان عادی مجاب نمایند .البته سابقه تقلب نیز در این زمینه وجود دارد.
گستره مصرف سیمان ایران در عراق :سیمان ایران اکثرا در جنوب و مرکز عراق و
بهخصوص شهرهای کوت ،العماره و نجف استفاده میشود و خرید مشتریانبغدادی
از طریق نمایندگی شرکتهای مستقر در بازارچه مرزی مهران و با مجوز واردات تاجر
عراقی انجا م میگیرد و هر شرکت ،نماینده و دفتر مخصوص خود را در سالن بازارچه
مرزی دارا است.همچنین باید توجه کرد که سیمان تولیدی در قشم از مرز زمینی
وارد عراق نمیشود بلکه از مرز دریایی و با کشتی به مقصد عراق حمل میشود.
برندهای ایرانی مورد پس�ند بازار عراق :س��یمان س��امان عادی و مقاوم  /سیمان
هکمتان عادی  /سیمان نهاوندعادی و مقاوم  /سیمان ایالم عادی و مقاوم  /سیمان
بنویدسفید
قیمت س�یمان س�فید در فروردین  :1393در بغداد هر تن  ۱۴۰دالر و هر کیسه ۷
دالر.
اج�رت حمل و نق�ل از مرز تا بغداد :به ازای هر تن فل��های  ۲۷دالر /به ازای هر تن
کیسهای  ۱۶تا  ۱۷دالر

معرفی سایتهای معتبر در زمینه تجارت با عراق
سایت رایزن بازرگانی ایران در عراق:
http://attache.ir
صفحه عراق در سایت سازمان توسعه تجارت:
http://fa.tpo.ir/documents/document/0/13091/commercia-attaches.aspx
اگر میخواهید با گوش��ی موبایلتان به سرعت اطالعاتی در مورد بازار عراق
و فرصتهای تجاری -سرمایهگذاری در این کشور پیدا کنید خیلی کار سختی
پی��ش رو ندارید .رایزن بازرگانی جمهوریاس�لامی در بغداد س��ایتی با همین
ه��دف راهاندازی کرده و زبده اطالعات الزم در مورد عراق به همراه فرصتهای
کوتاهمدت و بلندمدت تجاری در نقاط مختلف این کشور را برای مخاطبان فارسی
زبان به روز میکند .مثال در آخرین پست این سایت در زمان تهیه گزارش ،رایزن
بازرگان��ی ایران م��ژده داده که گذرگاه مرزی مهران که تا پی��ش از این واردات
موادخوراکی از آن به عراق ممنوع بود آماده وارد کردن مواد غذایی ایرانی است
و لزوم تس��ت موادغذایی فعال در این درگاهمرزی وجود ندارد .دومین پست این
س��ایت به اطالعرسانی در مورد مناقصات پیمانکاری در عراق اختصاص دارد و
شرایط مناقصههای مربوط به امور خدمات شهری ،انتقال برق و خدمات دولت
الکترونیک در شهر نجف را به سرمایهگذاران ایرانی اعالم میکند .از جمله مواردی
که در تازهترین فهرست مناقصات آمده احداث پلهای عابر پیاده در شهر نجف
اس��ت که در توضیحات منتشر شده ،شرایط مناقصه و همچنین مهلت ارسال
اس��ناد و س��ایر اطالعات الزم برای بازرگانان ایرانی آمده است .گزارش تحلیلی
از وضعیت بازار کاالهای مهمی همچون س��یمان و آرد در عراق از دیگر مطالب
مهم این سایت است .لیست شرکتهای فعال تجاری در عراق به تفکیک کاالها
و خدم��ات و همچنین اطالعات مفیدی در م��ورد واحدهای مختلف دولتی و
تجاری در عراق بخشهای دیگر این س��ایت را تش��کیل میدهند که به همراه
قوانین تجاری مربوط به تجارت با عراق مجموعه کاملی را برای مخاطبان فراهم
ساختهاست .صفحه مربوط به عراق در سایت جامع سازمان توسعهتجارتایران
نی��ز حاوی مجموعه مفیدی از اطالعات و قوانین و مقررات مربوط به تجارت و
بوکار در عراق است.
کس 

رایزن بازرگانی
جمهوریاسالمی
در بغداد سایتی
با همین هدف
راهاندازی کرده
و زبده اطالعات
الزم در مورد
عراق به همراه
فرصتهای
کوتاهمدت و
بلندمدتتجاری
در نقاط مختلف
این کشور را برای
مخاطبانفارسی
زبان به روز
میکند.

فهرست نمایشگاههای تجاری که در ماههای آينده در کشور عراق برگزار میشود:
شهر
اربیل
اربیل
اربیل
اربیل
سلیمانیه
بصره
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد

عنوان نمایشگاه
نمایشگاه تخصصی نفت و گاز
نمایشگاه بینالمللی بازرگانی
نمایشگاه بینالمللی پروژه و انرژی
نمایشگاه مواد غذایی و کشاورزی
 DBXنمایشگاه بین المللی
نمایشگاه بینالمللی نفت و گاز
نمایشگاه پروژه (ساختمان ،آب و برق)
نمایشگاه بینالمللی نفت و گاز
نمایشگاه ( ۱*۳تلکام ،خودرو و اگروفود)
نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی
نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
نمایشگاه بینالمللی بازرگانی
نمایشگاه بینالمللی تخصصی پزشکی
نمایشگاه بینالمللی تخصصی خودرو
نمایشگاه بینالمللی پروژه و انرژی

زمان
شهریور
شهریور
مهر
آّبان
آّبان
آذر
شهریور
شهریور
شهریور
شهریور
مهر
آبان
آذر
آذر
اسفند

مجری
تلفن
۴۲۹۱۷۱۱۰
راهکار تجارت کوشا
۸۸۷۴۸۷۱۳
شرکت نوژن راد
۸۸۷۴۸۷۱۳
شرکت نوژن راد
۸۸۸۸۲۹۳۶
شرکت ایدرو
۸۸۸۸۲۹۳۶
شرکت ایدرو
۴۲۹۱۷۱۱۰
راهکار تجارت کوشا
۴۲۹۱۷۱۱۰
راهکار تجارت کوشا
۴۲۹۱۷۱۱۰
راهکار تجارت کوشا
۴۲۹۱۷۱۱۰
راهکار تجارت کوشا
۴۲۹۱۷۱۱۰
راهکار تجارت کوشا
۸۸۷۴۸۷۱۳
شرکت نوژن راد
شرکت سهامی نمایشگاهها ۲۱۹۱۲۴۴۲
۸۸۷۴۸۷۱۳
شرکت نوژن راد
۸۸۷۴۸۷۱۳
شرکت نوژن راد
۸۸۷۴۸۷۱۳
شرکت نوژن راد

روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

بیتکوین
انقالبپولدیجیتال
ِ
گزارش تحلیلی آیندهنگر :آیا یک پول جدید اقتصاد دنیا را در دست
خواهد گرفت؟
بابک واحدی

؟
؟
ڪ؟
؟
؟
؟
؟
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چن��دان طولی نکش��ید که از  2008بدین س��و
بیتکوی��ن جای��ش را در میان بح��ث و جدلهای
اقتصاددانان جهان بگشاید .پول دیجیتالی که بهسبب
ِ
پول س�� ّنتی،
ویژگیهای منحصربهفر ِد متمایزش از ِ
میتواند فارغ از کنترل ،هدایت و نظارتِ هر دستگاه و
تشکیالتِ
قانونی نظارت مالی بهکار خود ادامهدهد و
ِ
مبادالتِ بیواسطه را بعد از قرنها بار دیگر به صحنه
جهانی بازگرداند .بيتكوين را ،که اساس��اً ،يك نظام
حس��ابداريِ بهكل مركزيتزدوده اس��ت ،ميتوان
نس��خهاي آنالين از ترازنامه ديد كه در آن معامالت
با كاس��تن از يك حس��اب و افزودن بر حسابي ديگر
ثبت ميشوند.
بیتکوین از کجا آمد؟

مفهوم بيتكوين اولین بار در يك مقال ه بينظير
دانشگاهي در اواخر سال  2008توسط كسي كه خود
را ساتوشيناكاموتو ميخواند ،به جهان معرفي شد .اين
مقاله پيشرفتي در رمزنويسي را توضيح ميداد كه براي
نخستين بار راه به «گونهاي بهكل تک به تک از پول
الكترونيك» ميداد كه اجازه ميدهد «پرداختهاي
آنالين مستقيماً از يك طرفِ معامله به طرف ديگر
ارسال شوند ،بدون عبور از يك نهاد مالي».
در ماههاي نخس��ت سال  ،2009ناكاموتو نرمافزار
منبعب��ازش را كه اين مفهوم را به اجرا ميگذاش��ت
منتشر كرد و شبك ه تكبهتك بيتكوين را راه انداخت.
پس از راه افتادن اين شبكه ،برنامهنويسان داوطلبي از
سراسر جهان شروع به همكاري با ناكاموتو كردند تا
پروتكل بنيادين نرمافزار را بيش از پيش توسعه دهند.
ِ
ناكاموتو تا اواس��ط س��ال  2010از شركايِ فعال اين
همكاري گس��ترده بود ،و پس از آن پروژه را به يكي
ديگر از شركا به نام َگوينآند ِرسن سپرد.
جری بریتو ،پژوهشگ ِر ارشد مرکز مرکاتوس در
فی بیتکوین مینویسد:
معر ِ
دانشگاه میسن ،در ّ
«راز طراح بيتكوين بسيار جذاب است ،اما اين
حقيقت كه نميدانيم بيتكوين بهراس��تي از
كجا آمدهاست از امنيت و ثبات آن نميكاهد.
پروت��كل و نرمافزار بيتكوين بهكل منبعباز
هس��تند ،و هركس ميتواند در آنها غور و
تفحص كند .صدها برنامهنويس و رمزنويس
در ه��زاران خ��طِ كدهاي برنام��ه دقيق
شدهاند ،و داوطلبان مدام ابداعات جديدي
را وارد ميكنن��د .ت��ا حاال ديگ��ر بيشتر
كدهاي بيتكوين را كساني غير از ناكاموتو
نوش��تهاند» .در ابت��دا ،بيتكوي��ن بيشتر
در مي��ان گروهي كوچ��ك از رمزنويسها و
ديوانگان فنآوري جلب توجه كرد ،كساني كه
ِ
اين پول را مدام ميان خود جابهجا ميكردند و
حتي كمي از پولشان را ميبخشيدند تا اعضا و
كاربران جديد جذب كنند .ارزش اوليه اين پول
عموماً چند پني بيشتر نبود .اولين خريد ثبتشده
با بيتكوين در ماه مِي  2010رخ داد ،زماني كه يك
كاربر بابت دو پيتزا  10هزار بيتكوين به كاربري ديگر

پرداخت .با احتس��اب نرخهاي مبادل ه كنوني ،مقدار
بیتکوینه��ای موجود حاال ح��دود  8ميليون دالر
ميارزد .بازرگانان و صاحبان كسبوكار ،از رستورانها
گرفته ت��ا فروش��گاههاي اينترنتي در س��ال 2010
ش��روع كردند به پذيرش بيتكوين ،بهعنوان روشي
از پرداخت .حاال ش��ركتهاي بزرگي چون وردپرس،
ِرددي��ت ،و او ِكيكيوپيد بيتكوين را قبول ميكنند.
همزمان كه تقاضا رشد ميكند و بازار بيتكوين توسعه
مييابد ،نرخ برابري ارز آن هم افزايش مييابد .تا پيش
ِ
قيمت
از آنكه اين واح��د پولي در چند ماه اخير در
نسبتاً ثابت حدود  120دالر بهازاي هر بيتكوين آرام
گيرد ،حبابها و سقوطهاي بسياري را از سر گذرانده
ب��ود .ارزش بیتکوین در آوري��ل  2013به  266دالر
رس��يد ،كه افزايشي بيش از  1000درصدي در طول
س�� ه ماه پيش از آن بود ،و بعد به  105دالر س��قوط
كرد و پس از آن باز سير صعودياش را از سر گرفت.
هر حباب قيمتي بيتكوين با اقبال و توجه رسانهها
همراه بودهاس��ت ،و همين بهنوب ه خود كاربران جديد
و درنتيجه تقاضاي جديد را بهدنبال داش��ته .در اين
چرخههاي ش��هرت و جنجال خبري ،تعداد زيادي از
سفتهبازان پول خود را از بازار خارج كردند ،و واحد پولي
را به لرزه انداختند .اينچنين انعطافپذيري تعجبي
ندارد .ارزش كل تمام بيتكوينهاي پرداختنش��ده
هنوز نسبتاً اندك اس��ت؛ حدود 1.5ميليارددالر .اين
يعني كه حتي افزايش ناچيزي در ميزان عالقهمندي
به بيتكوين ميتواند قيمتها را بهش��دت باال ببرد.
افزونبراين ،بخش بزرگ��ي از بيتكوينهاي موجود
درح��ال حاضر در قالب س��رمايهگذارياي بلندمدت
هستند ،لذا بازار نقدپذيري چنداني ندارد .هرچه تعداد
كساني كه از بيتكوين براي خريدهاي روزانه استفاده
ميكنن��د افزايش مييابد ،نرخ براب��ری آن با ارز هم
افزايش خواهد يافت.
بیتکوین چطور کار میکند؟

نگر
آینده

پول جنجالآفرین
ِ

مورخ اقتصادی مدرسه اقتصاد
گریک هیلهمانّ ،

شک و تردیدهای
پیرامون
بسیاری
ِ
بیتکوین،
پولِ اینترنتی،
موج میزند.
آیا این حبابی
احتکاری است؟
آیا همانقدر که
هوادارانش ادعا
میکنندبینام
است؟ آیا میتوان
از آن برای خریدِ
مواد مخدر یا
استخدام یک
ِ
آدمکش استفاده
کرد؟
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تا اختراع بيتكوين ،پرداختهاي ديجيتال آنالين
مجب��ور بودند به طرفهاي ثال��ث معتمدي ،همچون
يپَ��ل يا ويزا ،تكيه كنند ،تا بتوانن��د دفترکلی از ترا ِز
پِ 
ي صاحب حساب داشته باشند ،يا حسابي از اينكه
مال 
چهچيزي مال چهكسي است .براي مثال ،اگر من 100
يپَل براي شما بفرستم ،پِيپل آن مقدار
دالر را از طريق پ ِ 
را از حساب من كم ميكند و به حساب شما ميافزايد.
ب��دون چنين دفترکلی ،پول ديجيتال را ميتوان دو بار
خرج كرد .تصور كنيد كه پول ديجيتال صرفاً يك فايل
كامپيوتري است ،درس��ت مثل اسناد ديجيتالي چون
فايلهاي متني يا عكسها ك��ه فايلهاي كامپيوتري
هس��تند .من ميتوانم  100دالر را در قالب يك «فايل
پولي» به پيغامي پيوست كنم و براي شما بفرستم .اما
درست همچون وضعيتي كه در ايميل هست ،ارسال
يك فايل ضميمه بهمعناي اين نيس��ت كه آن فايل از
كامپيوتر من پاك ميشود .من ميتوانم همان  100دالر
را براي فرد ديگري بفرستم ،و اساساً همان پول را دو بار
خرج كنم .در علم كامپيوتر ،اين را مش��كل «خرجكر ِد

دوباره» ميخوانند .تا زمان تولد بيتكوين اين مشكل را
فقط ميشد با بهكار گرفتن يك طرفِ سوم معتمد كه
وظيف ه نگه داشتن دفترکل را برعهده داشت حل كرد.
آنچه از بيتكوين مفهومي انقالبي ميسازد اين است
كه براي نخستين بار مشكل خرجكرد دوباره را ميتوان
بدون مدد گرفتن از طرف س��وم حل كرد .بيتكوين از
طريق توزيع آن دفترکل ض��روري ميان تمام كاربران
سيستم از طريق ش��بك ه تكبهتك اين مشكل را حل
ميكند .هر معاملهاي در اقتصاد بيتكوين در دفترکلی
عموم��ي به نام «بالك ِچين» ی��ا «زنجیره قالب» ثبت
ميشود .كپيهاي كاملي از بالك ِچين در كامپيوترهاي
هركس��ي كه از بيتكوين استفاده ميكند وجود دارد.
معامالت جديد با بالكچين مقايسه و كنترل ميشوند
تا اطمينان حاضر ش��ود كه بيتكوينهاي خرجش��ده
ن طريق مشكل خرجكرد
پيشتر استفاده نشدهاند ،و از اي 
دوباره حل ميش��ود .معامالت را كاربراني موس��وم به
«معدنچيها» ،كه توان پردازش كامپيوترهايشان را در
اختيار اين كار ميگذارند ،كنترل ميكنند .معدنچيها
اساساً مشكالت دشوار رمزنگاري رياضي را كه معامالت
را تأييد ميكنند حل ميكنن��د ،و ِ
بابت اين كاري كه
ميكنند بيتكوينهاي جديد پاداش ميگيرند .اينطور
اس��ت كه بيتكوين به بازار عرض ه پول تزريق ميشود:
كاربران بيشتري معدنچي ميشوند و قدرت پردازشي
كه به معدنكاري ميبخشند افزايش مييابد .پروتكل
بيتكوين همچنين دشواري مش��كالت رمزنگارياي
را ك��ه معدنچيها بايد حل كنند تا معامالت را تأييد
كنند سخت کرده است ،ازاينروست كه اطمينان حاصل
ميشود بيتكوينهاي جديد هميشه با نرخي محدود و
قابلپيشبيني استخراج شوند .اين فرايند استخراج تا ابد
ادامه نخواهد يافت .بيتكوين طوري طراحي شدهاست
كه تقليدي باشد از استخراج طال يا ديگر فلزات گرانبها
از زمين؛ فقط تعداد محدود و مش��خصي از س��كهها را
ي كه
ميتوان از زير خاك بيرون كش��يد .تعداد قرارداد 
بهعنوان سقف تعيين شدهاست  21ميليون بيتكوين
اس��ت .اين قطعيت و پيشبينيپذيري براي بس��ياري
جذاب و مطلوب اس��ت ،زيرا كه ت��ورم پولي مصنوعي
را غيرممكن ميس��ازد .در بيش��تر كشورها ،يك بانك
مركزي عرض ه پول را كنت��رل ميكند ،و بعضي اوقات
(همچون بحران اقتصادي اخير) اين نهاد ممكن است
تصميم بگيرد كه پول بيش��تري به اقتصاد تزريق كند.
بانكهاي مركزي اين كار را با چاپ پول بيش��تر انجام
ميدهند .بااينهمه ،پول بيشتر كه وارد سيستم شود به
اين معنا اس��ت كه پول نقدي كه در دست داريد ارزش
كمتري خواهد داشت .در عوض ،چون بيتكوين هيچ
نهاد كنترلي و دس��توري مركزياي ن��دارد ،هيچكس
نميتواند تصميم بگيرد كه عرض ه پول را افزايشدهد.
نرخ بيتكوينهاي جديدي كه وارد سيستم ميشوند بر
اساس الگوريتمي عمومي تعيين ميشود و بنابراين كام ً
ال
قابل پيشبيني است.

لن��دن ،در یادداش��تی ب��رای وبس��ایت پراجکت
سیندیکِیت مینویسد« :شک و تردیدهای بسیاری
پول اینترنتی ،موج میزند .آیا این
پیرامون بیتکوینِ ،
ِ
حبابی احتکاری است؟ آیا همانقدر که هوادارانش
ادعا میکنند بینام اس��ت؟ آیا میت��وان از آن برای
خری ِد مواد مخدر یا استخدا ِم یک آدمکش استفاده
کرد؟» اینها پرسشهای مهم و ّ
جذابی هستند ،اما
مهمترین مسألهای که در مور ِد بیتکوین باید مورد
پتانس��یل شگرف این واحد پولی
توجه قرار بگیرد،
ِ
در زمینه نوآوری اس��ت .بیتکوین چن��ان نوآورانه
بودهاست که کمتر کسی توانسته نادیدهاش بگیرد،
پتانسیل نهفته در آن میتوان
و این که چطور از این
ِ
اصالح نظام مالی جهان ،که پس از بحران مالی
برای
ِ
 2008حالوروز خوشی ندارد ،بهره گرفت ،پرسشی
ه��واداران بیتکوین باید تم��ام انرژی و
اس��ت که
ِ
وق��ت خود را صرفِ آن کنند .عالوهبراین ،مهمترین
مسألهای که ذهن هر مشتریِ نظام و سازوکاری مالی
ِ
امنیت تراکنشها است.
را به خود مشغول میکند،
البته بیتکوین از م��ا میخواهد اعتماد به نظامها،
موسسات و سازوکارهای قانونی را با نظامی جایگزین
کنیم که در آن باید:
عنوان
 بهتمایل طرفهای دیگر در ِ
ِ
قبول بیتکوین به ِ
شیوه پرداخت اعتماد کنیم.
کنترل قانون اعتمادکنیم
 به موسساتِ خارج از حیطهِ
و اطالعاتِ حس��ابهای بانکیمان را در اختیارش��ان
بگذاریم تا بیتکوین بخریم.
 به یک شبکه تکبه ِتک رمزگذاریشده کامپیوتری
که بیشت ِر کاربران بیتکوین ازش س��ر در نمیآورند
اعتمادکنیم.
دیجیت��ال برتر جای
پول
ِ
 اعتم��اد کنیم که ی��ک ِبیتکوین را نگیرد ،تا بیتکوینهای ما بیارزش شوند.
مشترکین
 اعتماد کنیم که بنیاد بیتکوین یا دیگرِ
حاضر در ش��بکه ،مجموعه بیشتری از بیتکوینها
ارزش بیتکوینهای اولیه س��قوط
ایجاد نکنند ،که ِ
کند.
 اعتم��اد کنیم که دولته��ا مداخله نخواهند کرد وبیتکوین را بیارزش نخواهند ساخت.
 اعتماد کنیم که بازارهای بیتکوین برای همیشه درپول واقعی در
دس��ترس خواهند بود تا قیمتها را به ِ
اختیارمانبگذارند.
 اعتم��اد کنی��م ک��ه بیتکوینهایم��ان در جاییام��ن ذخیره ش��دهاند .زیرا که همین بین��ام بودن و
بودن این واحد پولی آن را ش��دیدا ً
غیرقابلبرگش��ت ِ
در براب ِر دزدی آسیبپذیر میسازد .دزدیهایی که تا
کنون کم نبودهاند.
در مواجه��ه با بیتکوین در هر جبههای ،هوادار یا
پول
مخالف ،قرار بگیریم ،نمیتوان انکار کرد که این ِ
دیجیتال دروازهای از امکان��ات و فرصتها را به روی
نظا ِم مالی جهان گشودهاس��ت ،و در آینده با توسعه
معرفی ابداعاتِ نو میتوان انتظار
فنآوریهای کنونی و
ِ
پول س ّنتی آرام آرام حل شوند ،یا
داشت که مشکالتِ ِ
پول متعارف برچیده شود.
به کل ِ
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روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

اقتصاد
بیتکوین

تراکنشها

1

2

کاربری درخواستی مطرح میکند مبنی
ب
انتقال یک واحد بیتکوین از حسا ِ
بر
ِ
حساب دیگران ،با استفاده
خودش به
ِ
کامپیوتر شخصی.
از تلفن همراه یا
ِ

نگاهی به نحو ه عمل اقتصا ِد
بیتکوین ،پول دیجیتال

درخواست در شبکه بیتکوین قرار
کاربران موسوم
میگیرد تا زمانی که
ِ
به «معدنچی» آن را برای فرآوری
برمیدارند.

تراکنش

بیتکوینچیست؟

شبکهبیتکوین

ِ
واحد پولی دیجیتال است که اجازه
بیتکوین

ِ
پرداخت مالی در یک ش��بکه تک به تک از افراد
نظر کاربرانش ایجاد ش��ده و قوت
را ،که از اتفاق ِ
مقام مرکزی یا واسطهای
میگیرد ،میدهد .هیچ
ِ
ِ
واح��د پولی
وج��ود ن��دارد که کنترل��ی بر ای��ن
داشتهباشد.

سرمنشأ

جم��ع
ای��ن پدی��ده در س��ال  2008در ی��ک
ِ
آنالی��ن ،ک��ه از طری��ق  نامهه��ای الکترونی��ک
رمزگذاریش��ده با هم در ارتباط بودند ،منتش��ر
شد ،و نویس��نده آن با استم مستعار «ساتوشی
ناکاموتو» امضایش کردهبود.

کجا میتوان بیتکوین گیر آورد؟

عنوان یک
هرک��س میتواند بیتکوی��ن را به
ِ

عنوان
پول دیجیتال برای پرداخت بخرد یا آن را به
ِ
دس��تمزد برای حلّ مس��ئلههای پیچی��ده ریاضی
توسط کامپیوترش و درحقیقت کارمزدش در خرید
و فروش بیتکوین توسط دیگران کسب کند.

مبلغ در گردش
ِ

برای ایجاد کیف پول مجازی ،یک ِ
کلید امنیتی
خصوصی ،و ِ
کلید عمومی ،الزم است و بهمنظورِ
ِ
رمزگذاری و تأمین
امنیت هر تراکنش ،به نرمافزارِ
مشتری بیتکوین نیاز است.
ِ

فق��ط 12میلی��ون واح��د تاکنون در ش��بکه

بیتکوین به جریان افتادهاست ،و تا سال 2140
به انتش��ار و توزیع  21میلی��ون واحد بیتکوین
است.

نوسان قیمت بیتکوین
ِ

ِ
ِ
ِ
ماهیت نو ،و برخی اوقات بازارهای غیرنقدش ،هنوز بسیار نوساندار
اقتصاد جوان،
سبب
قیمت بیتکوین ،به ِ

و بیثبات است
 1200دالر

 11فوریه 2014
 4دسامبر 2013

پایان روز
قیمت به دالر امریکا ،در
ِ

 572.1دالر

 1238دالر

 900دالر

 600دالر
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معدن

3

4

ِ
فرایند استخراج ،توسط
جریان
در
ِ
کاربران (موسوم به معدنچیان)،ترا
واحدهای داده ،قالببندی
کنشها به
ِ
میشوند و برای هر یک عنوان و
سربرگی تصادفی انتخاب میشود.

ِ
سربرگ هر
کردن
معدنچیها برای همخوان
ِ
قالب یا یک نانس ( ،)Nonceعددی دلبخواهی
که فقط یک بار مورد استفاده قرار میگیرد ،با
همدیگر رقابت میکنند تا یک ک ُِد کوتاهِ مرکب از
عدد و الفبا موسوم به َهش ( ،)Hashرا بهدست

آورند.

معدنچیها

5

به هر هشای که شبکه
بیتکوین  آن را پذیرفته
باشد بیتکوین به عنوان
کارمزد تعل ّق میگیرد،
که در حال حاضر 25
بیتکوین ِ
بابت هر َهش
پیوستن
است ،اما با
ِ

معدنچیهای بیشتر به
ِ
صورت نمایی
شبکه به
کاهشمییابد.

حدودا ً  10دقیقه طول

قالب

میکشد که تراکنشی
فرآوری و بررسی

نانس

زنجیرهقالب

6

شود و بهمحض این
که تراکنشی انجام شد

َهش

غیرقابلبازگشتخواهد
بود

ِ
قالب بعدی افزوده میشوند ،که به ایجاد زنجیرهای از قالبها میانجامد ،که در واقع دفتر
مقادیر َهش به
بعد از آن
ِ
سربرگ ِ
حسابی است از تمام تراکنشهایی که از ابتدا تا کنون در شبکه بیتکوین انجام شدهاند.

بیتکوین را کجاها میتوان خرج کرد؟

ِ
محبوبیت بسیاری یافتهاست و بسیاری از شرکتها به حمایت
بیتکوین در چند ماهِ گذش��ته

پول س��نّتی
پول
دیجیتالی رمزگذاریش��ده برخاس��تهاند و در تراکنشهای خود آن را همچون ِ
ِ
از ِ
میپذیرند .از جمله:

سرورهای ابر اطالعات
ِ
Lumfile / mega.co.nz
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ِ
سایتبیتتورنت
وب
The pirate / Bay EZTV

واسطه پرداخت Payal -
گردآورنده اخبارReddit-
خودروtelsa-
هواپیمایی virgin galactic -
فرم وبالگ wordpress-
پلت ِ
بازیZynga-

نگر
آینده

فروشگاههایآنالین/توزیعکنندهها:
eBay
Esty
Overstock
Pizza for coins
Silk road
tigerdirect

سایر:
انجمن آنالین4chan.org -
ِ
کتابخانه آنالینinternet archive -
شبکه اجتماعیokcupid -
میزبانی دامنه namecheap -
ِ
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روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

مایکل مندلبام
استاد سیاست
خارجی در دانشگاه
ِ
جانز هاپکینز

ِ
انتخاباتاخیر
خبرامیدبخشی
محسوبمیشود:
ِ
قدرت فزاینده
طبقهمتوسط
هند ،متحد و
پشتوانهایاست
قدرتمند در مسی ِر
ِ
اصالحات
گیری
ره
ِ
اقتصادیضروری.
ِ
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فرمان مودی
ِ

رایدهندگان انتظار دارند مودی از اقتصاد هند یک چین دیگر بسازد
در نمایشی ش��گرف از دموکراسی 550 ،میلیون
نفر هندیِ واجد ش��رایط در ش��انزدهمین انتخاباتِ
عمومی کشورشان شرکت کردند .نخستوزی ِر جدید
ه��م نارندرا مودی از حزب محافظهکا ِر بهاراتیا جاناتا
خواهد بود ،که در طول دوره 13ساله صدراعظمیاش
در ِ
س��احل شمال غرب هند ،رش ِد
ایالت گجرات ،در
ِ
ش��تابان اقتصادی به ارمغان آوردهاست .مودی
بسیار
ِ
ب ه این خاطر در انتخاباتِ هند پیروز ش��د که بیشت ِر
هندیها معتقد هستند او میتواند همین رش ِد سریع
کل هند هم هدیه دهد.
اقتصادی را به ّ ِ
انتخاباتِ اخیر هند بار دیگر نشان داد که این کشور
چهقدر بهلحاظ سیاسی از همسایه عظیمالجثهاش،
چین ،متفاوت است .حال اما ِ
دولت جدید هند
یعنی ِ
باید تالش کند به آن سطح از رش ِد اقتصادی شگرف
که چین در س��ه دهه گذش��ته به آن رسیده ،دست
یابد .برای تحقق این رویاِ ،
دولت هند باید در بس��ت ِر
ِ
موفقیت
رکن اساسی از
سیاسیای متفاوت ،دو جزء و ِ
اقتصادی چین را در کشور پرورش دهد.
جزء نخست ،بخش توسعهیافته و پررونقصنعتی،
کارگران
صنایع تولی ِد انبوهی است که از
متشکل از
ِ
ِ
غیرماه��ر به��ره میگیرند .ای��ن خود راه��ی برای
برونرفت از فق ِر گس��تر دهای اس��ت که گریبانگیر
صدها میلیوننفر از کارگران روستایی و خانوادههایِ
آنها اس��ت .این همان مس��یری اس��ت که چین ،و
کش��ورهای دیگر پیش از آن ،پیمودهاند .در هند اما
یافتگی بخش صنعت ،کشور را از تشخیص
عدم توسعه
ِ
ِ
ظرفیت رشدش محروم کردهاست.
و بهکارگیریِ تمام
دومین جزء زیرس��اختهایی اس��ت ک��ه تما ِم
اقتصادها و رش�� ِد اقتصادی در هر جایِ جهان بهآن
نی��از حیاتی دارد :جادهها ،پلها ،بندرها ،و مدارس ،و

نیز
کافی برق و آبِ آشامیدنی .زیرساختهایِ
ِ
تأمین ِ
ضعی��ف و فقیر بر پای صنعت هن��د دارد قید و بند
منابع قابلاتکاء تأمین برق نیاز
میزند .کارخانهها به
ِ
دارند تا بتوانند بهخوب��ی کار کنند ،آنها جادههای
خ��وب و راهآه��ن میخواهند ت��ا موا ِد خامش��ان را
تأمین کند و تولیداتش��ان را توزیع ،و اگر قرار باشد
محصوالتِ خ��ود را صادر کنند ،بنادری نیاز دارند تا
بتوانند از کش��تیها اس��تفاده کنند ،و فرودگاههایی
برای حمل کاالهایِ پرارزش و مسافرتهایِ کاری و
تجاری .چین اینها را بهوفور دارد .اما هند نه.
قطعی برق در هند بس��یار معمول است ،نزدیک
ِ
به نیم��ی از خانوارهای کش��ور اص ً
ال دسترس��ی به
برق ندارند ،و بزرگراههای مدرن کمیاب هس��تند.
درحالیکه کامیونی در ایاالت متحد میتواند بارش
را در عرض 20ساعت به هزار مایل آنسوتر ببرد ،در
هند این سفر  4تا  5روزی طول خواهد کشید.
ِ
زیری��ن این دو کمب��ود و نق��ص یکی از
عل��ت
ِ
دموکراس��ی هندی اس��ت ،و
بنیادین
ویژگیه��ایِ
ِ
ِ
اساس��ی همه دموکراسیهای
ویژگی
بهراس��تی که
ِ
ِ
ّ
دیگ��ر هم همین اس��ت :حقوق اقلیته��ا .مردم در
دموکراسیها آزاد هستند که خود را سازمان بخشند،
منافع اقتصادی مشترک
ِ
و اغلب این کار را با تکیه بر
ِ
جهت رساندن
انجام میدهند .گروههای سیاسی در
س��ود به اعضای خود عمل میکنند ،اما این س��ود
ممکن اس��ت ب ه بهایِ رفاه عمومی تمام شود و این
موضوع در هند جلوی توسعه صنایع را به دلیل اینکه
کارگران غیرماهر به کار میگیرند ،گرفتهاست.
ِ
کارگران کمترماهر (یا
ی
با این که هند با فراوان�� ِ
ِ
قوانین نظارت بر اشتغال مانع
غیرماهر) روبهرو است،
ِ
از آن میشوند که بنگاههای بزرگ کارگران و کارکنان
را اخراج کنند ،که بهنوبه خود باعث میشود از همان
ابتدا ش��وقی برای اس��تخدا ِم کس��ی نداشتهباشند.
بنابراینکارآمدترینوبهینهترینشرکتهامیکوشند
مقیاس
بهویژه از صنایع��ی دوری گزینند که اگر در
ِ
وسیع جاگیر شوند و بزرگ شوند ،میلیونها هندی
طریق مشابه ،قوانینی که استفاده
را از فقر برهانند .به ِ
کردن تأسیسات
ِ
از خش��ونت را ممنوع میسازند بنا
و امکاناتی چ��ون کارخانهها ،بیمارس��تانها ،و  ...را
دش��وارتر میس��ازند .که تعدا ِد زی��ادی از افراد را به
خدمتمیگیرند.
قوانین محدودکننده
برخی اتحادیههای تجاری
ِ
کارگران غیرماهر به صنایع را تبلیغ و از
ب��رای ورود
ِ
تصویب آنها حمایت و دفاع میکنند .این قوانین
ِ
در کل بهضر ِر هند تمام میشوند .دیگر گروههای
ذینفع جلویِ رشد کسبوکارهای اشتغالزا
معترضان محلی که از
را میگیرند .برای مثال،
ِ

بردن زمین به مقاص ِد کشاورزی و دیگر مقاص ِد
به کار ِ
تجاری جلوگیری میکنند.
ِ
ساخت زیرساختها و
اقلیتهای سیاسی هم در
توسعه نظامهای آموزشیای که هند بهشان نیا ِز مبرم
طریق بهره گرفتن از
نق��ش بازدارنده دارن��د؛ از
دارد
ِ
ِ
ِ
هدایت منابع
فراین ِد دموکراتیک برای تغیی ِر جهت و
ِ
منافع خویش .منابعی که دیگر نمیتوانند
سمت
به
ِ
ِ
پرداخت حقوق آموزگاران
صرفِ س��اختن جادهها یا
شوند .یارانههایِ متنوع ،که همهشان دستآوردهایِ
قانونی تالشه��ایِ گروههایی ذینفع هس��تند هم
ِ
داخلی کشور را تشکیل
ناخالص
تولید
از
درصد
2.4
ِ
میدهد.
بروکراس��ی هند خود هیوالیی عظیم ،قدرتمند و
ِ
سیریناپذیری است .حقوقهایِ پرداختی در این نظا ِم
ِ
درندشت بروکراسی منابعی را تلف میکنند که بهتر
ّ
مخارج
بود به استفادههایِ مول ِد دیگری میرسیدند.
ِ
ویژه به کس��ریهای بودجه میانجامد ،و پس از آن
رفع این کسریها الزم است
هم استقراضی که برای ِ
بیش از پیش پول را از مسی ِر زیرساختها و آموزش
بیرون میکشد.
ِ
دولت جدید مودی نمیتواند قواع ِد دموکراتیکی را
اقلیتها اجازه شکوفایی میدهند برچیند .هند،
که به ّ
با وجو ِد قومها ،مذاهب ،کاستهای مختلف و متنوع
و  30زبانی که هر کدام بیش از یک میلیون گوینده
زبان دیگر که دس��تکم  10هزار نفر
دارن��د (و ِ 105
کل اتحادیه
بههرکدامشان سخن میگوید) بیشتر از ِ
بدون
اروپا تنو ِع فرهنگی دارد اما با دو براب ِر جمعیتِ .
حقوق
حل صلحآمی ِز مناقشات ،و
تأکید بر
آشتی ملّیِ ،
ِ
ِ
توان
اقلیتی که در جوهر دموکراسی است ،هن ِد واحد ِ
وجود نخواهد داشت.
پی��ش روی
موانع
ب��ر
غلبه
م��ودی
چالش
ل��ذا
ِ
ِ
ِ
سیاس��تهای حام��ی و مر ّوج رش��د با اس��تفاده از
روشهای دموکراتیک است .اینجاست که انتخاباتِ
اخیر خبر امیدبخشی محسوب میشود :قدرتِ فزاینده
طبقه متوسط هند ،متحد و پشتوانهای است قدرتمند
در مسی ِر رهگیریِ اصالحاتِ اقتصادیِ ضروری.
این طبقه متوس��ط از مردمی تش��کیل شده که
داراییهایی دارند ،حقوقبگیر هستند و بیشترشان
غرض قوانین و َح َک ِم
جوانانی که حکومت را مجریِ بی ِ
بیطرفِ اختالفات میدانند ،و نه منبعی از سرمایه و
لطف و امتیاز .رأیهای چنین کسانی بود که به مودی
ِ
موفقیت او در
کمک کرد در انتخابات پیروز شود .اما
مقام نخستوزیری به این بستگی خواهد داشت که
تا چه حد خواهد توانست از قدرتِ طبقه متوسط در
ِ
سیاسی رشد اقتصادی ،که همین
موانع
ِ
جهت غلبه بر ِ
طبقه متوسط خواهانش است ،بهره بگیرد.

گام

در ِ
درک بازارهای نوظهور
جیم اونیل
رئیس دایرهی
ِ

ِ
مدیریت دارایی
سراقتصاددان
و
ِ
سابق بانک و
موسسهی مالی
المللیگلدمن
بین
ِ

1

اقتصاده��ای نوظهور بیش از آن که به یکدیگر
شبیه باشند با هم تفاوت دارند .چین از مجمو ِع
برحسب
آلمان ،فرانسه و ایتالیا بزرگتر است ،حتی
ِ
دالر .براساس تخمینهای جدید برابر قدرتِ خرید،
بزرگی ایاالت متحده باشد .کره
چین شاید اکنون به
ِ
جنوبی بهاندازه پرتغال ثروتمند اس��ت و از ایننظر
چندان از اس��پانیا هم دور نیست :اقتصا ِد این کشور
شباهتهای بسیاری با «اقتصادهای پیشرفته» دارد و
هیچ نقط ه اشتراکی با «بازارهای نوظهور» افریقا ندارد.

2

ِ
وضعیت بازار ،برخی اوقات سرگرمکننده است،
و ن��ه بیشتر .در یک��ی از کنفرانسها ،از من
بحران کنونی بازارهای نوظهور
پرسیدهشد که« :آیا
ِ
ِ
بحران  1998اس��ت؟» ماه مارس س��ال
به ب��دیِ
ِ
گذش��ته بود .حاال یک سال پس از آن ،به استثنای
بازارهای چین و روس��یه ،شاخصهای سها ِم تمام
بازارهای نوظهور جهان نشان از سودهایی بیشتر و
باثباتتر از ایاالت متحد دارند ،و بسیاری از آنها به
نرخهای دو رقمی رسیدهاند.

3

عمده ُکندیِ رش ِد اقتصاد چین عمدی است،
وس��یع دولت چین برای
در قالب تالشهای
ِ
شکل دادن به اقتصادی متوازنتر و پایدارتر.

6

ُکند شدن رشد اقتصاد چین به برخی آسیب
خواه��د زد و ب��ه برخی یاری خواهد رس��اند.
احتمالی
کشورهایی چون استرالیا و برزیل بازندههایِ
ِ
صادراتِ
مواد
این میدان هستند زیرا که اقتصادشان بر
برندگان احتمالی
خام وابسته است .هند و مکزیک
ِ
افزایش دس��تمزدها در چین بر
خواهن��د بود ،زیرا
ِ
رقابتی ایشان خواهد افزود.
مزیّت
ِ

7

9

مراقب برچس��بهایی مثل «پنج شکننده»
ِ
باشید .این عبارت را برای برزیل ،هند ،اندونزی،
افریقای جنوبی ،و ترکیه به کار میبرند .بازا ِر سهام
در هند و اندونزی از ابتدایِ سال تا کنون حدود 15
درصد رشد داشتهاست ،که نمایانگ ِر عملکرد بهت ِر
اقتصاد این کشور و امید به سیاستهای بهتر است.
ترکیه ،علیرغم همهچیز 12 ،درصد رشد کردهاست.
نزولی س��رعت رشت اقتصادی برزیل و
حتی سی ِر
ِ
افریقای جنوبی هم چندان چش��مگیر نبوده است.
واژه «ش��گفتانگیز» در مور ِد این کشورها بیشتر
معنا میدهد تا «شکننده ».قطعاً جاهایِ بسیار بسیار
بدتری برای س��رمایهگذاری در جهان وجود داشته
و دارن��د مثل ژاپن ،که مدام از س��وی تحلیلگران
تمجید و تحس��ین میش��وند ام��ا  15درصد اُفت
رشد بازار س��هام داشتهاست .از  15اقتصا ِد نوظهو ِر
ِ
پرجمعیت جهان ،فقط چین ،مکزیک و روسیه نشان
از عملکر ِد منفی از ابتدای سال تا کنون داشتهاند.

خواهد زد و به
برخی یاری
خواهد رساند.
کشورهایی
چون استرالیا و
های
برزیلبازنده ِ
احتمالیاین
ِ
میدان هستند زیرا
کهاقتصادشان
ِ
صادرات مواد
بر
خام وابسته است.
هند و مکزیک
برندگاناحتمالی
ِ
خواهند بود.

10

مراقب این عوامل باش��ید و چشم
همیش��ه
ِ
ارزیابی بازار؛ چشماندازهای
برندارید:
ازشان
ِ
موانع و فرصتهای ساختاری؛ و مهمتر از
چرخهای؛ ِ
همه دورنمایِ سیاستها .درست است ،اقتصادهایِ
کمدرآم��دی چون هند و چی��ن فرصتهایی برای
بازیابی رشد سریع دارند که ایاالت متحد در
احیاء و
ِ
اختیار ندارد ،اما جدایِ این ،مهم نیست که اقتصادی
«نوظهور» است یا «پیشرفته» .نگذارید این واژهها و
برچسبها جایگزینی برای تفکر و تأمل درباره معنا و
محتوایِ آنها بشوند.

نگر
آینده

4

افول قدرتِ اقتصادی چین
ح��رف زدن درباره ِ
دیگر بس است .بس��یاری شکوه میکنند که
رس��می این کشور عموماً متورم و غلوشده
آمارهای
ِ

5

به همین نس��بت ،ح��الورو ِز اقتصاد جهان
بهتر از آنی است که بسیاری تصور میکنند.
بینی صندوق بینالمللی پول،
طب��ق آمارها و پیش ِ
ِ
به ِ
بزرگ نوظهور ،رشد
لطف چین و دیگر اقتصادهایِ
پایان ده ه کنونی به
ناخالص
تولید
داخلی جهان تا ِ
ِ
 4درصد در س��ال نزدیک خواهد ش��د؛ که باالتر از
ه��ر ده ه پیش از این خواهد ب��ود .دادههایِ جدید
برابریِ قدرت خرید نشان میدهند که اقتصاد جهان
س��ریعتر از آن که معیارها و س��نجههای متعارفِ
اقتصادی نشان میدهند در حال رشد است :حتی
نرخ رش ِد فرضاً ِ
اندک  7درصدی هم ،چین امسال
با ِ
بیش از دو براب ِر امریکا بر تولید جهانی خواهد افزود و
در رش ِد آن سهم خواهد داشت.

8

درست کارکردن را با خوشاقبالی اشتباه نگیرید.
سال
این که بسیاری از اقتصادهای نوظهور در ده ِ
مدیون
گذشته عملکر ِد بسیار خوبی داشتهاند ،بیشتر
ِ
خیزش اقتصادی چین و سیاس��تهای پولی مساع ِد
ِ
درست داخلی.
امریکا بودهاست تا سیاستهای خوب و
ُکند شدن رشد
ِ
اهمی��ت نیروهای خارجی اهمی��ت و ضرورتِ
ِ
درک
عوامل خارجی اقتصاد چین به
انعطافپذیری را پررنگ میسازد زیرا
ِ
برخی آسیب
ممکن است بهناگهان دیگر مساعد نباشند.
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فرض عمومی را کنار بگذاریم
بیایید چندی این ِ
ِ
که اقتصادهای پیش��رفته میتوانند روند احیاء
قدرتمندی را تجربه کنند ،همزمان که غرب به عقب
سطح فاجعهبا ِر
سقوط میکند چه رسد به این که تا
ِ
س��ال  1998فرو افتد .امریکا ،اروپا و ژاپن ،هریک به
زمان رسیدن به احیاء کامل
درجاتی ،نیاز دارند که تا ِ
ِ
وضعی��ت وخیم پس از بح��ران  2008تا آنجا که
از
میتوانند صادر کنند .اگر بازارهای صادراتِ آنها در
آسیا و امریکای التین فرو بپاشند ،چنین احیائی رخ
نخواهد داد .این تصور و تفکر که دنیایِ توسعهیافته
آنزمان که اقتصادهای نوظهور به دردس��ر افتادهاند
عقب نشسته و نظارهگر است ،چندان با عقل جور در
نمیآید.

هس��تند :این حرفها از سویی بهعقیده من بازتابِ
ت محتوم به سقوطِ کشوری
باور (یا امیدِ) سرنوش�� ِ
ناظران خبره چین بهدرستی
غیردموکراتیک است.
ِ
به این ادعاها شک و تردید دارند و به دیگر شاخصها
هم توجه میکنند .اما ایش��ان پ��ی بردهاند و اذعان
دارند که رش ِد چین توهم و خیال نیست .این را هم
ِ
حکومت چین با بازنگریهای
بهیاد داشتهباشید که
جدید در تخمینهای برابری قدرت خرید مخالفت
کرد ،زیرا این آمارها نشان میدادند که اقتصا ِد کشور
بزرگتر از آن اس��ت که مقام��ات تصور میکنند و
میخواهندبهرسمیتبشناسند.

ساکس
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روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

استخراج
تصمیم
ِ
ِ
منابعسوخت
فسیلیباید
منتج از بحث
و جدلهای
علنی بسیار و
ِ
مشاورههایوسیع
بامتخصصان
کارشناسان
و
ِ
بیطرف باشد.
اما چنین بحث
وگفتوگوهایی
بهندرت
دیدهمیشوند.

نگر
ه شماره بيست و هفتم  /تیر 93
آیند
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ذخای ِرمخاطرهآمیز

آینده سوختهای فسیلی چه خواهد بود؟
ِ
بنیاد هاینریش بُل
اکولوژی
  لیلی فور /رئیس دایره توسعه پایدار و
ِ
اوپناویل
  جانی وِ ست /بنیانگذارِ بنیاد ِ

شرکتهایِ تولید سوخت فسیلی سخت
ت�لاش و البی کردهان��د  -و اغلب هم
موفق بودهاند -تا جلویِ تصویب و اجرای
سیاستهای موث ِر حفظ محیطزیست
گزارش ت��ازهای که گروه
را بگیرن��د .اما
ِ
ِ
زیست  CDPانجام داده
تحقیقاتِ محیط
پرده از رازی باورنکردنی برداشتهاس��ت:
ِ
ِ
ب��زرگ ای��ن
ش��رکت
دس��تکم 29
ِ
ش��رکت بزرگ نفتی جهان،
صنعت ،از جمله پنج
داخلی خود را ب��ر این فرض بنا
برنامهریزیه��ای
ِ
کردهان��د که چنین سیاس��تهایی بهویژه تعیین
ِ
قیمت دولتی برای س��وختهایِ کربنزا تا س��ال
 2020به واقعیت تبدیل خواهند شد .حال پرسش
این است که آیا دولتهای کشورهای تولیدکننده
نفت و شهروندانش��ان در چنی��ن انتظار و امیدی
شریک هستند یا نه؟
رهبران جهان در ظاهر به حفظِ
افزایش متوسط
ِ
دمای جهان زی ِر  2درجه سانتیگراد متعهد هستند؛
دوران پیشاصنعتی ،آستانهای که اگر
سطح
یعنی در
ِ
ِ
از آن بگذریم فاجعهآمیزترین اثراتِ گرمایش جهانی
رخخواهندنمود .در واقع ،این رهبران در کنفرانس
تغییرات ج ّویِ کپنهاگ در س��ال  2009این حد
س��ال بعد هم در کانسون بار دیگر
را پذیرفتند ،و
ِ
ِ
کمپین جهانی حفظ
موفقیت
بر آن تأکید کردند.
ِ
محیطزیس��ت به این معنا خواهد ب��ود که بالغ بر
 80درص ِد ذخایر ثابتشده نفت ،گاز ،و زغال ِ
سنگ
اساس تحلیل
جهان مصرف نشوند .این نتیجهگیری ِ
ِ
س��هم
ریس��ک این داراییهای کربنی اس��ت ،که
ِ
بزرگی در س��رمایه و درآم ِد بازاریِ صاحبانش��ان
دارند .کمپینی که از سوی دیگر مشغول مذاکره با

مقاماتِ شهری ،دانشگاههایدولتی ،و صندوقهای
بازنشس��تگی اس��ت تا مصرفِ س��وخت خود را از
سوختهای فسیلی به سوختهای دیگری تبدیل
کنند .بیشت ِر کشورهای تولیدکننده سوختهای
فس��یلی از نتایج طرحریزی و توسعه سیاستهای
تغییراتِ ج ّوی غافل هستند ،علیرغم تأثیری که
این مسأله میتواند بر چشماندازهای اقتصادیشان
بگذارد .در حقیقت ،در خاورمیانه ،افریقا ،و آس��یا،
بحث عموم��ی درباره تأثی��راتِ
مجادل��ه و ِ
خاص
ِ
سیاستهای تغییراتِ ج ّوی بر تولی ِد سوخت فسیلی
وج��ود ندارد ،و بحثها عمدت��اً در عوض در طرفِ
احتمالی
عواقب
مصرف متمرکز هستند ،برای مثال،
ِ
ِ
قیمتگذاریِ س��وخت کربنی بر رش�� ِد اقتصادی
در هند و چین .در نتیجه ،این کش��ورها متاسفانه
برای آنچه قرار است آینده به ارمغان آورد ناآماده
هستند.
جزئیاتِ این توافقنامهها عمدتاً مخفی و پنهان
هس��تند ،که البته همین مس��أله اوض��اع را بدتر
ب��ودن توافقها موجب میش��ود
میکن��د .پنهان
ِ
شهروندان نتوانند فش��اری بر دولتهایشان وارد
ِ
مس��ئولیت تغیی��راتِ آبوهوایی و تهیه و
آورند تا
اجرای سیاستهای مقابله با آن را برعهده بگیرند،
و همین بهنوبه خود دموکراسی را تضعیف میکند
و فساد را تسهیل.
ب��رای جبران و بهبو ِد ای��ن وضعیت تالشهای
کنون��ی برای افزایش ش��فافیت در این زمینه باید
محض این که ق��راردادی در این
فرات��ر بروند .ب��ه
ِ
آتی قیمتگذاری بر
زمینه علنی شود ،سناریوهایِ ِ
س��وختهای کربنی را میتوان چنان طراحی کرد
که نشان دهند بیشت ِر دولتها در صورتِ ادامه رون ِد
ِ
زیست زمین درآمدشان کمتر
کنونی تخریب محیط
از آنی که انتظار دارن��د خواهدبود ،و از آن مهمتر،
این که بس��یاری از پروژههای بالقوه و اکتشافها و
اس��تخراجهای جدید ممکن اس��ت به داراییهای
خدشهدار بهدردنخور بیانجامند و به گِل بنشینند.
نفتی آمودریایِ افغانس��تان را در نظر
حوزههای ِ

تالش تجاری برای
بگیرید ،که پس از سالها جهد و ِ
معدنی آن کشور (که
توس��عه داراییهای نفتی و
ِ
تحقیقاتِ زمینشناسی امریکا ارزششان را بیش از
پایان سال
 1تریلیون دالر تخمین زدهاس��ت )،در ِ
 2011به حراج گذاشتهشد و به شرکت ملّی نفت
چین رسید .حتی بر
ِ
حسب کمترین تخمینهایِ
قیمتگذاری سوخت کربنی ،افغانستان میتوانست
طول
انتظ��اِر درآمدی  570میلی��ون دالری را در ِ
ِ
فعالیت این پروژه داشتهباش��د .که 500
دهس��ال
برحسب
میلیون دالر کمتر از تخمینهایی است که
ِ
روال معمول تجارت نفت میتوان زد؛ و کمتر از یک
چهار ِم  2.6میلیارد دالر درآمدی که برخی مقاماتِ
دولت افغانستان انتظارش را داشتند.
اس��تخراج منابع س��وخت فس��یلی
تصمی��م
ِ
ِ
باید تصمیمی آگاهانه باش��د ،و منت��ج از بحث و
علنی بس��یار و مش��اورههای وس��یع با
جدلهای
ِ
کارشناسان بیطرف .اما چنین بحث و
متخصصان و
ِ
گفتوگوهاییبهندرتدیدهمیشوند.
با همه اینها« ،تصمیم به اس��تخراج» آش��کارا
ِ
مدیریت صنعت
یا پنهان در بیشت�� ِر پارادایمهایِ
استخراج قید شدهاست ،از جمله در مقرراتِ بانک
بان درآمد .طرح« ش��فافیت صنایع
جهانی و دیده ِ
اس��تخراج» هم دارد به این مسأله نزدیک میشود
تشویق سیاستهای بنیادینتر در تما ِم
و آشکارا به
ِ
مراحل زنجی��ره ارزش میپردازد .با در نظر گرفتن
بسیجی که در جامعهمدنی پیرامون چنین مسائلی
شکل گرفته ،تصمیم به استخراج نقطه معیاری برای
شرو ِع مباحثاتِ
علنی ضروری و حیاتی خواهد بود.
ِ
عالوهبراین ،میتواند مقدمه تحلیلهای هزینهفایده
واقعبینانهتری در زمینه توسعه هیدروکربنی شود.
مس��ائل
تحلیله��ای اینچنین یکی از مهمترین
ِ
ِ
بخش��ی اقتصادی
مدیری��ت منابع طبیعی و تنوع
ِ
کانون توجه ق��رار میدهد.
را بی��ش از پی��ش در
ِ
ِ
جهت آمادهشدن برای آینده پسانفتی
دولتها در
چه میکنند؟ چه را ِه توس��عه دیگری وجود دارد؟
منابع نایابِ عمومی را چطور باید تخصیص داد؟ و
ِ
آیا صدای شهروندان شنیده میشود؟
«کرب��ن اس��تخراجناپذیر»
در همی��ن راس��تا،
ِ
میتواند بخشی از برنامه سیاسیای جهانی باشد که
ِ
رضایت مردمی،
مسائلی چون مدیریت ،حکمرانی،
و ش��فافیت را به مس��ائلی چون مسائل منطقهای
محیطزیس��ت ،تغییراتِ ج ّوی ،و آیندهای پایدار و
دوستدا ِر محیطزیست پیوند میدهد .این رویداد
نفع همه خواهد بود.
به ِ

بهترین ۱۰کشور
دنیا برای مهاجرت

رویکر ِد جاد ه ابریشم

یک سناریوی پیشنهادی برای حل بحران اوکراین و روسیه
جدی برای غرب ایجاد کرده است که به نظر میرسد بهترین
تحوالتِ اوکراین بحرانهای ّ
ابریشم شیجینپینگ،
سناریوبرای عبور از این بحرانها تقویت کمربن ِد اقتصادی راه
ِ
رئیسجمهور چین،اس��ت .برای غرب رابطه با روسیه دیگر خراب شدهاست ،و اعتما ِد
زمان فروپاشی اتحادجماهیرشوروی تاکنون رسیدهاست.
متقابل به پایینترین ح ّ ِد خود از ِ
ِ
مشارکت چین است.
بازگرداندن روسیه بهصحنه بینالملل نیازمن ِد
در چنین شرایطی،
ِ
سبب مناف ع چین دربرقراریِ روابطِ نزدیکتر با روسیه،
اما دستیابی به چنین مطلوبی ،به ِ
آنا پاالسیو
بودن مس��أله اوکراین با اقداماتِ خود چین درمناطقی مثل تبت،
و تا حدی همراس��تا ِ
وزیر امور خارجه
مشارکت مستقیم چیناحتماالً
ِ
گرفتن این موضوع
مسألهای پیچیده است .با در نظر
ِ
سابق اسپانیا و
طریق مش ّوقهایِ هدفمند با اهدافی مشخص حاصل میشود.این دقیقاً چیزی
فقط از
ِ
معاون سابق رئیس
ِ
طرح نو ،که سپتامب ِرگذشته
بانک جهانی است که کمربن ِد اقتصادی راه ابریشم به دست میدهد .این ِ
آغاز شد ،بهدنبال بهبو ِد ارتباط میان بازارهای آسیایی و اروپایی است ،که برای تما ِم 18
منافع بسیاری به دنبالدارد.این پروژه
کشو ِر آسیای مرکزی و اروپا که در مسیر واقع شدهاند ،از جمله روسیه،
ِ
طریق تبادالتِ مردم با مردم ،بهبو ِد جریانهای
پرورش رونق اقتصادیِ مشترک از
که هدفش به ارمغان آوردن وِ
ِ
چرخش بیشت ِر نقدینگی است -دقیقاً همان سناریویمطلوبی است که دنیا الزم دارد اگر میخواهد
سرمایه ،و
ِ
بالکانیزاسیونشرق اروپا اجتناب کند .دست آخر ،بهترین راه برای ایجاد
یا
سرد
جنگ
ف
شکا
به
بازگشت
از
هایِ
ِ
منافع آشکاری برای تما ِم طرفهای درگیر به همراه
همکاری و اعتماد تضمین این امر استکه این همکاری،
ِ
داشته باشد.
پولخارجی،
گرچه مقامات چین از بهبود و
افزایش تبادالتِ مردم ،کاستن از محدودیتهای بهرهگیری از ِ
ِ
ابریشم قدیم نیازمن ِدزیرساختهایِ کارآمدی
مدرنیزاسیون راه
موانع تجاری ،بسیار گفتهاند احیاء و
ِ
ِ
و کاهش ِ
ِ
تقویت شبکهای
متقابل چندجانبهمتمرکز است .ساخت و
هم هست که بر ارتباطِ چندوجهی و کنشپذیریِ
ِ
مستحکم از راهها ،آبراههایِ داخلی ،گذرگاههایِ هوایی ودریایی اثری زنجیروار برجای خواهد گذاشت .تقوت
دریایی بیش از حد
ونقل ریلی در مسی ِر این تالشحیاتی است ،زیرا که میتواند از فشار بر راههایِ
شبک ِه حمل ِ
ِ
ارتباطاتِ
حمل بار
امروزه
تر.
م
ک
زیستی
ط
محی
ر
ناگوا
عواقب
با
آورد،
فراهم
تری
ع
سری
و
بکاهد
نامطمئن
طوالنی و
ِ
ِ
ِ
ِ
حمل با کشتی زمان می برد.
و مسافر از چینبه اروپا از
طریق راهآهن کمتر از نصف ِ
ِ
ِ
بانک جهانی به تازگی با معرفی برنامه تأسیساتِ
ی مهر تایید بر چنین رویکردی درمقیاسی
زیرساخت جهان 
تأمین مالی
بازیگران چندجانبه ،منطقهای و ملّی ،و نیز بخش خصوصیرا در
گستردهتر زده است؛ این برنامه
ِ
ِ
حمایت خود رااز این پروژه اعالم کرده است.
ِ
توسعه زیرساختها با یکدیگر مرتبط میسازد و گروه جی 20هم
دادن اروپا ،چین،روسیه ،و نهادهای
پیادهسازیِ این الگویِ جامع در پروژه راه ابریشم -بهویژه از طریق مشارکت ِ
چندجانبه -منافع بسیاری خواهد داشت .مث ً
ونقل برنامه همکاریِ اقتصادیِ
ال ،استراتژیِ
تسهیل تجارت وحمل ِ
ِ
تحت رهنمودها و ِ
منطقهای آسیای مرکزی را هم که ِ
کمک مالیبانک توسعه آسیایی با کمکهایی از بانک توسعه
و بازسازیِ اروپایی فعالیت میکند ،تقویت خواهدکرد.
ِ
موفقیت چنین پروژهای حیاتیخواهد بود.
مالی مشترک ،همکاریِ موثر و کارآمد هم برای
اما ورایِ تأمین ِ
سیستم
اینجاس��ت که تجربه اروپا در سازش و هماهنگسازی اهمیتی اساسی دارد .اتحادی ه اروپابرای بهبو ِد
ِ
اصلی بین
ونقل ازهمگسیخته خود رویکر ِد کریدورها را طراحی کرده است که بهجریانهایِ حمل ِ
حمل ِ
ونقل ِ
فقدان ارتباطاتِ الزم و انسدادها را شناسایی وبرایِ حلشان اقدام میکند .اروپا نشان داده
و
پردازد
ی
کشورها م
ِ
ّ
ِ
گفتمان مولد باشد و
مالکیت مشترک ،به همرا ِه راهحلهایِ قرص و محکم ،میتواند مش ّوق
است که حسی از
ِ
دربها را به رویِ همکاریای متقاب ً
ال سودمندبگشاید .راه ابریشم چیزی بیش از فرصتی اقتصادی در اختیارمان
ِ
امنیتی بلندمدتِ کشورهای حاضر در آن هم هست .در زمانهای که بسیاری
منافع
خدمت
میگذارد؛ این پروژه در
ِ
ِ
ِ
فرصت مغتنمی است که اروپا نمیتواند بیتوجه از کنارش بگذرد.
از رابطهها سستشده و از هم گسستهاند ،این
منبع :اکونومیست

نتایج یک نظرس��نجی معتبر نش��ان میدهد که
مهاجران در هیچ کشوری مثل تایلند از زندگی جدید
خود راضی نیستند .در گزارشامسال «بررسی وضعیت
ک HSBCمنتشر
مهاجران» که توسط واحد تحقیق بان 
شده بیش از ۷هزار مهاجر از سراسر دنیا در موردزندگی
تازه خود نظر دادهاند .این نظرس��نجی در س��ه حوزه
زندگی جدید ،وضعیت

برگزار ش��ده :کیفیت و تجربه
اقتصادی ،ووضعیت بزرگکردن بچهها در کشور جدید.
جالب اینجاست در هر کدام از این سه حوزه کشورهای
متفاوت��ی رتبههای باال را از آنخود کردهاند .تایلند در
بخش کیفیت و تجربه زندگی جدید اول شده ،در حوزه
اقتصاد مهاجرت س��وئیس رتبه اول را از آن خودکرده
گ کردن بچهها آلمان بهترین کش��ور
و در بخش بزر 
به حس��اب میآی د. نکته جالب اینجاست که در حوزه
تجربه مهاجرت ،درمیان  ۱۰کشور اول  ۵کشور آسیایی
حضور دارند .این یعنی آس��یا مهماننوازترین قاره دنیا
برای مهاجران به حساب میآید.

تایلند در بخش
کیفیت و تجربه
زندگی جدید اول
شده ،در حوزه
اقتصادمهاجرت
سوئیس رتبه اول
را از آن خودکرده
و در بخش بزرگ
کردن بچهها آلمان
بهترین کشور به
حساب میآی د.

بهترین کشورهای دنیا برای مهاجرت
(به لحاظ تجربه زندگی جدید )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تایلند
بحری 
ن
چین
جزایر کیمن
استرالیا
سنگاپور
هند
تایوان
اسپانیا
برزیل

معیارها :محیط کاری،
زندگی اجتماعی،
وضعیت خورد و
خوراک ،بازارهای محلی،
فرهنگ بومی ،پیدا
کردن دوست جدید

بهترین کشورهای دنیا برای مهاجرت
(از دید اقتصادی )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سوئیس
چین
قطر
تایلند
جزایر کیمن
اندونزی
آلمان
عمان
سنگاپور
ترکیه

معیارها :بازارهای
سالم ،سیاست پولی
قدرتمند دولت،
حقوق باال

بهترین کشورهای دنیا برای مهاجرت
(برای بزرگکردن بچهها )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

آلمان
سنگاپور
فرانسه
نیوزلند
آفریقای جنوبی
بلژیک
استرالیا
کانادا
اسپانیا
روسیه

معیارها :کیفیت
آموزشی مدارس،
وضعیت بهداشت،
سیستم درمانی

شاخص مراکز مالی جهان

گزارش راهبردی

سقوطلندن
شاخص مراکز مالی جهان
به روایت موسسه النگ فایننس
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مایکل مینلی
مدیرعامل زد /یِ ن گروپ

شاخصمراک ِز
همهماانتظارچنینروزیراداشتیمکهدر
ِ
مالی جهانی لندن مقا ِم نخس�ت را از دست دادهباشد.
ِ
آماریآشکاریبرنیویورکنداشت،و
برتری
لندنهرگز
ِ
ِ
هنگکنگوسنگاپورمدامدرفهرسترشدمیکردند.
مالی جهان که تاکنون
در پانزده
ِ
گزارش شاخص مراکز ِ
میان مراک ِز پیشر ِو غربی و
ش�کاف
است،
ه
شد
منتشر
ِ
شرق جهان به کمتر از  30واحد
دو مرک ِز مالی شاخص ِ
فروکاس�ته شدهاس�ت .لذا ،با این که نیوی�ورک مقا ِم
برتری شکننده
نخست فهرست را در اختیار گرفته ،با
ِ
برتری سابق لندن بهلحاظ
2واحدی است که همچون
ِ
آماری چندان چشمگیر نیست.
بهافتخا ِر ایاالت متحده که مقام اول را کسب کرده و
های
روی جلدِ گزارشمان (مجموعهای از کارت ِ
طرح ِ
ِ
ب�ازی) میخواهم جمل�های از فرانس�یس آندروود،
ِ
بازی کِوین
شخصیت محبوب
ِ
سریال خانه پوشالی ،با ِ
اسپیسی،نقلکنمکهمیگوید«:نهنگرابایداینطور
بلعی�د .لقمه لقمه ».ب�رای لندن این شکس�ت حائ ِز
مقام جایی
اهمیت خواهد بود .لندن به ش�هرتش در ِ
که همهکس میتوانند در آن آزادانه با هزینهای اندک
سرمایه انبارکنند نیا ِز حیاتی دارد .از آن مهمتر این
شهر باید خود را جایی معرفی کند که هر آنکس که
به آنجا میآید با برخور ِد عادالنهای یکسان روبهرو
خواهد ش�د و میتواند عادالنه به رقابت بپردازد .در
ِ
جریانمالی
پشت
داخلیعظیمیکه
اقتصادهای
نبو ِد
ِ
ِ
ِ
نیویورک و هنگکنگ ایستادهاند ،لندن باید بیشتر
شبیهِ دولتشهریسنگاپوریبااقتصادجهانبرخورد
ِ
«داخلی»
حمایت اقتصاد
کند ،یا اینکه مجبور است
ِ
اتحادیه اروپا را جلب کند.
گردآورندگان گزارش ش�اخص مراکز مالی
اگرچه ما
ِ
جهان مستقل از هر کشوری هستیم ،از آنجا که این
شاخص در لندن ریش�ه دارد و آنجا تهیه میشود،
برایمان س�خت اس�ت که بگوییم لندن بهنظر دارد
بحران مالی  2007بهاین
زمان
ِ
وار ِد رکود میش�ود .از ِ
س�و ،چندان کا ِر خوب و ش�گرفی انجام ندادهاست،
ِ
مس�ئولیت
ام�ا در لندن در برخی حوزهها هیچکس
قانونگذاری یا خودتنظیمی را برعهده نگرفتهاست.
ساختارهای قانونی و
اجرای برخی
علیرغم طراحی و
ِ
ِ
تنظیمی،کهبهنظرمیرسدهمارهباتأخیربهاصالحاتی
تنظیم
یو
منجر میشوند ،لندن در زمینه قانونگذار 
ِ
بیماری خطرناکی است ،که نمونههایش
داخلی دچا ِر
ِ
رسوایی
جهانیآربیاس،
شاملرسواییگرو ِهبازسازی
ِ
ِ
ِ
ِ
معامالت
رسوایی
یا
بیمه،
دیون
معوقه
های
ت
پرداخ
ِ
ِ
تهاتریای که بهاش�تباه فروخته ش�دهبودند ،است.
کنترل
پس
قانون
ِ
ِ
گ�ذاری داخلی نتوانستهاس�ت از ِ
بازا ِربانکداریایچندقطبیبرآید؛واینمهمبرعهده
اتحادیه اروپا گذاشته شده.

تحولی در آسیا رخ میدهد
ش��اخص مراکز مالی جهان ( )GFCIپروفایلها،
جداول درجهبندی و رتبهبندیای برای  83مرک ِز
و
ِ
منبع جدا
مالی در جهان ارائه میکند ،که بر مبنایِ دو ِ
عوامل ابزاری و پاسخهای
از دادهها تهیه میش��وند
ِ
ی آنالین .نخستین گزارش شاخص مراکز
نظرسنج 
مالی جهان را ِزد-ی ِن گروپ در مارس  2007منتشر
کرد و از آن زمان به بعد مرتباً هر شش ماه یک بار آن را
پیش رو دارید بخشهایی از
بهروز کردهاست .آنچه ِ
پانزدهمین گزارش شاخص مراکز مالی جهان است.
عوامل ابزاری :تحقیقاتِ پیش��ین نش��ان دادهاست
که مجمو ِع چندین عامل ی��ک مرکز مالی را رقابتی
نمودارِ

میس��ازد .ما این عوام��ل را در پنج حوزه وس��یع از
رقابتپذیری طبقهبندی کردهایم :فضایِ کسبوکار،
زیرساختهای توسعه بخش مالی ،سرمایه انسانی ،و
عوامل عمومی و مربوط به نیکنامی .شواه ِد دال بر
ِ
عملکر ِد یک مرکز در این حوزهها از طیفی از معیارهایِ
خارجی بهدس��ت میآین��د .برای نمونه ،ش��واهد و
میزان رقابتپذیریِ زیرس��اختهای
مدارکی که از
ِ
ارتب��اط از را ِه دور یک مرکز مالی خب��ر میدهند از
جهانی اقتصاد دیجیتال (که واح ِد اطالعاتِ
رتبهبندیِ
ِ
شاخص
هفتهنامه اکونومیست آن را تهیه میکند)،
ِ
ت ِارتباطات از راه دور (که سازمان ملل آن را
زیرساخ 

ِ
مرکز برتر فهرست شاخص مراکز مالی جهان
متوسط سهماهه50
های
ِ
یک :ارزیابی ِ

800
750
700
650
600
550
500
450

پانزدهمین گزارش

چهاردهمین گزارش

سیزدهمین گزارش

دوازدهمین گزارش

یازدهمین گزارش

دهمین گزارش

نهمین گزارش

هشتمینگزارش

هفتمینگزارش

ششمین گزارش

پنجمینگزارش

چهارمین گزارش

سومین گزارش

دومین گزارش

اولین گزارش

نمودارِ

400

طول زمان
دو :رتبه چهار
مرکز برتر شاخص مراکز مالی جهان در ِ
ِ
850
800
750
700

600

نگر
آینده

لندن
نیویورک
هنگکنگ
سنگاپور

650

پانزدهمین گزارش

چهاردهمین گزارش

سیزدهمین گزارش

دوازدهمین گزارش

یازدهمین گزارش

دهمین گزارش

نهمین گزارش

هشتمینگزارش

هفتمینگزارش

ششمین گزارش

پنجمینگزارش

چهارمین گزارش

سومین گزارش

دومین گزارش

اولین گزارش
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مستحکم
فروش�ی قدرتمند و
مالی عمده
ِ
ِ
ِ
بازارهای ِ
رفیع آن شهر در میان مراکز
جایگاه
ضامن
که
لندن،
ِ
ِ
ِ
نامتعارف سرشاری در
س�ودهای
مالی جهان است،
ِ
ِ
زمینه ایجاد اش�تغال و ص�ادرات برای این ش�هر به
ِ
شهرت این
مالی جهان
ارمغان میآورد .وقتی اخبا ِر ِ
بازار را مور ِد حمله قرار میدهد ،این لندن اس�ت که
رسوایی ارز خارجی ،الندن وِیل،
بهایش را میپردازد،
ِ
جان بازار
الندن لیبور ،آرام آرام دارند زهرشان را در ِ
مالیه لندن میریزند ،حاال که شایعههایی درباره دیگر
رسواییها در زمینه شاخصها و کاالها مدام دهان به
دهان میش�وند .در واقع ،مدام آشکارتر میشود که
ِ
مقامات لندن بسیار پیشتر از این رسواییها ،بهویژه
پیشروی
رسوایی لیبور ،خبر داش�تند و حتی اجازه
ِ
آنها را داده و قانونشکنیها را نادیده گرفته بودهاند.
ِ
اکثریت شغلهایی که ایجاد
برخی ادعا میکنند که
ِ
ِ
بخش
ادارات پذیرش ،یا
شدهاند در
خدمات پذیرشِ ،
های آمارگیری و بنگاههای وکالت
حسابداری و بنگاه ِ
بودهاند .یک تاج ِر خاورمیانهای این مشکل را به بیانی
واضح بیان میکند« :گرچه معاملهها بسیار گرانتر و
احساس امنیت نمیکنم».
سودآورتر شدهاند ،چندان
ِ
فرانسیس آندروود گفتهبود« ،دو جور درد وجود دارد.
آن دردی که قویترتان میکند ،و در ِد بیهوده ».لندن
حاال این فرصت را دارد که انتخاب کند در ِد سقوط از
نوع درد باشد.
جایگاه نخست کدام ِ
پانزدهمین گزارش شاخص مراکز مالی جهان فقط به
چهار مرک ِز باالی جدول محدود نمیشود و حرفهای
اروپایی
مالی
ِ
زیا ِد دیگری هم برای گفتن دارد .مراک ِز ِ
خارج از سوئیس باید در استراتژیهایشان تجدید
ِ
مشکالت
نظر کنند .مراک ِز خارج از مرزهای قانونی با
عدیدهعظیمیروبهروهستند.مراکزخاورمیانهبهنظر
رغم تغییراتی که
میرسد عملکر ِد خوبی دارند ،علی ِ
بخش صنعت انرژی صورت گرفتهاست .مراک ِز برتر
در ِ
مالیآسیاهمچنانبهرشدِ سریعشانادامهمیدهند.
های تکبه ِ
تک
نوآوری در حوزههایی چون سیستم ِ
بدیلدیجیتال،
بینالمللی،
های ِ
شهرهایمالی،یاپول ِ
ِ
ک�ه میتوانند به مراک�زی که پیشت�ر از زمانه خود
میاندیشند مزیّتی در برتری ببخشند ،روندِ صعودی
دارد .ش�اخص مراکز مالی جهان حقایق را در کنار و
در مقایسه با تصورات و پیشبینیها تحلیل میکند.
حقایق حقایق هستند ،تصورات تصورات ،اما گاهی
تصورات تبدیل به حقیقت میش�وند ،یا حقیقتها
تصور از آب درمیآیند .پانزدهمین گزارش شاخص
مراکز مالی جه�ان میتواند نقطه عطف�ی در تغیی ِر
ِ
دریافت جهانیان باشد ،مهمتر از هرچیز این
تصور و
های نخست شکننده و آسیبپذیر هستند؛
که مقام ِ
و این تصور میتواند بهنوبه خود حقایق را تغییر دهد.

مراکزمالیخاورمیانههمچنانصعودمیکنند
و مراکز مالی اروپا همچنان در بحران هستند
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شاخص مراکز مالی جهان

گزارش راهبردی

ِ
صنعت
نظرسنجی رقابتپذیری در
تهیه میکند )،و
ِ
مجمع جهانی اقتصاد تهیهاش
فنآوری اطالعات (که
ِ
میکند )،به دس��ت میآید .در پانزدهمین گزارش
ش��اخص مراکز مالی جهان از  103عامل اس��تفاده
شدهاست.
های مراک ِز مالی :شاخص مراکز مالی جهان
ارزیابی ِ
از پاسخهایِ داده ش��ده به یک پرسشنامه آنالین،
که همیشه در وبسایت موجود است ،برای ارزیابی
مراک��ز مالی اس��تفاده میکند .پرس��شنامهای که
متخصصانحوزهمالیهبینالمللآنراپاسخمیدهند.
ِ
از پاسخدهندگان خواس��ته شدهاست مراکزی را که
میشناس��ند رتبهبندی کنند و به چند سوال درباره
طول
تصوراتش��ان از رقابتپذیری پاسخ دهند .در ِ
 24ماه منتهی به دس��امبر  2013پاسخهایِ 3246
متخصص حوزه مالیه در جهان جمعآوری شد .این

پاسخها  25441مرکز مالی را در جهان مورد ارزیابی
قرار دادهبودند ،برای محاس��به رتبهبندی و ارزیابی
گزارش نهایی شاخص مراکز مالی جهان مورد استفاده
قرار گرفت ،بدینترتیب که پاس��خهای قدیمیتر بر
وزن کمتری یافتند.
ِ
حسب قدمتشان ِ
های اصلی پانزدهمین گزارش شاخص
سرفصل ِ
مراکز مالی جهان

نیویورک ،لندن ،هنگکنگ ،و سنگاپور چهار مرک ِز
برتر مالی جهان باقی ماندهاند .نیویورک رتبه نخست
را در میان مراکز مالی جهان دارد ،اگرچه برتریِ این
مرکز بر لندن بهلحاظ آماری چندان چشمگیر نیست،
نامی لندن
دو واح��د از  1000واحد .ش��هرت و نیک ِ
ِ
عضویت اتحادیه
نااطمینانی موجود درباره
بهسبب
ِ
اروپا ،عد ِم اطمینان از نتیجه مسأله استقالل اسکاتلند،

ِ
ضعف قانونگذاری و محافظهکاری در این زمینه ،و
ِ
پرداخت دیون بیمه
نیز ناکامیهایِ نظارتی در زمینه
جهانی آربیاس
ِ
حمایتی یا رسواییهایِ گروه بازسازیِ
نرخ مبادالتِ تهاتری ،مسأله کالهبرداری در
یا
ِ
رسوایی ِ
بازار ارز  ،عد ِم اطمین��ان از آینده مالیاتها ،و اینکه
بریتانیا دیگر چندان آغ��وشاش را به روی کارگران
زیان سنگینی
گران خارجی نگشودهاستِ ،
و گردش ِ
ُ
میان
متحمل شدهاست .لندن بیشترین افت را در ِ
 50مرک ِز برتر فهرست داشتهاست .درحالیکه اشتغال
بخش خدمات مالی در لندن رو به افزایش است،
در ِ
ش��واهد و مدارکی وج��ود دارد دال بر این که رش�� ِد
بخش نظارتی و پذیرش بودهاست ،از جمله
اشتغال در ِ
پذیرش ف��نآوریِ اطالعات .در
بخش نظ��ارت و
ِ
در ِ
میان چهار مرک ِز برت ِر فهرست مبارزهای سخت بر سر
ِ
هدفِ
سنتی سلطه بر
با
)
RMB
(
نمینبی
ر
ر
وکا
ب
کس
ِ
ِ
ِ

های پانزدهمین شاخص مراکز مالی جهان
جدول یک :جایگاهها و رتبه ِ
پانزدهمین گزارش
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مرکز
نیویورک
لندن
هنگکنگ
سنگاپور
زوریخ
توکیو
سئول
بوستون
ژنو
سانفرانسیسکو
فرانکفورت
لوکزامبورگ
واشنگتندیسی
تورنتو
شیکاگو
مونترآل
ونکووِ ر
شنژن
وین
شانگهای
کالگری
سیدنی
موناکو
بوینس آیرس
قطر
بوسان
مونیخ
دوبی
استکهلم
ریاض
ابوظبی
اسلو
اوزاکا
کوآالالمپور
پاریس
ملبورن
سائوپائولو
ولینگتون
بحرین
جرسی
گوئرنسی

جایگاه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

رتبه
786
784
761
751
730
722
718
715
713
711
709
707
706
705
704
699
698
697
696
695
691
690
689
688
687
686
685
684
683
682
678
677
676
675
672
670
667
666
660
657
656

چهاردهمین گزارش
جایگاه
2
1
3
4
6
5
10
7
8
12
9
13
17
11
14
18
19
27
20
16
21
15
23
46
24
نامعلوم
34
25
37
47
42
26
30
22
29
33
38
43
52
28
36

رتبه
779
794
759
751
718
720
701
714
710
697
702
696
689
699
695
688
686
660
685
690
684
692
674
628
672
651
671
644
627
637
669
655
675
656
652
643
636
610
657
649

تغییرات
جایگاه
رتبه
1
7
1
10
2
1
12
1
2
3
17
1
1
1
3
2
14
2
7
1
11
4
17
3
6
1
9
2
11
2
12
9
37
1
11
4
5
1
7
8
2
1
15
21
60
2
15
تازهوارد تازهوارد
6
34
4
13
7
39
16
55
41
10
8
7
21
4
13
16
7
18
4
24
4
30
12
50
13
6
7

پانزدهمین گزارش
مرکز
جزایر کِ یمن
جزایر ویرجین
ریودوژانیرو
آمستردام
استانبول
میالن
پکن
ژوهانسبورگ
جزیره َمن
بانکوک
جبلالطارق
ُرم
تایپه
همیلتون
بروکسل
آلماآتی
پاناما
ورشو
کپنهاگ
کازابالنکا
موریس
ادینبورگ
باهاماس
دوبلین
مالت
مانیل
جاکارتا
مکزیکوسیتی
مادرید
هلسینکی
مسکو
گالسکو
پراگ
بمبئی
بوداپست
سنپترزبورگ
قبرس
لیسبون
تالین
رِ یکیاویک
آتِ ن

جایگاه
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

رتبه
655
654
653
652
651
650
649
647
642
640
639
637
636
631
630
929
628
626
623
622
621
620
618
616
614
610
606
605
604
592
591
590
589
584
560
543
541
536
510
505
423

چهاردهمین گزارش
جایگاه
39
48
31
45
44
51
59
61
41
58
70
35
50
40
60
نامعلوم
63
71
49
نامعلوم
68
62
67
56
53
64
55
66
54
57
69
65
73
72
77
76
74
75
78
79
80

رتبه
642
626
654
629
633
618
598
592
638
600
572
650
619
641
597
589
571
625
581
590
583
605
608
587
606
584
607
604
580
586
565
570
515
522
536
535
495
479
469

تغییرات
رتبه
جایگاه
13
4
28
4
1
14
23
1
18
3
32
3
51
10
55
11
4
10
40
6
17
67
19
13
5
17
16
10
3
33
تازهوارد تازهوارد
4
39
11
55
12
2
تازهوارد تازهوارد
5
40
2
30
2
35
11
10
6
14
23
4
14
21
4
3
17
12
15
11
4
4
9
24
2
14
4
45
21
2
5
5
1
5
15
3
26
3
46
3

جدول دو :حوزههای اصلی رقابتپذیری
حوزه
رقابتپذیری

ِ
تعدادِ
دفعات
اشاره به حوزه

نگرانیهای اصلی

فضای کسبوکار

333

ِ
قوانین بیش از حد
حاکمیت قانون .در حال حاضر
فساد ،شفافیت و
ِ
ناپذیری شدید حکمفرما است .ا ِ
بازاردوستی
دستوپاگیر و انعطاف
ُفت
ِ
ِ
قانونگذاران .ایجادِ ثبات و پیشبینیپذیری ضروری است.

وضع مالیات
ِ

309

شفافیت و سادگی ،ثبات و پیشبینیپذیری همه مهم هستند.

سرمایه انسانی

307

زیرساختها

290

نیکنامی

277

دسترسی به بازار

254

های رقابتپذیری
گذاری ناکافی در مهارتهای حوزه ِ
خشکی
قوانین مهاجرت و بازار کار .سرمایه
ِ
ِ
ِ
کلید حل مشکالت است و مدام پرسشنامه شاخص
کارکنان و کارگران .وجودِ کارگران ماهر ِ
مراکز مالی جهان
اهمیتش افزایش مییابد.
از پاسخدهندگان
ِ
ازدحام بیشاز حد و استفاده بیش از
امنیت آیسیتی.
سرعت و
ِ
میخواهدبگویند
ِ
حد ظرفیت .سرمایه
گذاری بیشتر الزم است ،بهویژه در مراکزِ
ِ
که کدام
عوامل
ِ
توسعهیافته.
رقابتپذیری را
باقی عوامل
مهمتر از ِ
عوامل زیربنایی مهمتر هستند اما کمتر بهشان توجه میشود و شناخته
ِ
ِ
میدانند.
تعداد
شدهاند.
دفعاتی که هر عامل
ذکر شدهاست ،در
ِ
نزدیکی فیزیکی به مشتریان و عرضهکنندگان همچنان از
اهمیت
ِ
جدول دو خالصه شده
ِ
بهسزایی برخوردار است.
است

جدول سه :ده مرکزی که احتماال ً در آینده
ِ
اهمیت بیشتری خواهند یافت

کازابالنکا

68

بوسان

58

سنگاپور

47

هنگ کنگ

37

شانگهای

36

دالیان

30

سئول

22

دوبی

20

لوکزامبورگ

18

لندن

15

نگر
آینده

پرسشنامه شاخص مراکز مالی جهان از پاسخدهندگان
میخواهد بگویند که احتمال میدهند کدام مراکز در چند
اهمیت بیشتر خواهند یافت .ده مرکز که بیش
ِ
سال آینده
ِ
از هم ذکر شدهاند همچنان در منطقه آسیا و اقیانوسیه
ِ
فهرست شاخص
هستند .کازابالنکا و بوسان ،که اخیرا ً به
مراکز مالی جهان پیوستهاند ،بیشتر از هر مرکزِ دیگری در
پاسخ به این پرسش ذکر شدهاند .سنگاپور در حال حاضر
سومین مرکزِ این فهرست است و هنگکنگ چهارمین و یک
مکان پنجم ایستاده:
پل ّه باالتر از شانگهای که در
ِ

مرکز

ِ
تعدادِ
دفعات ذکرِ نام مرکز
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بدیل پول سنتی با هدفِ
بازار ارز ،یا در زمینه پولهایِ
ِ
برتری در نوآوری ،وجود دارد.
چهار مرک�� ِز برت ِر مالی جه��ان تعقیبکنندگانی
سرسخت دارند .آسانتر است که بر نیویورک ،لندن،
هنگکنگ و س��نگاپور متمرکز شویم ،اما باید توجه
داشت که دیگران بهس��رعت دارند نزدیک میشوند.
س��ال پیش (نهمین گزارش شاخص مراکز مالی
سه
ِ
تفاوتِ
میان مقام نخس��ت و دهم  117واحد
جهان)
ِ
بود .حاال  10مرک ِز برت ِر فهرست در فاصله  75واحدیِ
همدیگرهستند.
مراک ِز پیشر ِو مالی آسیا دارند از ضعیفترها فاصله
میگیرند .تح ّولی در آس��یا در حال رخ دادن اس��ت،
آنچن��ان که مراک ِز پیش��رو همچ��ون هنگکنگ،
سنگاپور ،توکیو ،س��ئول ،و شنژن عملکر ِد به مراتب
بهتری نسبت به مراک ِز ضعیفتر (مثل کوآالالمپور،
مانیل ،جاکارتا و بمبئی) دارند.
مراک ِز مالی خاورمیانه همچنان در شاخص صعود
میکنند .قطر همچنان برترین مرک ِز مالی خاورمیانه
اس��ت ،کمی باالتر از دوب��ی .ری��اض  16پلّه صعود
کردهاست ،بحرین  12پلّه و ابوظبی  10پلّه.
مالی اروپا هنوز در بحران بهسر میبرند23 .
مراکز ِ
مرکز از  27مرک ِز مالی اروپایی که در ش��اخص مراکز
مالی جهان حضور دارند ش��اهد سقوطِ رتب ه بودهاند.
کپنهاگ ،ادینبورگ ،دوبلین ،مادرید ،لیسبون ،و ُرم
بیشترین سقوط را تجربه کردهاند .آت ِن ،پایینترین
مرک ِز فهرست ،که در رتبه  83ایستاده ،حاال  82واحد
از ِریکیاویک ،یکی مانده به آخرین مرکز فهرس��ت،
پایینتر است.
معضل نیکنام��ی و قوانین
مراکز برونم��رزی با
ِ
ت به گریبان هستند .همه مراکز برونمرزی بهجز
دس 
ویرجین بریتانیا ش��اه ِد سقوطِ
جبلالطارق و جزایر
ِ
رتبهشان در فهرست بودهاند.
در  2013شاه ِد ارزیابیهایِ بسیار ناپایایی بودیم.
متوسطِ ارزیابیها ،رشد نشان میدهد ،اما ناپایداری و
نوس��ان آنها هم افزایش یافتهاست .این ناپایداری از
ِ
سال 2012آغاز شد و در 2013ادامه یافت .رتبهبندیِ
سال  2013بهطور متوس��ط از سطوحی که در سال
 2012مشاهده شده بود پایینتر بودهاند.
در پانزدهمین گزارش شاخص مراکز مالی جهان،
 29مرکز مالی تر ّق ِی جایگاه داشتهاند 47،مرکز سقوط
کردهاند ،چهار مرکز تغییری را تجربه نکردهاند ،و سه
مرکز (آلماآتی ،بوسان ،و کازابالنکا) برای نخستین بار
پای به شاخص مراکز مالی جهان گذاشتهاند .بوینس
آیرس ش��اه ِد بیشترین صعود بوده ،یعنی  21پلّه تا
جایگا ِه 25ام در پانزدهمین گزارش ش��اخص مراکز
مالی جهانُ .رم بیشترین سقوط را داشته است19 ،
پلّه سقوط تا جایگا ِه 54ام.
افزایش رتبه شاخصشان بودهاند
 67مرکز شاه ِد
ِ
و فقط  9مرکز اُفت را تجربه کردهاند؛ رتبه چهار مرکز
تغییری نکرده است .باالترین افزایش نرخ متعلق به
آن
جبلالطارق بوده ( 67واحد) و باالترین سقوط از ِ

جدول یک رتبهبندی و امتیا ِز تمام
آتن ( 46واحد ).در
ِ
مراکز حاضر در پانزدهمین گزارش شاخص مراکز ملی
جهان را میبینید.
براتیس�لاوا ،دالیان ،گوآنگژو ،لیختناش��تاین،

لسانجلس ،دهلی نو ،نایروبی ،و ریگا در پرسشنامه
شاخص مراکز مالی جهان گنجانده شدهاند اما تا کنون
جمع مراکز
ارزیابیهایِ کافی را برای قرار گرفتن در ِ
مالی فهرست شاخص نیافتهاند.
ِ
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شاخص مراکز مالی جهان

گزارش راهبردی

خیزمثبت
آسیا و اقیانوسیه

یک گام بلند
خاورمیانه و شمال افریقا

بیشترین صعود در حوزه رقابتپذیری را در ریاض میتوان یافت ،که  55واحد
صعود کرده و  16پلّه تا مقا ِم 31ام .بحری��ن  50واحد صعود کرده و با صعودی 12
پلّهای به مقام 40ام رسیدهاست .ژوهانسبورگ هم  55واحد به دست آورده و  11پلّه
تا مقا ِم 50ام فهرست شاخص مراکز مالی جهان صعود کردهاست .ابوظبی هم با 41
رغم
واحد صعودی چشمگیر داشته و  10پلّه تا مقام 32ام باالرفته .استانبول ،علی ِ
صعود 18واحدیاش ،سه پلّه تا مقا ِم47ام سقوط کرده .کازابالنکا برای نخستین بار
و از جایگا ِه 62ام وارد فهرست شاخص مراکز مالی جهان شدهاست.
جدول هشت :مراکز مالی خاورمیانه و شمال افریقا در پانزدهمین شاخص
مراکز مالی جهان
پانزدهمین گزارش
جایگاه
26
29
31
32
40
47
50
62

مرکز
قطر
دوبی
ریاض
ابوظبی
بحرین
استانبول
ژوهانسبورگ
کازابالنکا

رتبه
687
684
682
678
660
651
647
622

تغییرات

چهاردهمین گزارش

جایگاه
رتبه
جایگاه
رتبه
2
15
672
24
4
13
671
25
16
55
627
47
41
637
42
10
52
50
12
610
44
3
18
633
61
11
55
592
تازهوارد تازهوارد تازه وارد تازهوارد

ِ
زمان
نمودا ِر زیر نشاندهنده
پیش��رفت ریاض ،و ابوظبی است .عملکر ِد قطر از ِ
شاخص مراکز مالی جهان نیز چشمگیر بودهاست.
چهاردهمین
ِ
800
مراکزمنتخبخاورمیانهوافریقا در طولگزارشهایشاخصمراکزمالیجهان 750
ِ
ِ
700

پانزدهمین گزارش
جایگاه
3
4
6
7
18
20
23
27
34
35

مرکز
هنگکنگ
سنگاپور
توکیو
سئول
شنژن
شانگهای
سیدنی
بوسان
اوزاکا
کوآالالمپور

رتبه
761
751
722
718
697
695
690
686
676
675

تغییرات

چهاردهمین گزارش

رتبه
رتبه
جایگاه
جایگاه
2
3
759
4
751
2
5
1
720
17
3
701
10
37
9
660
27
5
4
16
690
2
8
15
692
تازهوارد تازهوارد تازهوارد تازهوارد
21
4
655
30
13
675
22

نمودار زیر نش��اندهنده عملکر ِد باثباتِ مراکز آسیا و اقیانوسیه در چهار سال
مثبت بلندمدت خود ادامه میدهد و حاال تقریباً
ِ
گذشته اس��ت .س��ئول به رون ِد
سطح توکیو ایستاده .شنژن هم در سال گذشته شاه ِد صعودی شگرف بودهاست.
هم ِ
مراکزمالیپیشروِ آسیاواقیانوسیهدرطولگزارشهایشاخصمراکزمالیجهان

800
750

650
600

650

500
450
400

هنگ کنگ
سنگاپور
توکیو
سئول
شنژن

550
500
450

پانزدهمین گزارش

نگر
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آیند

چهاردهمین گزارش

سیزدهمین گزارش

دوازدهمین گزارش

یازدهمین گزارش

دهمین گزارش

نهمین گزارش

هشتمینگزارش

هفتمینگزارش

ششمین گزارش

پنجمینگزارش

چهارمین گزارش

سومین گزارش

دومین گزارش

پانزدهمین گزارش

چهاردهمین گزارش

سیزدهمین گزارش

دوازدهمین گزارش

دهمین گزارش

یازدهمین گزارش

نهمین گزارش

هشتمینگزارش

هفتمینگزارش

ششمین گزارش

پنجمینگزارش

چهارمین گزارش

دومین گزارش

اولین گزارش

400
سومین گزارش

عنوان مکانی برای کسبوکار در
نقل مکان کردهام و آنرا به
«من اخیرا ًبه دوحه ِ
ِ
خاورمیانه بهجدّ توصیه میکنم».
یک بانکدا ِر سرمایهگذا ِر مستقر در قطر

600

اولین گزارش

60

جدول شش :ده مرکز برتر مالی آسیا و اقیانوسیه در پانزدهمین شاخص
مراکز مالی جهان

700

550

دوبی
قطر
ریاض
ابوظبی

بیشت ِر مراکز مالی آسیا و اقیانوسیه در پانزدهمین گزارش شاخص مراکز مالی
جهان شاه ِد افزایش امتیازاتِ خود بودهاند .هنگکنگ ،سنگاپور ،توکیو و سئول
پنجمی
میان ده مرکز برتر این ش��اخص ماندهاند ،اما توکیو جایگاه
همچنان در ِ
ِ
خودش را به زوریخ داده است و سئول سه پلّه صعود کرده و به جایگاه هفتم رسیده.
میان ده مرک ِز برت ِر مالی آسیا و اقیانوسیه ،شنژن بیشترین صعود را داشتهاست،
از ِ
موجب  8پلّه
 37واحد و  9پلّه تا جایگاه 18ام .س��یدنی دو واحد از دست داده ،که
ِ
ن که رتبهی 675
س��قوطِ این مرکز به جایگاه  23شدهاس��ت .کوآالالمپور ،با ای�� 
چهاردهمین شاخص خود را بازیافته است 13 ،پلّه سقوط کرده و به جایگاه 35ام
رسیده .بوسان ورودی پرقدرت داشتهاست و در جایگاه 27ام ایستاده.

«هنگکنگ و سنگاپور هنوز آشکارا در آسیا پیشرو هستند ،تا جایی که من
میدانم این مراکز مدام دارند قدرتمندتر میشوند»
یک بانکدا ِر سرمایهگذار مستقر در سیدنی

رمز و را ِز رتبه

اهمیت رتبهبندی مراکز مالی جهان در چیست؟

هاوارد دیویس
مدیر سابق مدرسه
اقتصاد لندن و
نخستین رئیس
اداره خدمات مالی
بریتانیا

فرانکفورت از
رقابت با پاریس
بر س ِر مهمترین
مالی حوزه
مرکز ِ
یورو پیروز بیرون
آمدهاست.
آلمانها زیرک
بودند که ِ
بانک
مرکزیاتحادیه
اروپا را در آن
شهرمستقر
ساختند.
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گوشجبلالطارق
چندیپیشاخبا ِرشعفانگیزیبه ِ
رسید .تازهترین گزارش شاخص مراکز مالی جهان ،که
مالی ِزد-ی ِن در لندن منتشرش
بنگاه مشاوره اقتصادی و ِ
میکند ،نشان داده که مرک ِز مالی جبلالطارق بیشتر
و س��ریعتر از هر مرک ِز مالی در جهان در رتبهبندیِ این
شاخص صعود کردهاس��ت؛  17پلّه ،از مقا ِم هفتادم به
قبلی شاخص مراکز مالی
زمان
ِ
پنجاه و سوم ،از ِ
گزارش ِ
در س��پتامبر  2013تاکنون .میتوانم تص ّور کنم که در
جبلالطارق چه ش��ور و پایکوبیای برپاس��ت؛ بهویژه
دریایی بریتانیا در آن س��رزمین
حاال که پایگا ِه نیروی
ِ
برچیده شده ،خدماتِ مالی برای ارتقاء و بهبو ِد وضعیت
اشتغال حیاتی هس��تند .این را هم میتوان تص ّور کرد
اهالی همیلتون ،برمودا ،که تقریب��اً به اندازه صعو ِد
که ِ
جبلالطارق سقوط کردهاست  16 -پلّه ،تا مقا ِم پنجاه
و ششم  -حاال به عزا نشس��تهاند .البته این هم ممکن
نتایج شاخص
است که هم جبلالطارق و هم برمودا بر ِ
ِ
اهمیت آن را
مراکز مالی جهان وقعی ننهن��د ،یا اینکه
به پرسش کشند .در هر حال ،ش ّکی نیست که در دنیای
دلمشغولی بیمارگونهای از ایجا ِد
وسواس ذهنی و
امروز
ِ
ِ
دستهها و فهرستها وجود دارد .روزگاری که تقریباً برای
ِ
فعالیت بشری فهرست و ردهبندیای جهانی دارد.
هر
حس��ب داراییهایش��ان
بانکهایِ تج��اری را بر
ِ
اساس
ردهبندی میکنند .بانکهایِ س��رمایهگذار را بر ِ
مثل دانشگاهها که
متغیرهایی متعدد و متنوع ،درست ِ
ّ
نتایج دانشگاهیشان گرفته
ِ
بر
حسب عواملی چند ،از ِ
ِ
مدیریت فضای دانشگاهی ،یا نحوه
تا مهارتش��ان در
دانشجویان متفاوت با دیگران .در بریتانیا
برخوردشان با
ِ
حتی میتوان فهرس��تی یافت که نش��ان میدهد اگر
میخواهید شرطبندیِ ملّ ِی بریتانیا را برنده شوید بهتر
شمال
است کجاهای شهر زندگی کنید( .بختتان در
ِ
شرق تقریباً دو برابر بیشتر از ایرلن ِد شمالی خواهدبود).
دقیقتر اگر شویم پی میبریم که بیشت ِر این جداول و
ردهبندیها ،همانطور که هنری کیسینجر گفتهبود،
«بیمحتوا» هستندِ .
سلطنتی اسکاتلند زمانی در
بانک
ِ
ِ
فهرست بانکهای تجاریِ جهان ایستاده بود ،و همه
صدِر
میدانیم که چه بالیی سرش آمد و زیر آن ظاه ِر پررونق
گزارش شاخص مراکز مالی جهان هم
چه میگذشت .آیا
ِ
اینطور است ،یا اینکه نکاتی ارزشمند درباره نحوه تح ّول

تکامل نظام مالی جهان در خود دارد؟
و
ِ
پس از انتشار تازهترین گزارش شاخص مراکز مالی
پیرامون تغییری چرخ
جهان ،تیترهایِ رسانهها بیشتر
ِ
میزد که در صد ِر فهرس��ت رخ دادهاست :نیویورک در
جهش��ی کوتاه از لندن باالتر ایس��تاده ،و هنگ کنگ و
سنگاپور بهترتیب در جایگا ِه سوم و چهارم قرار گرفتهاند.
آیا این تغییر و تح ّولی چشمگیر و حائ ِز اهمیت است؟
عامل این
بیشت ِر تحلیلها بر این گمان بودهاند که ِ
رسوایی
محل
تغییر
ِ
آسیب جدیای اس��ت که اخیرا ً از ِ
ِ
دستکاریِ نرخ بهره لیبور ( )Liborاز سوی بانکها بر
آوازه لندن در مقا ِم عالیترین مرکز مالی جهان وارد شده
است .حتی اگر بعضی محاسبات این نرخ در شهرهایِ
دیگر صورت گرفته باشد ،باز هم نباید از یاد برد که این
بانکی لندن است .افزون بر این ،لندن
نرخ پیشنها ِد بین ِ
ِ
بزرگترین مرکز مبادله ارزهای خارجی است ،که مرک ِز
توج ِه جدید قانونگذاریها در عرصه خدماتِ مالی است.
و گرچه برونو ایکسیل مردی فرانسوی بود که برای ِ
بانک
امریکایی ِجیپی مورگان ِچیس کار میکرد ،ش��هرتِ
ِ
ِ
«نهنگ لندن» به دست آورده بود.
جهانیاش را در مقا ِم
نتایج گزارش شاخص مراکز مالی جهان چندان
اما ِ
عوامل
تحلیل آوازه از دس��ت رفته ج��ور در نمیآید.
با
ِ
ِ
حد متوسط هستند و
نامی لندن «بس��یار باالتر از ّ
نیک ِ
در پنج گزارش اخیر شاخص مراکز مالی چندان تغییری
نشان ندادهاند ».در واقع ،بهنظر میرسد که سقوطِ
جزئی
ِ
عوامل
لندن بهس��بب امتیازات منفیای بوده ک��ه در
ِ
عمومیای چون «فضای کسبوکار» و «زیرساختها»
کسب کردهاست.
حد خطوط متروی لندن و ش��لوغی
از
ازدحا ِم بیش ّ
فرودگاه هیترو هم بیتأثیر نبودهان��د ،اما حیرتانگیز
است که میبینیم نیویورک در همین زمینهها ،با اینکه
وضع بهتری ندارد ،امتیا ِز مثبت میگیرد .متروسواری
ِ
در نیویورک اغلب با تجربههایِ ناگواری همراه اس��ت و
فکِی چندان محبوبِ مسافران نیست (و
فرودگا ِه ِجیا 
هنوز هم مسی ِر قطار سریعالسیری به آن وجود ندارد).
بااینهمه این تغییراتِ ناچیز در باالیِ فهرست چندان
اصلی
اهمیتی ندارند .در چشماندازی ده ساله،
ِ
برندگان ِ
حوزه مالیه بینالملل هنگکنگ و س��نگاپور بودهاند.
نقل هم��ه محافل بود که میگفتن��د اگر چین
زمانی ِ

دروازههایِ تجارت و اقتصاد خود را به روی جهان بگشاید،
متحم ِلزیانیشگرفخواهندشد.
هنگکنگوسنگاپور ّ
نقش این شهرها در
ها،
ی
چین
گرفتن
محض پا
ِ
ِ
این که به ِ
میانجیگریِ مالی در منطقه از سوی شانگهای ،شنژن،
و دیگر مراک ِز مالی جدید به حاشیه رانده شده و کمرنگ
خواهد شد .هنوز هم ممکن است روزی این اتفاق بیافتد،
اما تاکنون چنین تح ّولی رخ ندادهاست.
ترکیب
هنگکنگ و سنگاپور زیرکانه عمل کردهاند.
ِ
بازاری سیاسی با ارتباطاتِ مستحکم و قدرتمن ِد چینی و
ِ
مالکیتانگلیسیهنوزهممزیّ ِت
نظامیازقوانینوحقوق
رقابتی قدرتمندوپابرجاییبرایاینشهرهاساختهاست.
ِ
ِ
مدیریت س��رمایهها بیش از هر
این امر بهویژه در حوزه
حوزه دیگری صادق اس��ت .ممکن اس��ت شرکتهای
چینی مدام در شانگهای بر سرمایههایشان بیافزایند،
اما چینیهای ثروتمندی که پولی برای سرمایهگذاری
دارند دوست دارند پولش��ان را به مراک ِز مالیای ببرند
که امن و غیرسیاسی بهنظر میرس��ند .در اروپا شاه ِد
نظرسنجی پیاپِی ،رتبه و
الگویی متفاوت هستیم .در15
ِ
جایگا ِه لندن تقریباً ثابت ماندهاست ،درحالیکه زوریخ،
ژنو ،فرانکفورت ،و لوکزامبورگ بهتدریج از ش��کافی که
بینش��ان با لندن وجود داشته کاس��تهاند -گرچه این
شکاف همچنان عمیق است.
چندان نمیتوان شک کرد که فرانکفورت از رقابت
مالی حوزه یورو پیروز
با پاریس بر س�� ِر مهمترین مرکز ِ
بیرون آمدهاست .آلمانها زیرک بودند که ِ
بانک مرکزی
ن شهر مس��تقر ساختند .با در نظر
اتحادیه اروپا را در آ 
گرفت��ن عملکرد و وظیف��ه جدی ِد بانک مرک��زی اروپا
ِ
عنوان ناظ ِر بانکداریِ حوزه یورو ،فرانکفورت میتواند
به ِ
مسجل سازد .هر ِ
بانک
به آسانی پیروزیاش بر پاریس را ّ
اتحادیه اروپا مجبور اس��ت در براب ِر ناظ ِر ارشدی که در
کرانه رود ماین نشس��ته زانو بزند ،حتی اگر س��ردمدا ِر
آن زنی فرانس��وی ،یعنی َدنیِل نوی ،باش��د .در ایاالت
متحده ،بوستون ،سن فرانسیسکو ،و واشنگتن همچنان
مدیریت دارایی هستند ،و نیز در زمینه
ِ
مراکز مهمی از
قانونگذاری و نظارت بر نظا ِم مالی .تمام جشنوارههایی
که جایزهای میدهند ،س��رآخر سورپرایزی در آستین
دارند .س��ورپرای ِز مالیه امس��ال ،مرکزی مالی است که
بیشترین بخت را برای تبدیل شدن به مرکزی مهم در
آیندهای نزدی��ک دارد :کازابالنکا .تص ّوری ندارم که چرا
کازابالنکا چنین خیز برداشته و دارد پیشرفت میکند،
کنندگان گزارش شاخص مراکز مالی جهان هم
و تهیه
ِ
توضیحی دراینباره ارائه نمیدهن��د .برخی اوقات ،در
رتبهبندیها هم همچون خو ِد زندگی ،بعضی چیزها را
باید بیتوضیح پذیرفت.
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صنعت کاشی و س�رامیک ایران در سالهای اخیر
یکی از صنایع پیشرو در کشور بودهاست ،صنعتی که
بهدلیل سودآوری جذابیتی نس�بی برای تازهواردان و
افزایشتولیدبرایفعاالنکنونیرابهدنبالداشتهاست.
ای�ن صنعت در چندین س�ال اخیر موفق شدهاس�ت
همواره بی�ن  5کش�ور اول دنیا در تولی�د و صادرات
باش�د ،رتبهای که حفظ آن مسئولیتی سنگین برای
فعاالنش را در پی دارد .بهمنظور حفظ و رش�د جایگاه
رقابتی صنعت کاش�ی و سرامیک ،شناخت از آینده و
آمادهسازی استراتژیها بر مبنای سناریوهای پیشرو
میتوان�د برای تصمیمگیرندگان بس�یار کمککننده
باش�د ،در این راس�تا و بهمنظور پاسخ بهدغدغههای
تصمیمگیرن�دگان ای�ن صنعت بهخصوص با ش�رایط
پیچیده و مبهم حاکم ،ش�رایطی همچون تحریمهای
بانکی ،تحریمهای فناوری ،تنشهای سیاس�ی ،تورم،
تغیی�رات ن�رخ ارز و سیاس�تهای اقتص�ادی دولت
سناریوهای پیش روی آن تا سال  1395ترسیم شد .در
این تحقیق سناریوهای پیش روی صنعت در  4حوزه
تولید ،مصرف ،صادرات و واردات ترس�یم ش�د .آنچه
در ادامه می خوانید چکیدهای از س�ناریوهای تولید و
مصرف در این صنعت است.

یک��ی از مهمترین اهداف هر صنعتی هدفگذاری
و تحق��ق میزان تولی��د آن میباش��د و از آنجاییکه
طی چند س��ال اخیر صنعت کاشی و سرامیک ایران
یکی از صنایع س��ودآور ،با جایگاه تک رقمی تولید در
جهان بودهاس��ت ،یافتن نمایی از آینده تولید داخلی
این صنعت حائز اهمیت اس��ت .در حوزه تولید کاشی
و سرامیک دو سناریوی شکوفایی تولید و سردرگمی
تولید ترس��یم گشتهاست .س��ناریوهای ترسیم شده
بهص��ورت طیفی از تمامی حالتهای ممکن بوده و با
توجه به پویش محیط ،سایر سناریوها نیز امکان وقوع
دارند که در این چکیده صرفاً دو سناریوی شکوفایی و
سردرگمی توصیف و سناریوی میانه نیز در نموداردها
و اش��کال ترسیم گشتهاس��ت .تولید صنعت کاشی و
سرامیک ایران از سال  1379تا  1390متوسط رشدی
برابر  18.44درصد را تجربه کردهاست .رشدی که در
س��ناریوی سردرگمی تولید تا سال  1395برابر 7.88
درصد و در س��ناریوی شکوفایی تولید  19.99درصد
خواهد ب��ود ،بهعبارتی در  4س��ال آینده س��ناریوی
سردرگمی تولید حدود 10درصد کاهش در رشد تولید
ساالنه را نش��ان می دهد و تنها در صورتیکه تمامی
عوامل از نظر خبرگان تقویتکننده تولید باش��ند در
سالهای آتی میانگین رش��دی برابر 19.99درصد را
خواهی مداشت.
مهمتری��ن عام��ل در هدفگذاری حج��م تولید
میزان مصرف آن صنعت اس��ت لذا پیش بینی میزان
مصرف یکی از مهمترین ش��اخصهای تصمیم س��از
برای مدیران خواهدبود چرا که مبنای برنامهریزی برای
آینده فعاالن کنونی و مبنای تصمیمگیری برای ورود
رقبای بالقوهاس��ت .در حوزه مصرف صنعت کاشی و
سرامیک دو س��ناریوی مصرف خفته و مصرف آشکار

ترسیم گشتهاس��ت .میزان مصرف از س��ال  1379تا
س��ال  1390متوسط رشد ساالنهای برابر  16.7درصد
را نش��ان میدهد ،رش��د س��االنهای که در اکثر مواقع
باالی 15درصد بوده و در برخی سالها تا 29درصد نیز
رسیدهاست این در حالی است که در بهترین حالت و
تنها در یکی از سالهای سناریوی مصرف آشکار پیش
بینی میش��ود که صنعت حداکثر رشد ساالنه حدود
30درص��د را تجربه کند و در تمامی س��ناریوها برای
تمامی سالهای آینده رشد کمتر از10درصد پیشبینی
میشود .همچنین سناریوی مصرف خفته7.09درصد و
سناریوی مصرف آش��کار 14.95درصد میانگین رشد
ساالنه را تا سال  1395نشان میدهد.
سناریوی شکوفایی تولید

در سناریوی شکوفایی تولید که نشاندهنده حداکثر
میزان تولید صنعت تا سال  1395است ،سیاستهای
توساز
خارجی دولت ،تقاضای خارجی و داخلی ساخ 
و ویژگیهای محصول بیشترین اثرات تقویت کنندگی
در افزای��ش و بهبود میزان تولید را خواهند داش��ت.
پیشبینی میش��ود که سیاس��تهای خارجی دولت
در مورد کش��ورهای هدف کنونی که تولیدات داخلی
را مصرف میکنند تا س��ال  1394بهب��ود یافته و در
بلندمدت از اثر تقویتکنندگی این کش��ورها بر تولید
توساز بهخصوص
کاست ه ش��ود .فاکتور تقاضای ساخ 
در کشورهای همسایه تا سال  1394منجر بهافزایش
تولید خواهد ش��د .هر چند که نرخ رش��د آن کاهند
بوده و در بلندمدت نیز از اثر مثبت آن کاس��تهخواهد
شد .پیش بینی میش��ود تقاضای بازار داخلی با نرخ
رشدی اندک در سالهای 1392و  1393مواجهشده و
در سالهای  1394و  1395نیز بهثبات برسد .فاکتور
مهم دیگری که پیشبینی میش��ود در سالهای آتی
اثر تقویتکنندگی بر تولید این صنعت داشتهباش��د
ویژگیه��ای محصول اس��ت .بطوریک��ه پیشبینی
میش��ود کیفیت و برند محصوالت صنعت کاش��ی و
سرامیک تا سال  1394بهبود یافته و از آن سال به بعد
از اثر مثبت آن کاستهشود ،همچنین قیمت محصوالت
اثر کمی در بهبود تولیدات این صنعت در بازه  4سال
آینده خواهد داشت.
سناریوی سردرگمی تولید

در س��ناریوی س��ردرگمی تولید که نشاندهنده
حداق��ل میزان تولید صنعت کاش��ی و س��رامیک تا
سال  1395اس��ت ،فاکتورهای تحریم ،سیاستهای
اقتص��ادی دولت و زنجیره تامین صنعت بیش��ترین
اثرات محدودکننده در تولید کاش��ی و س��رامیک را
خواهندداشت .در فاکتور تحریم که شامل تحریم بانکی
و تحریم تکنولوژی اس��ت ،خب��رگان اعتقاد دارند که
تحریم تکنولوژی با یک شیب نسبتاً آرام از حدود منفی
60درصد در سال  1392به حدود منفی  35درصد در
سال  1395خواهدرسید .خبرگان همین وضعیت را در
تحریم بانکی پیشبینی مینمایند که البته در سالهای
 1393و  1394ب��ا ش��یب تندتری بهبود تحریمهای

بانکی را پیشبینی کرده و نقطه مشترک در تحریمها
پیشبینی بهبود حدود  50درصد طی  4سال آینده
است .مهمترین سیاست اقتصادی دولت که بیشترین
اثر محدودکننده در تولید صنعت را دارد مالیات بوده
ک��ه پیشبینی میش��ود تا س��ال  1393محدودیت
بیشتری را ایجاد و در بازه  4ساله اثر محدودکنندگی
آن کاهش یابد .همین وضعیت در مورد تعرفه نیز وجود
دارد با این تفاوت که تغییرات این فاکتور در سالهای
آین��ده کمتر بوده و از س��ال  1393ت��ا  1395تقریباً
بصورت پایدار خواهد بود .بع��د از فاکتورهای تحریم
و سیاس��تهای اقتصادی دولت سومین فاکتوری که
پیشبینی میشود اثر محدودکننده در تولید صنعت
داشتهباشد زنجیره تامین صنعت بوده که انرژی و مواد
اولیه بهترتیب بیشترین اثرات محدودکنندگی را دارا
هس��تند .در هر دو فاکتور پیشبینی میش��ود اثرات
منفی تا س��ال  1393افزایش و در س��الهای بعد از
شدت محدودکنندگی آن کاستهشود.

سناریوی مصرف خفته

س��ناریوی مصرف خفته ترس��یم کننده حداقل
می��زان مص��رف صنعت تا س��ال  1395میباش��د،
تحریم ،سیاستهای اقتصادی دولت و رقبای خارجی
فاکتورهای کلیدی تشکیلدهنده این سناریو هستند.
در این س��ناریو پیشبینی میش��ود که تحریمها با
اث��ر منفی ح��دود  25درص��دی در س��ال  92ادامه
داشتهباشند و اثر منفی تحریم تکنولوژی تا سال 95
حدود  10درصد کاهش خواهدیافت .سیاس��تهای
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سناریوی متوسط خفته
متوسط رشد 7.09درصد
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سناریوی مصرف آشکار

در س��ناریوی مصرف آش��کار کاشی و سرامیک که
ترس��یم کننده بیش��ترین حد مصرف در افق زمانی 4
سال آیندهاست فاکتورهای سیاست خارجی دولت ،بازار
مصرف ،ویژگیهای محصول و زنجیره تامین مهمترین
نقشه��ا را ایفا میکنند .روابط سیاس��ی بهخصوص با
کش��ورهای هدف کنونی صادرات نقش بهس��زایی در
مصرف تولی��دات صنع��ت دارد بطوریکه پیشبینی
میش��ود تا س��ال  1394تا مرز  50درصد رشد داشته
و بع��د از آن با یک ن��زول  10درصد در س��ال 1395
مواجهخواهد شد .همانطور که در چند سال اخیر حدود
 80درصد صادرات محصوالت کاشی و سرامیک ایران
به کشورهای همسایه بودهاست ،پیشبینی میشود تا
س��ال  1394این روند صعودی بوده و به 50درصد اثر
مثبت نیز برسد ولی در سال  1395شیب منحنی تغییر
کرده و این روند بصورت کاهشی ادامهیابد .تقاضای بازار
داخلی ساخت و ساز نیز تا سال  1393بهصورت ثابت و
کمتر از  6درصد بر مصرف اثر خواهد داشت و پیشبینی
میش��ود که در س��ال  1394و  1395رشد 3درصد را
مشاهده و حدود  9درصد اثر مثبت در مصرف را شاهد
باش��یم .انرژی مهمترین زیرفاکت��ور در فاکتور زنجیره
تامین اس��ت که در  4س��ال آینده حدود 10درصد بر
مصرف اثر کاهنده خواهدداش��ت چ��را که انرژی نقش
مهمیدر بهای تمام ش��ده محصوالت صنع��ت دارد و
هدفمندی یارانهها منجر به افزایش نرخ آن گشتهاست.
سیس��تم توزیع و مواد اولیه نیز به ترتیب بیشترین اثر
در زنجیره تامین صنعت به عنوان فاکتورهای کلیدی
مصرف را دارا هستند و در سالهای آتی نوسان کمتر از
5درصد برای آنها پیشبینی میشود.در فاکتور کلیدی
ویژگیهای محص��ول برند مهمترین نقش را در بهبود
مصرف کاشی و سرامیک در  4سال آینده خواهد داشت
و بع��د از آن کیفیت و قیمت اهمیت دارند .پیشبینی
میش��ود اثر این عوامل به طور نسبی تا سال  1394بر
مصرف فزاینده و در سال  1395کاهنده باشد.

اقتصادی دول��ت نیز یکی از مهمتری��ن فاکتورهای
محدودکننده مصرف در این سناریو است .بهطوریکه
پیشبینی میشود تعرفههای موثر بهصورت ثابت تا
 4س��ال آینده اثر منفی برابر 25درصد داش��ته و اثر
مالی��ات بر مصرف ب��ا بهبود  10درص��دی از  40به
30درصد تا س��ال  1395برس��د .در ح��وزه رقبای
خارجی پیشبینی میشود رقبایی همچون چین در
بازه زمانی  4س��ال آینده به تدریج نفوذ بیشتری در
بازار داخلی داش��ته و اثرمنفی حدود 28درصدی بر

صنعت کاشی و سرامیک
در سال 1392
1392
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مازاد تولید کاشی و سرامیک

صنعت کاشی و
سرامیک ایران
بعد از انقالب
ی با
اسالم 
سرمایهگذاری
و حمایتهای
دولت،هوشمندی
فعاالن این
صنعت و تقاضای
باالی داخلی با
رشدچشمگیری
مواجه شد اما نکته
حائز اهمیت در
سناریوهایتولید
و مصرف عالئم
کاهش مصرف در
تمامیسناریوهاو
هشداری به مازاد
تولید در سالهای
آتی است.
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مازاد تولید داخلی در س��ناریوهای افق 1395
نش��ان میدهد که چال��ش مازاد تولی��د داخلی
بهوجود آمده در س��الهای اخیر صنعت کاش��ی
و سرامیک با ش��دت بیشتری گریبانگیر صنعت
خواهد بود چرا که در دهه اخیر علیرغم متوسط
رشد ساالنه 33درصد صادرات همچنان این چالش
پابرجاست و متوسط رشد سناریوی افول صادرات
نش��ان از 10.84درصد و سناریوی رشد صادرات
نش��ان از 31.97درصد تغییر در ص��ادرات را دارد
که در تمامیآنها متوسط رشد کمتر از دهه اخیر
پیشبینیشدهاست.
تحلیل م��ازاد تولید نش��ان میده��د که در
تمامیس��ناریوی تولید طی  4سال آینده صنعت
همچنان با مازاد تولید مواجهاست ولی شیب آن در
حال کاهش بوده بهعبارتی با سرعت کمتری این
مازاد رخ میدهد و در بازه بلندمدت مازاد تولید در
سناریوها به یکدیگر نزدیکتر میشوند .همچنین
تغییر درصد در مازاد تولید نسب بهسال قبل نشان
میدهد که تغییرات مازاد تولید در این صنعت از
الگوی لجستیک همراه با تاخیر تبعیت میکند،
بدینمعنا که فعاالن صنعت در چند سال با مازاد
ش��دید تولید مواجهمیش��وند و موج مازاد تولید
سبب افزایش موجودی انبارها و کاهش تولید در
سالهای آتی میگردد .سپس با فروش و کاهش
موجودی انبارها مجدد حجم تولید خود را باال برده
و باز هم با مازاد تولید مواجهمیشوند .از ویژگیهای
این الگو کاهش نوسانات در طی زمان است چرا که
صاحبان صنایع بصورت یادگیرنده و تجربی حجم
مناسب تری از تولید را تخمین میزنند.
جمع بندی

صنعت کاش��ی و سرامیک ایران بعد از انقالب
ی با س��رمایهگذاری و حمایتهای دولت،
اس�لام 
هوش��مندی فعاالن این صنعت و تقاضای باالی
داخلی با رشد چشمگیری مواجه شد و این رشد تا
جایی ادامهیافت که هم اکنون در حوزه تولید جزو
 4کشور برتر دنیا است .در این تحقیق که با هدف
ترسیم آیندههای بدیل پیش روی تولید و مصرف
صنعت کاش��ی و س��رامیک ایران صورت گرفت
س��ناریوهای ممکن تدوین گردید .در هر سناریو
فاکتورهای کلیدی ش��کلدهنده آن شناس��ایی
و تحلیل ش��د تا تصمیمگیرن��دگان این صنعت
بتوانند نش��انههای رخدادن هر کدام را در دنیای
واقعی تش��خیص داده و بر آن مبنا استراتژیهای
خ��ود را تدوین نماین��د .نکته حائ��ز اهمیت در
سناریوهای تولید و مصرف عالئم کاهش مصرف
در تمامیسناریوها و هش��داری به مازاد تولید در
سالهای آتی است.

کتابخانه

مصرف کاش��ی و سرامیک ایرانی برای فعاالن این
صنعتداشتهباشند.

هشداراقتصاددان

همه آنچه درباره
توماس پیکتی و کتاب جنجالیاش
«سرمایه در قرن بیستویکم» باید بدانید
کتب دانش��گاهی چندان معمول نیس��ت که
در دنیای باش��کوه نش��ریات و ِ
پیشسفارشها و تبلیغاتِ یک کتاب ،ناشر را بر آن دارد موع ِد نشر را جلو بیاندازد.
قرن
اما انتشاراتِ بلک َنپ ،وابسته به دانشگاه هاروارد ،در چاپ کتاب «سرمایه در ِ
اقتصاددان
بیستویکم» که روایتی تکاندهنده از نابرابریِ فزاینده در جهان ،نوشته
ِ
اقتصاددان
فرانسوی توماس پیکِتی است ،مجبور به این کار شد .برانکو میالنوویچ،
ِ
ارش�� ِد س��ابق بانک جهانی ،در ریویویِ نسخه فرانس��ویِ کتاب که سال گذشته
منتشر شد ،آن را «یکی از تأثیرگذارترین کتابها در تفک ِر اقتصادی» خوانده بود.
قرن گذشته
اکونومیست هم گفتهاست که این کتاب میتواند طر ِز فکر ما درباره دو ِ
تاریخ اقتصاد را تغییر دهد .قطعاً هیچ کتابِ اقتصادیای از این دست در سالهای
اخیر چنین توجهی را به خود جلب نکردهاست .ماهها پیش از موع ِد انتشار نسخه
انگلیسی کتاب در امریکا ،که از ما ِه آوریل به مارس تغییر کرد ،این کتاب به نقل
ِ
میان اقتصاددانها و دیگر صاحبنظران
ِ
محافل اقتصادی و بحثهای زنده آنالین ِ
تبدیل شده بود.
پیکِتی ،که در دانش��گا ِه اقتصاد پاریس تدریس میکند ،نزدیک به دو دهه را
سن بیست و دو سالگی،
صرفِ مطالعه نابرابری کردهاست .او در سال  ،1993در ِ
به ایاالتمتحده آمد تا در دانش��گا ِه امآیتی مش��غول به تحصیل ش��ود .او که
بررسی
التحصیل اِلیت ا ِکول نورمال سوپِریور بود ،بهتازگی تز دکترایش را ،که
فارغ
ِ
ِ

او عنوانی برای
کتاب جدیدش
ِ
برگزیده که یادآو ِر
کارل مارکس
و اندیشههای
اوست ،اما باورش
این نیست که
سرمایهداری
نفرینشده و
محتوم به مرگ
است.

یک ضربه مهلک به اقتصاددانها

نگر
آینده

«سرمایه در قرن بیستویکم» به سنت متون کبیر اقتصاد نوشته شده
هتر بوشی
است؛ سنتی که در آن جان مینارد کینز« ،نظریۀ عمومی اشتغال ،بهره
مدیر و اقتصاددان
و پول» را در پاسخ به «اقتصاددانان کالسیک» نوشت و کارل مارکس
ارشد مرکز رشد
«کاپیت��ال» را در واکنش به «اقتصاددانان ب��ورژوا» و حاال پیکتی در
برابر واشینگتن
جواب «اقتصاددانان امریکا» مینویس��د .همچون اسالفش او نیز ابایی
از رکگویی ندارد .پس از اخذ مقام استادی امآیتی در سن  22سالگی ،در  1995و بهسن 25
سالگی به پاریس بازمیگردد زیرا که «آرای اقتصاددانان امریکا را چندان قانعکننده نیافتم» .شیوۀ
پیکتی انتقاد صریح از دانشگاهیانی است که «زیاده از حد مشغول مسائل ریاضی پیشپاافتادهای
هستند که فقط برای خودشان اهمیت دارند» .گرچه ابزارهای ریاضی برای حرفۀ اقتصاد مدرن
اهمیت حیاتی دارند ،پیکتی بهحق از تمام دانش��مندان علوم اجتماعی ،ازجمله اقتصاددانان،
میخواهد که «به پرسشهای بنیادین بازگردید و سعی کنید پاسخی برایشان بیابید» .پیکتی
در کتاب جدیدش دو پرسش بنیادین مطرح میکند« :بهراستی از نحوۀ تکامل ثروت و درآمد
از قرن هجدهم بدینس��و چه میدانیم؟ چه درسهایی میتوان از این دانش برای قرنی که در
آن هستیم بگیریم؟» مهمترین یافتۀ تحقیقات او این است که ثروت هنوز مهم است .دادههای
آماری نشان از خیزش دوبارۀ اهمیت درآمد ثروت در کشورهای توسعهیافته بهنسبت درآمد ملی
دارند و بازگش��ت آن به سطوحی که آخرینبار پیش از جنگ جهانی اول دیده شده بودند .در
تحلیل پیکتی ،در نبود رش��د سریع اقتصادی ــ که به باور او حاال که رشد جمعیت دارد ُکند
میشود بهشدت نامحتمل است ــ عایدی حاصل از سرمایهگذاری به رشد سریعتر از تولیدش
ادامه خواهد داد .نابرابری ارثبری و درآمد افزایش خواهد یافت و احتماالً به س��طحی باالتر از
هر زمان دیگری در تاریخ خواهد رس��ید .بنابر ش��واهد پیکتی ،خیزش«مدیران برتر» در میان
یکدرصدیها [ثروتمندترینهای جامعه] از سال  1980بدینسو ،افزایش در نابرابری درآمدها را
به ارمغان آورده است .اینجاست که پیکتی ضربۀ مهلکش را بر قامت اقتصاددانان مینوازد .او در
بحث دربارۀ دهک شکوفای باالی هرم درآمد ،اشاره میکند که «در میان اعضای این گروههای
سرآمد پردرآمد ،اقتصاددانان دانشگاهی امریکا هم حضور دارند که بسیاریشان معتقدند اقتصاد
امریکا عادالنه عمل میکند و بهویژه اینکه استعداد و شایستگی را بهدرستی و بهدقت پاداش
انسانی قابلدرکی است».
میدهد .این واکنش
ِ
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ریاضی عمیقی از نظریه ِ
پشت سیاستهای مالیاتی است ،تمام کرده بود .البته که
ِ
تاکنون اروپاییهای نابغه بسیاری از آتالنتیک گذشتهاند و به ِ
خاک امریکا آمدهاند ،و
بسیاری از آنها در آمریکا مستقر شدهاند .پیکِتی اما از این دسته نبود .او در مقدمه
کتابش مینویسد« :نخستین بار بود که پا در خاک ایاالتمتحده میگذاشتم .و حس
کردم چه خوب است که کارهایم را به این سرعت به رسمیت میشناسند .آن کشور
خوب بلد است چطور مهاجران را هرگاه که بخواهد جذبِ خود کند .اما با این وجود
سن بیست و پنج
خیلی زود پی بردم که میخواهم به فرانسه و اروپا بازگردم ،و در ِ
س��الگی این کار را کردم .از آن زمان به بعد پاریس را ترک نکردهام ،مگر برای چند
مسافرتِ کوتاه».
ِ
والدین او پاریسزادههایی
بازگشت پیکِتی به میهنش فرهنگی بوده است.
دلیل
یک ِ
ِ
هستند درگی ِر سیاست که در شورشهای  1968حضور داشتند .توماس که داشت
چپی فرانسوی بودند ،و
بزرگ میشد ،الگوهایِ فکریاش مورخان و فالسفه دست ِ
مکتب آنال ،مثل لوسین فِبره و فرناند برادل،
ِ
نه اقتصاددانها .کسانی چون اعضایِ
زندگی روزمره بود .در مقایسه با
که کارش��ان ارائه تحلیلهای جانفرس��ایی درباره
ِ
این متفکران بیشت ِر اقتصاددانهایی که پیکِتی در امآیتی شناخت بهنظر بیفکر
و بیاندیش��ه مینمودند .او مینویسد« :آثا ِر اقتصاددانهای امریکایی چندان مجابم
نمیکرد .شکی در این نیست که همه آنها بسیار باهوش و دانا هستند ،و هنوز از آن
اتفاق غریبی افتاد :زیاده از حد بر این حقیقت واقف بودم
دوره
دوستان زیادی دارم .اما ِ
ِ
مسائل اقتصادی جهان نمیدانم».
که هیچچیز از دنیای مشکالت و
ِ
پیکِتی در پاریس به مرک ِز ملّ ِی تحقیقاتِ علمی فرانسه پیوست ،و بعدتر به اکول
قهرمانان همیشگیاش تدریس
ِد هوته اتود ا ِن سیانس سوسیال ،جایی که برخی از
ِ
درههای
میکردند .کا ِر اصلیای که برای خود تعریف کرد بررس��ی و واکاویِ تپهها و ّ
درآمد و ثروت بود ،موضوعی که اقتصاددانها عموماً آن را نادیده گرفتهاند .او در ابتدا،
گذاشتن آنها بهجایِ تفسیرشان،
بر جمعآوری و طبقهبندی حقیقتها و کنار هم
ِ
متمرکز شد .او با استفاده از حسابهای مالیاتی و دادههایِ دیگر ،به مطالعه در این
قرن بیستم چه تحولی یافتهاست ،و
باره پرداخت که نابرابری درآمدی در فرانسه در ِ
سال  ،2003که
یافتههای خود را در کتابی در سال  2001منتشر نمود .مقالهای به ِ
بررسی
پیکِتی مشترکاً با امانوئل سائز ،اقتصاددانی فرانسوی مستقر در برکلی ،نوشت به
ِ
نابرابری درآمدی در آمریکا بین سالهای  1913و  1998میپرداخت .در این مقاله
امریکایی باالی
به جزئیات بررس��ی شده بود که چطور سه ِم درآمد ملّی خانوارهای
ِ
افزایش سرسامآور داشتهاست،
نخستین قرن بیستم
هرم توزیع درآمدی در دهههای
ِ
ِ
جریان جنگ جهانی دوم و بعد از آن اُفت کرده ،و سرآخر در دهه  1980و
و بعد در
ِ
 1990دوباره اوج گرفتهاست .پیکتی با ِ
محققان دیگر ،از جمله سائز و آنتونی
کمک
ِ
اقتصاددان بریتانیایی ،تحقیقاتش در زمینه نابرابری را به دیگر کشورها ،از
اتکینسون،
ِ
جمله بریتانیا ،چین ،هند و ژاپن هم بسط داد .این محققان پایگاه دادههای درآمدهایِ
باالی جهان را بنیان گذاشتند ،که حاال نزدیک به سی کشور را ِ
تحت پوشش دارد،
از جمله مالزی ،افریقای جنوبی ،و اروگوئه .پیکتی و سائز همچنین آمارهای امریکای
خود را هم بهروز کردهاند ،تا نشان دهند که چطو ِر سهم درآمد ثروتمندترین خانوارها
جریان رکود بزرگ و بعد از آن هم همچنین در حال افزایش بودهاست ،و این که
در
ِ
ِ
کل
از
درصد
22.5
خانوارها
درآمدی
م
هر
باالی
د
درص
ک
ی
،2012
س��ال
در
چطور،
ِ
ِ
درآمد را از آن خود کردهاند ،که بیشترین میزان از سال  1928بدین سو بودهاست.
تحقیقاتِ تجربیای که پیکتی و همکارانش انجام دادهاند بر بحث و جدلهای بسیاری
در چهارگوش��ه دنیا انجامیدهاست ،از ِ
پارک زاکوتی در جنبش والاستریت گرفته تا
کنی
ه
ریش
که
گفته
هم
امریکا
جمهور
س
صندوق بینالمللی پول و کاخ س��فید؛ رئی
ِ
چالش ماست.
نابرابری و رکو ِد دستمزدها اصلیترین و مهمترین
ِ
حال پرسش این جا است که چهچیزی روند نابرابری را در خط سی ِر صعودی نگه
میدارد .پیکتی معتقد بوده و هست که توضیحها و تفسیرهای استاندار ِد اقتصاددانها
ِ
ِ
انباش��ت سرمایه
اهمیت کافی به
قانعکننده نیس��ت ،عمدتاً به این خاطر که آنها
نمیدهند  -یعنی به فراین ِد پسانداز ،سرمایهگذاری و تولی ِد ثروت که اقتصاددانهای
کالس��یک ،مثل دیوید ریکاردو ،کارل مارکس و جان استوارت میل ،بر آنها تأکید
کردهاند .پیکتی سرمایه را هرگونه داراییای تعریف میکند که عایدیای پولی ایجاد
میکند .مفهومی که سرمایه فیزیکی ،همچون امالک و کارخانهها؛ سرمایه ناملموس،

مثل برندها و حقوق انحصاری؛ داراییهای مالی ،همچون سهام و اوراق قرضه ،را شامل
طنین ایدئولوژیک را ندارد و با آن
میشود .در اقتصا ِد مدرن مفهو ِم «سرمایه» دیگر آن
ِ
نرخ عایدیای
مثل
ِ
ِ
«عامل دیگری از تولید» رفتار میشود .که همچون کار و زمینِ ،
رقابتی را ِ
بابت مولّد بودناش دریافت میکند .الگویِ معروف و رایجی از رش ِد اقتصادی،
همکاران سابق پیکتی در امآیتی ،مبدع آن است ،میکوشد نشان
که رابرت سالو ،از
ِ
طریق «مسی ِر رشدی متوازن» پیشرفت میکند ،که در آن سه ِم
دهد که اقتصاد از
ِ
طول زمان همواره ثابت
درآم ِد ملیای که
صاحبان سرمایه و کار دریافت میکنند در ِ
ِ
باقی میماند .اما این با واقعیتهای دنیای مدرن جور در نمیآید .برای مثال در امریکا
ِ
پرداخت حقالزحم ه نیروی کار تعلق
اشکال
سه ِم درآمدی که به دستمزدها و دیگر
ِ
میگیرد از شصت و هشت درصد در سال  1970به شصت و دو درصد در سال 2010
سقوط کر دهاست؛ کاهشی بالغ بر یک تریلیون دالر.
پیکتی معتقد اس��ت که افزایش نابرابری را نمیتوان مس��تقل از سیاست درک
کرد .او عنوانی برای کتابِ جدیدش برگزیده که یادآو ِر کارل مارکس و اندیشههای
اوست ،اما باورش این نیست که سرمایهداری نفرینشده و محتوم به مرگ است ،یا
این که نابرابریِ هماره فزاینده ناگزیر و اجتنابناپذیر است .او در کتابِ خود مینویسد
سطح زندگی مردم
شرایطی وجود دارند که در آنها درآمدها میتوانند همگرا شوند و ِ
دوران موسوم به عص ِر طالیی ،از 1945
با روندی باثبات بهبود یابد -همانطور که در
ِ
ِ
وضعیت امور ،که بسیاری از ما ممکن است
تا  ،1973رخ داد .اما پیکتی میگوید این
عادی در نظرش بگیریم ،میتواند اس��تثنایی تاریخی باشد .او مینویسد« :نیروهای
واگرا ممکن است هر آن دوباره بازی را در دست بگیرند ،همانطور که حاال شاهدش
هستیم ،در ابتدای قرن بیست و یکم ».و اگر رون ِد کنونی ادامه یابد ،بهاعتقاد پیکتی
ِ
کنونی ثروت در بلندمدت هولناک خواهد بود».
وضعیت
«عواقب تداو ِم
ِ
ِ
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وقتی پای موفقیت در میان است،
گاهی کوچکترین جزئیات
بزرگترین تفاوتها را رقم
میزنند

کاری

که  20آدم موفق
هر روز انجام میدهند
ترجمه علیرضا اکبری

ک کار را هر روز بدون استثناء انجام میدهند ،کاری
تمام آدمهای موفقی که میشناسیم حداقل ی 
که گمان میکنند در رقم زدن موفقیتشان تأثیری چشمگیر دارد .بعضی از این افراد کارآفرینانی
پراکندگی الزم
بوکارهای معمولیتری دارند .برای اینکه تنوع و
در عرصة فناوری هستند و بقیه کس 
ِ
در انتخاب این افراد موفق رعایت ش�ود یک رس�توراندار و سرآش�پز مخصوص افراد مشهور ،یک
فیلمنامهنویس و تهیهکنندة اجرایی ،یک فیلمس�از و نویسنده را هم در این لیست گنجاندهایم .با
وجود این همه تنوع خواهید دید که آن «یک کاری» که هر یک از این افراد انجام میدهند به شدت
یاس�ت و نه حرفهای .چرا که درنهایت موفقیت حاصل درونیات هر انسان است .حاال وقتش
شخص 
است که برویم سراغ این بیست نفر:

پیشنهادشماره2

سحرخیزباشید

سالی کراوچک ،مالک شرکت « 85برادز»

من روزم را زودتر از دیگران آغاز میکنم .مدتها
پیشمتوجهشدمکهصبحزودبهترینایدههابهذهنم
خطور میکند و بسیار خالقتر هستم .من این وقت
طالیی را در گیر و دار رساندن بچهها به مدرسه و آماده
ِ
صرافت این
شدن برای کار از دست میدادم و بعد به
میافتادم که ایدهای را به یاد بیاورم که موقع آرایش
کردن جلو آینه به ذهنم رسیدهبود .حاال مدتیاست
که شبها زودتر به بس��تر میروم و صبح هم زودتر
بیدار میش��وم ـ ح��دود  4بامداد ـ و ب��ه این ترتیب
پیش از آغاز همهمة روز ساعاتی سرشار از خالقیت را
تجربه میکنم که ذهنم را از تصمیمات تاکتیکی مهم
انباشتهمیکند.
پیشنهادشماره3

دوچرخهسواریکنید
تانیا برک ،مدیر شرکت «ترک تراول»

من مس��یر منزل تا محل کارم را با دوچرخه طی
میکنم چون این کار برایم نقش استرسزدا را دارد.
بهترین ایدهها در هنگام دوچرخهسواری صبحگاهی
به سمت محل کارم به ذهنم خطور میکند .اینکار
بر خالف رانندگی برایم فضایی برای خالقیت ایجاد
میکند.درهنگامبرگشتبهخانههمدوچرخهسواری
برایم حالتی آرامشبخش ایجاد میکند که تأثیر فشار
کار روزانه را کاهش میدهد.
پیشنهادشماره4
پیشنهادشماره1

صبحانهسالمبخورید
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اسکات دورسی ،یکی از مؤسسان و مدیر ارشد اجرایی در «اگزاگت تارگت»
من هر روز صبح خوراک بلغور و توتفرنگی وحش��ی میخورم .متوجه ش��دهام که داشتن یک «استراتژی
صبحانة » سالم به من کمک میکند هرجای دنیا که هس��تم روز موفقی را آغاز کنم .بعد از صبحانه در سالگرد
دستاوردهای شرکت به کارمندان ثابت ایمیل شخصی میفرستم ،این ایمیلها فرهنگسازی میکند و رابطه
ق بیشتری میبخشد .من همچنین هر هفته ایمیلی به تمام کارکنان میزنم که
من با کارمندان ثابتمان را عم 
«یادداشت جمعة اسکات» نام دارد .در این یادداشتها شرح سفرهایم ،اتفاقات این سفرها ،مسائل مربوط به شرکای
شرکت و فعالیتهایمان و چیزهایی از این قبیل را میگنجانم .از پنج سال پیش که این برنامه را آغاز کردهام تا
بهحال حتی یک یادداشت جمعه را هم پشت گوش نینداختهام.

ت هوتوی موضوع را دربیاورید
شناس صنعتی سازمانی
مارال گوتشالک ،روان
ِ

موقعی که موضوعی ذهنم را به خود مش��غول
میکند تقریبا از لح��اظ ذهنی گرفتار میش��وم.
اگر کامال عطشام برای بهدس��تآوردن اطالعات،
خواندن مصاحبهها ،مطالب شبکههای اجتماعی،
گزارشهای پژوهش��ی و ...را سیراب نکنم به کارم
لطمه میخورد و حس س��رزندگی خودم را کامال
از دس��ت میدهم .بنابراین با اینکه خیلیها بر این
عقیدهاند که برای مولد بودن باید اولویتبندی کرد
و بر اس��اس برنامهای دقیق پیش رفت من تا جایی

که امکان داشته باشد س��عی میکنم در طول روز
بر حسب پیش��امد کارهایم را انجام دهم و خودم را
به این موج پیشامدها بسپارم .با اینکه فرو رفتن در
خیاالت و اوهام برای اکثر افراد کارساز نیست برای
من بسیار کارساز است .خوشبختانه من برای کسانی
کار کردهام که به من گفتهاند «ادامه بده ،کمی زمان
بگذار و ته و توی موضوع را دربیاور» و این ِ
درک آنها
موهبتی بوده که آیندة مرا شکل دادهاست .با اینکه ما
اغلب مجبوریم بر اساس دستورکاری مشخص عمل
کنیم ،کارمندان ما نیاز دارند که گاهی برای خالقیت
به آنها فرصت داده شود تا به این ترتیب به غرایزشان
هم پاسخ بگویند.
پیشنهادشماره5

روزمره نشوید
رندی گاروتی ،مدیر ارشد در «شیک شوک»

من به خودم افتخار میکنم چون هیچگاه رفتارم با
کارکنان دچار روزمرهگی نشدهاست .به قول معروف هر
چیزی روش منحصر به فرد خ��ودش را میطلبد .من
این اص��ل را در مورد زمانی که ب��رای هریک از اعضای
تیم کاریام صرف میکنم و نوع رفتارم با هریک از آنها
رعایت میکنم .این زمان و رفتار برای همه یکدس��ت
نیست .مس��ألة مهم برای من «حضور داشتن» است.
شما همیش��ه ،همهجا و برای همه نمیتوانید حضور
داشته باشید .اما چیزی که من برای حصولاش تالش
میکنم اینست که وقتی در جایی هستم حتما در آنجا
«حضور» داشتهباش��م .چیزی بدتر از رؤسایی نیست
که وقتشان را به ش��ما میدهند اما تمرکزشان را نه.
(همانطور که چیزی بدتر از این نیست که آدم آخرشب
برای بچههایش داستان بخواند و ذهنش مشغول همة
چیزهای دیگری باشد که در طول روز درگیرشان بوده)
حضور داشتن چیزیاست که هرروز برای محقق کردن
آن تالش میکنم.

پیشنهادشماره6

با کودکان حرف بزنید

برایان گاتمن ،مؤسس شرکت «جرمی آرگیل»
من در خانوادهای بزرگ ش��دم که کارآفرینان زیادی عضو آن بودن��د ،بنابراین فکر میکنم هیچوقت برای
شروع زود نیست .هر روز صبح نوة  21ماههام را از توی تختش بلند میکنم و در آغوش میگیرم و در مکالمهای
 5دقیقهای اتفاقات کاری دیروز و برنامههای امروزم را با او در میان میگذارم .بنابراین هر روز ساعت  7صبح ما
در مورد همهچیز در شرکت با هم گپ میزنیم .او هم برای من سر تکان میدهد ،دست میزند ،لبخند میزند و
چند کلمهای تشویقآمیز به زبان میآورد .ممکن است اینکار به نظر کمی احمقانه بیاید اما من از اینکه در مورد
کارم با نوهام حرف بزنم لذت میبرم چون به من کمک میکند تا کارنامة روزگذشتهام را جمعبندی کنم و برای
رو ِز پیشرو برنامهریزی کنم.
پیشنهادشماره7

اولویتبندیکنید
جو باسگل ،مدیر ارشد اجرایی «جنیسا»

من هر روز یادداشت روزانه مینویسم .یادداشت
نوشتن آسان است .اول مشخص کنید که در هر یک
از نقشهای مختلفی که به عنوان همکار ،پدر  /مادر،
همسر و دوس��ت به عهده دارید چه چیزی اهمیت
دارد .همچنین این را مش��خص کنید که برای خود
شما در هریک از این نقشها چه چیزی مهم است.
بعد در این یادداشتها نحوة عملکردتان در هر یک
از این نقشها ارزیابی کنید .من از شکلکهای سبز،

قرمز و زر ِد خندان  /خنثی  /اخمالود استفاده میکنم
تا کیفیت عملکردم را مشخص کنم .اگر حس کنم
کاری را عالی انجام دادهام رنگش س��بز خواهد بود
و اکر نتیجة کار به نظرم افتضاح باش��د از رنگ قرمز
اس��تفاده میکنم .نکتة کلیدی در اینجا اینست که
برایخودتانمشخصکنیدچراکیفیتانجامکاریاز
وضعیت سبز به وضعیت زرد یا قرمز نزول کرده است.
اگر کاری از وضعیت سبز به زرد و بعد دوباره بالفاصله
به سبز بازگردد احتماال جای نگرانی و نیاز به واکنش
نیس��ت .اما باید در این مورد فکر کنم که چرا در این
برهة کوتاه کیفیت کار به وضعیت زرد نزول کرده و
دفعة بعد برای پوشاندن این ضعف چهکاری میتوانم
انجام دهم .این یادداش��تها نقش تفسیری کلی از

پیشنهادشماره8

به موسیقی گوش کنید

جوردن دالین ،یکی از مؤسسان شرکت «امی سولوشن»

نگر
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تجارت همیشه برای من با خالقیت مترادف بوده چون بیشتر فعالیتهای تجاری با فرایند حل مشکالت مختلف
همراه است یا با پیشبینی شرایط پیشرو قبل از رقبا .بنابراین تمام فعالیتهای روزانة من معطوف به ایناست که
خودم را در باالترین درجه از خالقیت و تأثیرگذاری قرار دهم و برای این منظور هم از لحاظ جس��می و هم ذهنی
خودم را آماده میکنم .هر روز صبح دو سه کیلومتر میدوم تا ذهنم را از همهچیز پاک کنم .و بعد از اینکه یک ساعتی
را با آشفتهگی به وظایف خانوادگی (آماده کردن صبحانه و ناهار برای سه پسربچه ،و صبحانه) اختصاص میدهم
سوار ماشین میشوم و موسیقی گوش میکنم؛ این موسیقی در فارغ کردن من از مسائل خانوادگی و الهامبخشی
به من در حل مشکالت بسیار مؤثر است .میزان صدایِ پخش ماشین بر اساس میزان نیاز من برای فراغت از مسائل
خانوادگی تنظیم میشود و به آثار موسیقیدانانی گوش میدهم که برایم بیشتر الهامبخش هستند .من فکر میکنم
همة موسیقیدانان کسانی بودهاند که توانستهاند گلیم خودشان را از آب بکشند و این به من انگیزه میدهد که در
کارم پیشرفت کنم و از خطر کردن ترسی به دل راه ندهم.
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پیشنهادشماره9

از آشپزی لذت ببرید
بوریس فان زانتن ،مؤسس «د نکست وب»

بعد از یک روز طوالنی کاری ،دوست دارم به سوپرمارکت بروم کمی خرید کنم و برای خانوادهام شام درست
کنم .من با این کار فقط از لذت آشپزی یا لذت غریزی غذا دادن به بچهها بهرهمند نمیشوم بلکه برای من بهعنوان
یک کارآفرین ،اینکار باعث به دست آوردن نوعی تعادل میشود .بخش اعظمی از کار من مستلزم اتخاذ تصمیمات
میانمدت یا بلند مدت است .شما در مقام یک کارآفرین باید دائما آینده را پیشبینی کنید و گرایشات مختلف را
در داخل و خارج از شرکت خودتان تشخیص دهید و از قبل برای همهچیز برنامهریزی کنید .در پایان روز متمرکز
شدن بر چیزی که بازخوردی سریع و آنی به آدم میدهد بسیار آرامبخش است .خرید میکنم ،غذا میپزم و بعد
آن را سرو میکنم .بازخورد اینکار آنیست :من میتوانم صورتهای خندان یا هر از گاهی ابروهای درهمکشیدة
بچهها را دور میز ببینم .نتیجه هرچه که باشد من خوشحالم و فکر میکنم اینکار دستوپنجه نرم کردن با استرس
و بیثباتی ،کار روزمره را آسانتر میکند.
نحوة پیشرفتن کارها دارد بنابراین با خواندن آنها
میتوانم بر روی کارهایی متمرکز شوم که بیشترین
اهمیت را برایم دارند.

پیشنهادشماره11

پیشنهادشماره10

کارتتشکربفرستید
دیو کِرپن ،مدیر ارشد اجرائی «لوکال الیکبل»
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هر روز در قطاری که من را به س��مت محل کارم
میبرد سه کارت تش��کر برای کارمندانم مینویسم.
میدانم که این روشی از مدافتاده است اما با این حجم
ایمیلهای زائدی که ه��ر روز برای آدم میآید حتی
گرفتن یک ایمیل تشکر هم میتواند آزاردهنده باشد.
وقتی که کارمندان ،مشتریان ،شرکاء ،سرمایهگذاران
و خبرنگاران این کارتهای تشکر را از من میگیرند
به من عالقهمند میش��وند و این روابط من را با آنها
مس��تحکم میکند .اما دلیل اصلی اینکه من هر روز
سه کارت تشکر مینویسم اینست که اینکار باعث
میش��ود من به جای خودم ب��ر روی دیگران تمرکز
کنم و این حال من را از بد به خوب از خوب به عالی و
از عالی به فوقالعاده ارتقاء میدهد .نمیشود همزمان
هم غمگین بود و هم شادمان .اینکار حالم را آنقدر
خوب میکند که باعث میش��ود ه��ر روز برایم روز
فوقالعادهای باشد.

نیایشکنید
اریک ریپر ،یکی از صاحبان و مدیر «برناردین»

هر روز آئی��ن مذهبی مورد عالقة خ��ودم را اجرا
میکنم .من همچنین تمام دس��تاوردهایی را که در
طول روز یا قبلتر به دست آوردهام به معبودم تقدیم
میکنم تا این دستاوردها در زمان و مکان گم نشوند.
پیشنهادشماره12

از ابزار دیجیتال بهره گیرید
نینا گارسیا ،مدیر هنری

تناقضاتدنیایجدیدبرایمنتنهامدروزنیستند
بلکه هویت من را میسازند .یکی از تناقضاتی که هر
روز نظر من را به خود جلب میکند تناقض میان دنیا

واقعی و دیجیتال است .در کالس زیستشناسی یاد
گرفتهایم که موجودات از سلولها تشکیل شدهاند.
دنیای دیجیتال ما از پیکس��لها و یک سری صفر و
یک تشکیل شده .برای من همیشه اینکه یک فایل
عکس ،یک توئیت یا یک کلیپ یوتیوب تنها متشکل
از مقداری داده و تعدادی عدد اس��ت ش��گفتانگیز
بوده .من دائما در حال رفت و آمد بین دنیای واقعی
و دیجیتال هس��تم یعنی تالش برای انجام وظایف
مادری و مهارت یافتن در استفاده از دنیای دیجیتال.
دادن این تعادل است که هویت من را میسازد.
شکل ِ
کتابها و مجالت روی من تأثیری مش��ابه آیپد و
تلفنهای هوشمند دارند .شبکة اینترنت به من کمک
کرده که دوستان جدیدی بیابم و با آنها دائما در تماس
باشم اما من دوستان قدیمیام را فراموش نکردهام.
پیشنهادشماره12

شورآفرینباشید
جف باس ،عضو هیئت مدیرة «مک کریستال»

خیلی مهم است که ش��ور و شوق را در محیط کار
حفظ کنید ،بدون ش��ور و ه��دف ،آدم از خودراضی
میشود و این کشنده است .من هر روز از این نظر خودم
را وارسی میکنم تا مطمئن شوم که هنوز این شور در
من زنده است چون در طول زمان احتمال زیادی وجود
دارد که آدم آنچ ه را واقعا برای خودش اهمیت دارد
از خاطر ببرد و آنچه که برای دیگران مهم است را در
اولویت قرار دهد .به نظر من برای موفقیت در تجارت،
آمادگی ذهنی و جسمی ،هر دو الزم است .برای بدست
آوردن این آمادگ��ی ،من کارهای عجی��ب و غریبی
میکنم ،کارهایی مثل  42ساعت رانندگی بیوقفه و
بدون استراحت (یعنی در حد صفر) در جادههای کشور
(که البته این را به کسی توصیه نمیکنم) یا هر روز بیدار
شدن در ساعت 5بامداد و نوشتن وبالگ و ورزش کردن
در هر شرایطی مثل برف و بوران یا باران .به این ترتیب
میزان ش��ور و عالقهای را که هنوز در من باقی مانده
میسنجم و بعد به سر کار میروم.
پیشنهادشماره13

ایدههایتان را مرور کنید
جو ساتریانی ،نامزد جایزة گ َرمی ( 14دوره)

کاری که هر روز سعی میکنم حتما انجامش دهم
«مرور» کردن ایدههایم در دفترچه یادداشتم است:
ایدههایی در مورد ترانهها ،تولید آلبومها ،تکنیکهای
جدید نوازندگی گیتار و  ...این فهرس��ت ،همچنین
ش��امل این موارد هم میش��ود :کتابهایی که باید
بخوانم ،موضوعاتی که باید در مورد آنها تحقیق کنم،
ایدههای بازاریابی و افراد خالقی که باید به سراغشان
بروم .من روی این لیست تأمل زیادی میکنم روی

بعض��ی از ایدهها کار میکن��م ،ایدههای جدیدی به
لیست اضافه میکنم و بعضی از ایدهها را که دیگر برایم
جذاب نیست پاک میکنم .اینکار این حس را به من
میدهد که خالقانه در حال پیش��رفت هستم و نیز
اولویتهایم را برایم مشخص میکند .سپس شروع
به کار میکنم!

شرکت ما شده است .این کار ،کار کوچکیست اما واقعا
هویت خاصی به شرکت میدهد و باعث میشود حس
مهماننوازی دلپذیری به مشتریان منتقل شود .من واقعا
فکر میکنم که این فرهنگ در شرکت ما باعث شده تا
هم رضایت مش��تریان و هم رضایت کارکنان جدید را
توأمان جلب کنیم.

پیشنهادشماره16

ورزش کنید

پیشنهادشماره14

به استراحت کوتاه نیاز دارید
لیز رایِن ،مدیر ارشد در «هیومن ورک پلیس»

من هر روز چند س��اعت مینویس��م و در ضمن
اجرایی
چندساعتی را هم به گپ و گفت با مدیران
ِ
پراسترس میگذرانم .اینها کارهای مهمی هستند
اما من را خسته میکنند .اگر تا ظهر انرژیام تخلیه
شدهباش��د دیگر در طول بعدازظهر به درد کسانی
که به من احتیاج دارند ،نمیخورم .بنابراین هر روز
اس��تراحت کوتاهی برای خودم ت��دارک میبینم،
گش��تی در یوتیوب میزنم ،آهنگه��ای قدیمی
موردعالقهام را گوش میکنم یا آهنگهای جدیدی
را که نشنیدهام میشنوم .یا هر چیز دیگر که من را
سر ذوق بیاورد .به این ترتیب ،ده دقیقه زمانی که به
دان درونم اختصاص میدهم دوباره من را
موسیقی ِ
سر حال میآورد!
پیشنهادشماره15

از تنوع دوری کنید
لئو ویدریچ ،یکی از مؤسسان «بافر»

دستگیرباشید

دیو لوینسکی ،مؤسس «گایدینگ متریک»

من یک تشک ورزش��ی کوچک در دفترم دارم و
در روز سه بار برای دقایقی کوتاه د ِر دفترم را میبندم
و دراز و نشست و چند حرکت ورزشی دیگر روی آن
انجام میدهم .اینکار جریان خون و سطح انررژی من
را در طول روز باال نگه میدارد و باعث میشود بازده
کاریام بسیار باال رود.
پیشنهادشماره17

مهمانپذیرباشید

ادام گرانت ،مؤلف Give and Take

من هر روز صبح حداقل به یک نفر که انتظار کمکی از
من ندارد کمک میکنم .هرچه کارم بیشتر شده تعاملام
با دیگران بیشتر واکنشی شده است و حاال دوست دارم هر
جور شده در رفتار با دیگران بیشتر کنشمند باشم و برای
ارتباط قدم پیش بگذارم .اینکه صبحام را با معرفی کردن
خودم به دیگری یا دادن یک مش��اورة علمی مختصر یا
تقدیر از کسی آغاز کنم که تا به حال خدماتش نادیده
گرفته شده است انگیزش فراوانی در من ایجاد میکند.
پیشنهادشماره20

آرت پاپاس ،مدیر ارشد اجرایی «بول هورن»

هر وقت کس��ی را در اتاق انتظار ش��رکت میبینم
میایستم ،سالم میکنم و از او سوال میکنم که آیا کار او
را راه انداختهاند یا نه و قهوهای به او تعارف میکنم .زمانی
که شرکت ما خیلی کوچک بود من اینکار را میکردم
چون کس��ی را برای پذیرایی از کارکنان نداش��تیم اما
کمکم که شرکت توسعه پیدا کرد و کارمندان بیشتری
اس��تخدام کردیم دیدم آنها هم به تقلید از من اینکار
را انجام میدهند .اینکار تبدیل به بخش��ی از فرهنگ

پیادهرویکنید
مایکل هرست ،مدیر ارشد اجرایی

ه��ر روز صبح به پی��ادهروی م��یروم .پیادهروی
بهتر از دویدن اس��ت .دویدن به استخوانها صدمه
میزند و حتی اگر هنگام دویدن تنها باش��ید بازهم
عنصری رقابتی در آن وج��ود دارد .دغدغة دوندگان
اینست که چقدر س��ریع یا چه فاصلهای را بدوند ،از

پیشنهادشماره18

ادوارد ویمر ،یکی از مؤسسان «رودآی دی»

کردن
ما در شرکتمان از لحاظ لباس و پوشش محیطی راحت و غیررسمی داریم ولی من هنوز هم بدون اتو
ِ
تیشرتام به محل کار نمیروم .بله من تیشرتام را اتو میکنم .من از این کار سادة روزمره بهعنوان یادآوریای
ظریف به خودم استفاده میکنم؛ یادآوری اینکه شرکت من هم مثل هر شرکت دیگر نیاز به یک رهبر دارد .حتی
در غیررسمیترین محیطهای کاری هم رئیس شرکت باید ظاهری متمایز داشته باشد .هیچ چیز مثل تیشرتی
اتوشده به دیگران یادآور نمیشود که اینجا رئیس کیست؟ درست است؟

نگر
آینده

لباستان را خودتان اطوکنید
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من هر روز لباسهای مشابهی میپوشم و شام
یکس��انی میخورم .به عنوان ی��ک کارآفرین باید
صدها تصمیم کوچک بگیرم ،بنابراین خس��تگی
از تصمیمگیریهای بی��ش از حد میتواند تبدیل
به مشکلی بزرگ شود .اینس��ت که سعی میکنم
تصمیمات غیرضروری را نادی��ده بگیرم .مثال من
فقط  5تیشرت دارم که همه سفیدرنگاند بنابراین
نیازی نیس��ت فکر کنم امروز چه تیش��رتی باید
بپوشم ،چون همة تیشرتهایم سفیدرنگاند .در
ضمن دو شلوار هم بیشتر ندارم .در مورد غذاها هم به
همین دلیل چنین کاری میکنم .در هفته 6بار شام
میخورم و هر شش بار غذای مشابهی میخورم (یک
بشقاب سیبزمینی شیرین ،یک سینة مرغ ،کمی
فلفل قرمز ،یک بشقاب زوچینی سرو شده با سس
گوجهفرنگی) .تمرکز بر روی تغذیة سالم مقداری
زیادی از انرژیای را که باید صرف کارم بکنم از من
میگیرد بنابراین یک وعده غذای سالم برای خودم
تدارک دیدهام و هر روز هم همان را میخورم .هر چه
تصمیمات کمتری بگیرید کیفیت تصمیماتتان
بهتر خواهد شد.

پیشنهادشماره19
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راهنمای مدیران
من مثل یک
ماشینشانهزنی
بر روی شنهای
ساحل راه میروم
و چیزهای
ریزی که بعد از
فرونشستن ِ
کف
موجها میماند را
وارسی میکنم.
زمین را مورد
کن دوکاو قرار
میدهم

نگر
ه شماره بيست و هفتم  /تیر 93
آیند
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این گذش��ته آنها معموال هنگام دویدن به موسیقی
گوش میدهند ،که آنها را از دنیای اطرافشان دورتر
میکند .تقریبا همیشه در محوطة بزرگی که درست
روبروی منزلم ق��رار دارد قدم میزن��م .این زمینها
چندان سبزی و صفایی ندارند و زمینهایی کشاورزی
و مسطح هس��تند ،و رودخانهای که پایین ِ
دست این
درختان
زمینها جریان دارد پر از علفه��ای هرز و
ِ
فروافتادهاست .یادم میآید در کودکیام زمینی بود که
خیلی عالقهمند به گردش در آن بودم االن هم شبها
قب��ل از خواب معموال به آن فک��ر میکنم .بچههای
من این را غیر طبیعی میدانند و خودش��ان تمایل
ندارند برای گردش به این زمینها یا جنگل یا میان
شقایقهای وحشی بروند یا برای تماشای غروب آفتاب
به کنار ساحل بروند .دوباره باید حاشیه بروم .چون در
این زمینها چیزی هست که آنها را جذاب میکند.
منظورم گورکنها یا کرکسها ی��ا آهوها یا گرگها
نیست منظورم ساختههای دست بشر است .ساخت
خانة من در س��ال  1420آغاز شده است .این خانه از
آن خانههای تاالرگونة اواخر سدههای میانه است که
چوبی قیراندود شده ساخته شده؛
از چوب و ترکههای
ِ
از آن خانههای تک اتاقهای که لردی در انتهای سالن
آن بر روی سکو مینشسته و دود آتشهای برافروخته
ش��ده در خانه ،باالی ستونهای آن را سیاه میکرده
است .س��یاهیهایی که هنوز هم بهجا ماندهاند .من
مثل یک ماشین ش��انهزنی بر روی شنهای ساحل
راه میروم و چیزهای ریزی که بعد از فرونشس��تن
ِ
کف موجها میماند را وارسی میکنم .زمین را مورد
کن دوکاو قرار میدهم و شیارهای به جامانده بر روی
شنها و خاک تازهای را که از اثر پنجههای گورکنها
و گرگها به جا مانده را دید میزنم .یک بار روی این
شنها دستة گلدانی را پیدا کردم که لعاب مینایی سبز
رنگی بر روی آن بود و معلوم شد متعلق به سدههای
میانه است .اما بیشتر تکه سفالهایی که پیدا میکنم
خیلی ریز هستند و معلوم نیست تکهای از چه جور
ظرفی بودهاند .البته گاهی هم تکهسفالهای کاملی
پیدا میکنم و گاهی تکهسفالهای آبی زیبایی هم در
این بین پیدا میشود .برای من بخشی از لذت اینکار
فقط در پیدا کردن چیزهاست .من برای سینما ،تئاتر
و تلویزیون فیلمنامه مینویسم و بیشتر نوشتههایم
مبتنی بر تاریخ هستند .من تحقیق در تاریخ ،زی رورو
کردن کتب قدیمی و غوطهور ش��دن در تاریخ را که
باعث میشود کمکم خط داس��تانی و شخصیتها
در ذهنم شکل بگیرد ،خیلی دوست دارم .اما از وصل
داس��تانی تاریخی به امروز لذت
کردن این مادة خام
ِ
میبرم .اینکار فیلم را برای مخاطب امروزی واقعی و
جاندارمیکند.برایمنتاریخمردهنیستبلکهزندهو
در حال حیات است و تکهسفالها و اشیائی که بر روی
زمین پیدا میکنم هم گواهی بر این مدعا هستند .من
االن کلکسیونی از این اشیاء دارم .البته در این گشت و
گذارها من توپهای گلف زیادی هم پیدا کردهام که
پیچیده بودنش��ان در میان خوشههای گندم مثل
سکههای رومی رازآمیز است.

کارآفرینانموفق
ِ
در شرایط سخت چه میکنند؟
 4راه برای عبور از بحرانهای مدیریتی
فضای کارآفرینی در دهة گذشته شاهد تغییرات
متفاوتی بودهاست .راهبردهایی که تضمینی برای
بوکارهای کوچک بهشمار
ثبات و پیشرفت کس�� 
میرفتند اعتبار خود را از دست دادند و ملغمهای از
آزمون و خطاها و استراتژیهای دوگانه و پرهزینه و
اشتباه جای آنها را گرفت .رفتارهای مألوف در عرصة
فروش و بازاریابی پوست انداخت ه و تغییر کردهاند.
رشد فناوری ،دسترسی به پاسخ برای پرسشهای
پیچیدة تجاری را از همیشه آس��انتر کردهاست.
س��امانههای دادهپردازی سریعتر عمل میکنند و
افرادبیشتریتلفنهایهوشمنددارندکهدسترسی
سریع به اینترنت را میسر میکند .چیزهایی که قبال
توجوی
برایمان سؤالبرانگیز بود امروزه با یک جس 
صوتی در گوگل بهراحتی پاسخ دادهمیشوند .امروز
دیگر الزمة تجارت ،دسترس��ی به اطالعات داخلی

از شبکة فروش نیس��ت .این اطالعات به راحتی در
دسترس همه قرار دارد .تحوالت اجتماعی ،ایجاد و
حفظ روابط مؤثر را آسانتر کردهاست .موانع بیرونی
مثل اختالف ساعت ،دوری جغرافیایی و دسترسی
به وسائل ارتباطی رفتهرفت ه محو شدهاند .حاال مردم
میتوانند عکسها ،تصاویر ،ذهنیات و حتی جزئیات
مکانی که در آن هستند را تنها با یک کلیک با دیگران
بهاش��تراک بگذارند .حاال تج��ارت از طریق امکان
توگوهای مفصل با طرفه��ای تجاری در هر
گف 
جایجهانآسانترشدهاست.اوضاعدیگرهرگزمثل
گذشته نخواهد شد .میتوانید دائم از «گذشتههای
شیرین»یادکنیداماخودتانراگولنزنید.روشهای
قدیمی تجارت دیگر کارساز نیست و به همین دلیل
بوکارهای قدیمی
هم هست که بسیاری از کس�� 
دچار چالش شدهاند .متخصصین هم دائما به شما

اگر کارکنانی خالق میخواهید
باید بیاموزید چطور از سر راهشان کنار بروید
مدی��ران تیزهوش و موفق ب��رای انجام کارها،
کارکنانی ماهر و شایسته استخدام میکنند .اگر
شما در استخدام افراد درست عمل کردهباشید ،آنها
باید در کاری که برای انجامش استخدام شدهاند از
ِ
موفقیت آنها
نهایت
خو ِد شما هم ماهرتر باشند .در
ْ
ِ
موفقیت شماست .پس بهجای اینکه سر راهشان
قرار بگیرید آنها را در انجام کار یاری کنید .نقش شما
راهنمایی ،هدایت و هدفگذاری است نه اینکه باری
بر ش��انههای کارمندانتان شوید و به آنها گوشزد
کنید که هر قدم از راه را چگونه باید بپیمایند .شما
همچنین باید برای آنها نقش تسهیلکنندهای را
ایفا کنید که منابع ،زمان و حمایتی را که نیازمندش
هستنددراختیارشانقرارمیدهد.اینشماهستید
که باید مشکالت مربوط به سیاستهای شرکت،
کاغذبازی ،رقبا و دیگر مشکالتی که مانعی بر سر
ادامة کار هستند ،را برطرف کنید .از سوی دیگر اگر
زمان زیادی را صرف نظارت بر کارمندان میکنید

فرصت کافی نخواهید داش��ت که ب��ه دیگر وظائف
راهبردی و ارزشمندی رس��یدگی کنید که در مقام
یک مدیر برعهدة شماست .حاال چند راهکار مختلف
ارائه میکنم که به ش��ما کمک خواهد کرد از سر راه
کارکنانتان کنار بروید و اجازه دهید آنها کار خودشان
را انجام دهند:
به کارکنانتان چشماندازی جهانی عرضه کنید
نه چشماندازی محدود

تمام اطالعات��ی را که کارمندانت��ان برای انجام
وظائفش��ان نیاز دارند در اختیارش��ان قرار دهید.
به هر ح��ال ،آنها هم گاهی بای��د تصمیاتی بگیرند
و تصمیماتی که ب��ر پایة تصوی��ر و اطالعاتی جامع
اتخاذ شدهباشد همیشه بهتر از تصمیاتِ کورکورانه
اس��ت .اطالعاتی که در مورد نحوة کار سازمانتان و
سیاس��تهای آن و دیگر موارد مهم دارید ،محرمانه
تلقی نکنید .البته بدیهیاست که باید در نحوة ارایة

ی��ادآوری میکنند که در گذش��ته چه حربههایی
کارساز بود که این هم میتواند بیش از پیش شما را
دلسردو سردرگمکند .احتماال شماهم مثلبسیاری
از کارآفرینان سردرگم هستید و نمیدانید چه باید
بوکارش را
کرد .اینکه آدم نداند چطور باید کس�� 
پیش ببرد و رشد دهد واقعا دلسردکنندهاست .اما
راهحل این مشکل چندان که ممکن است به نظرتان
بیاید دور از دسترس نیست .در طول بیش از چهار
س��ال حدود  1000فرد موف��ق در زمینة تجارت،
ریاضیات ،سیاس��ت و ورزش را مورد بررس��ی قرار
داده ش��دهاند و در نهایت این جمعبندی بهدست
آمدهاست :کارآفرینان موفق در هنگام بروز تغییرات
و سردرگمی ،چهار کیفیت ویژه را در حل مسائل از
خود بروز میدهند .آگاهی از این چهار گرایش به شما
کمک میکند که روشه��ا و راهکارهای فعلیتان
برای غلبه ب��ر تغییرات فضای تجاری را بهش��کل
مناسبیترمیمکنید:

1

حصول نتایج خارقالعاده
نیاز به ریسک دارد

آنها از ریسک نمیهراسند .براندازی دیکتاتورها
کار مشکلیاست .اینکار نیاز به فداکاری ،هدفمندی
و بیرحمی دارد .همان رفتارهایی که میتواند دولتی
راسرنگونکندمیتواندبهشماکمککندکهبررقبای
صنعتیتان غلبه کنید! اما در این زمینه کمی افراط
کفایت نمیکند .باید بیش از حد افراطی باشید .در
جلسة بعدیای که برای برنامهریزی برگزار میکنید
ایندس��ت اطالعات به دیگران هشیار باشید اما اگر
کارمندانتان چنین اطالعاتی داشتهباشند در کارشان
موفقتر خواهندبود .این شانس را به کارمندان بدهید
که با نهادهای مرتبط با کارشان آشنا شوند .آنها را در
مسئوالن دیگر سازمانها دارید ،با
نشستهایی که با
ِ
خود همراه کنید .وقتی که نیاز دارند برای پیشرفت
باالدستی خود شما
کار با دیگر س��ازمانها یا رئیس
ِ
ارتباط برقرار کنند ،محدودیتی برای آنها ایجاد نکنید.
به جای امر و نهی
اهدافتان را برای کارکنان توضیح دهید

2

دیسیپلین
نمودی شبیه به دیوانگی دارد

آنها افراد با دیسیپلینی هستند .تاکتیکهایی که
پیشتر بعد از دو یا سه بار جواب میدادند حاال ده تا
پانزده بار باید امتحان شوند تا جواب دهند .ثابتقدمی
در استفاده از این تاکتیکها هرگز مثل امروز اهمیت
نداشتهاس��ت .در دنیایی که رس��یدن ب��ه جوابها
تنها یک گوشی هوش��مند الزم دارد ،باید در کارتان
خستگیناپذیر باشید و در تالش برای تغییر مفاهیم
تثبیتشده در دور و برتان ثابتقدم باشید .فقط به این
دلیل که تمام اطرافیانتان از شما میخواهند منطقی
باشید ،کاری با ثبات برای خودتان دست و پا کنید و بر
بررسی دادهها عمل کنید نباید تصور کنید که
اساس
ِ
حق با آنهاست .موفقیت همیشه تا زمانی که به وقوع
نپیوسته ظاهری شبیه به شکست دارد.

3

ارزش قائل شدن برای پول مشتریان
نشانة قدرت است نه ضعف

در دنیای ام��روز محبت آنقدر نایاب ش��ده که
وقتی از کس��ی محبت��ی میبینیم بهش��دت تحت
تأثیر قرار میگیری��م .ارزش قائل ش��دن برای پول
مشتریان باعث میشود که بتوانید علیرغم وضعیت
س��ردرگمکنندة کس��ب و کارتان ،ش��رکت خود را
در میان رقبا در وضعیتی جدی��د قرار دهید .چنین
را برایشان توضیح دهید .چون بههر حال آنها باید از
این محدودیتها و چارچوبها باخبر باشند .کارکنان
قدیمی و با تجربه خودش��ان از ای��ن محدودیتها
آگاهند و تنها زمانی موظفند با شما مشورت کنند
که بدانند دارند پا از محدودیتهای وضعشده فراتر
میگذارند.
به جای مانعتراشی
کار کارکنانتان را تسهیل کنید
ِ

این مدیران واجد نوعی استراتژی انسانی هستند.
اطالعات اهمیت چندانی ندارد .انسانها فراتر از نامها
و ش��مارههایی بر روی کاغذ هستند .برای موفقیت
باید بر قلب انس��انها حکومت کنی��د .باید از لحاظ
خواندن بین
احساسی باهوش باش��ید .باید قادر به
ِ
خطوط باشید .شما تفاوتی با دیگران ندارید ،همان
اش��تباهات غیرقابل اغماضی که دیگ��ران مرتکب
میشوند شما هم میتوانید مرتکب شوید .باید این
را درک کنیدقدرتِ انسان در ایجاد ارتباط با دیگران
است .با اینها کنار بیایید :قواعد بازی تغییر کردهاست.
تجارت امروز چهرة جدیدی پیدا کردهاست .میتوانید
با لجبازی به رویة فعلیت��ان ادامه دهید یا میتوانید
روی دیگران سرمایهگذاری کنید و از محیطی که برای
ظهور پدیدهای مثل شما آماده است نهایت استفاده
را ببرید .سردرگم ماندن هم انتخاب دیگر شماست.
فوقالعاده بودن را انتخاب کنید .افراطی ،با دیسیپلین،
سخاوتمند و انسان باشید.
آزادی عمل دهید نه اجازة عمل

کارمن��دان تازهکار ممکن اس��ت در آغ��از نیاز به
ِ
راهنمایی بیشتری داشتهباش��ند ،اما باید آنها را از
همان آغاز به سمتی س��وق داد که بعد از مدتی دیگر
برای انجام هرکار یا اتخاذ هر تصمیمی نیاز به مشورت
با شما نداشتهباشند .اگر شما کارتان را درست انجام
دانش الزم مجهز کردهباشید،
دادهباش��ید و آنها را به ِ
حاال باید بتوانی��د به آنها اجازه دهید که کارش��ان را
بین
انجام دهند بدون اینکه هر حرکتش��ان زیر ذره ِ
شما باشد .برای اینکه چنین روشی جواب دهد باید به
آنها تا جای ممکن آزادی عمل دهید .اگر ممکن است
نوعی سازوکار روشمند و زمانمند برای روزآمد کردن
اطالعاتتان در مورد کارهایی که آنها قصد انجامش را
دارند ،طراحی کنید .به این ترتیب شانس بیشتری پیدا
میکنید تا بتوانید به موقع اخطارهای الزم را در موارد
مشکلساز به آنها بدهید .البته این موارد نباید تبدیل
به یک رویة معمول شوند .اگر آنها اخطاری در مورد
فعالیتهای جدیدشان از شما نگیرند باید فرض را بر
این بگذارند که دارند کارشان را درست انجام میدهند
و نظر شما نسبت به کارشان مس��اعد است .میزان و
کردن
جزئیات اطالعاتی که کارمن��دان برای روزآمد
ِ
اطالعات شما در مورد فعالیتشان در اختیارتان قرار
میدهند باید بسته به موضوع و نیز میزان دانش ،تجربه
ترجیحشما ،متفاوتباشد.
ِ
گیآنهاوهمینطور
وپخته ِ

نگر
آینده

اگر در ش��رکتی مدیر هس��تید ممکن است در
ن زیردستتان
ظاهر اینطور بهنظر بیاید که کارکنا 
دارند برای ش��ما کار میکنند اما آنها درواقع کارمند
شرکت هس��تند و کار میکنند تا شرکت به اهداف
کلیاش برس��د .نقش ش��ما در مقام مدیر حمایت
و تقویت آنهاس��ت .هر کاری از دس��تتان س��اخته
اس��ت برای حمایت از کارمندان زیردستتان انجام
دهید .این حمایت میتواند حمایت از لحاظ تأمین
سرمایه باشد یا تأمین منابع یا دانش و اطالعات و یا
مشورتهای کلی .از طرف آنها در حل مسائل مربوط
بهسیاستهایمیانسازمانیومیانکارکردیمداخله
کنید و مش��کالت را از س��ر راه بردارید و یا اطالعات
و ابزاری که آنها برای حل مش��کالت نیاز دارند در
اختیارش��ان قرار دهید .مثل عض��وی از یک تیم با
کارمندانتان همکاری داشتهباشید.

4

هر چه کاری منطقیتر به نظر بیاید
در واقع غیرمنطقیتر است

فراموشنشدنی
بودنبهترین
ی است که
راه 
باعث میشود
سهمبیشتری
ف پول
از کی 
مشتریانتان
را به خود
اختصاصدهید.
این روش افق
روشنی را برای
بوکارتان
کس 
ایجادمیکند
و ثبات نرخ
فروشتان را
تضمینمیکند.
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اگر اهداف شرکت و ویژگیهای مطلوبِ محصول
نهایی را برای کارکنانتان توضیح دهید ،آنگاه از آنها
کار و خدماتی محصولمحوردریافت خواهید کرد.
بعد از توضیح هدفه��ا و ویژگیهای محصول مورد
ِ
مسئولیت
نظرتان کارکنانتان را آزاد بگذارید تا خود
یافتن راههایی مناسب برای تولید چنین محصولی
را بهعهده بگیرند .در مقابل طبیعتا محدودیتها و
چارچوبهایی هم هست که کارمندان باید با در نظر
گرفتن آنها فعالیت کنند و باید این موارد را برایشان
مشخص کرد .در مورد کارمندانی که تازه استخدام
شدهاند ،میتوانید از آنها بخواهید که بهطور مرتب
در مورد کارهایی که میخواهند انجامدهند ،با شما
مشورت کنند تا شما این محدودیتها و چارچوبها

این توصیه را به خاطر داش��ته باش��ید .افراطیگری
استراتژی برندههاست نه بازندهها.

تجربهای برای مشتریانتان فراموشنشدنی خواهد
بود .فراموشنشدنی بودن بهترین راهیست که باعث
ف پول مشتریانتان را به
میشود سهم بیشتری از کی 
خود اختصاص دهید .این روش افق روشنی را برای
بوکارتان ایجاد میکند و ثبات نرخ فروشتان را
کس 
تضمین میکند .قدم اول در این راه آن است که بیش
از آنچه دیگران انتظار دارند در اختیارشان بگذارید.
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راهنمای مدیران
یک آزمون مدیریتی

ایناست که برای آنها
چالش ایجاد کنید

درست

موافقم

ایناست که به آنها این
حس را بدهید که بخشی از
مجموعهای بزرگتر هستند

تنش در
محل کار
یاست...
چیز 

من
به کارمندان
توصیهای نمیکنم که
چطور کارشان را انجام
دهند ،من فقط به نتیجة
کارشان نگاه میکنم

ایناست که به آنها
مهارتهای جدید بیاموزید

که باید آن را حل کرد؛
هماهنگی در محل کار اهمیت
زیادی در این مورد دارد

که باعث میشود تمرکز
کارکنان بر روی کار حفظ
شود

بهتر
است از آدم
حسابببرند
تا اینکه محبوب
باشد

به
نظرمن
بهترینشکل
ایجاد انگیزش در
افراد...
وقتگذرانی در طبیعت
را ترجیح میدهم
شرکت در جلسات
کتابخوانی را ترجیح میدهم

همهباید
در تعیین اهداف
شرکت حق رأی
داشته باشند

مخالفم

آماده شدن برای
مسابقة دو ماراتن را
ترجیح میدهم

استراحت؟ کی وقت
استراحت دارد؟

بازی «پرسون
شوتر»را ترجیح
میدهم

میخواهم
استراحت
کنم با...

ایناست که به آنها
حقوق بیشتری داد

گلمن ،نویسنده و روانشناس ،طراحی شدهاست .این تست قرار نیست رقیبی برای تستهای شخصیتی روانشناختی باشد .اما
اگر به سواالت این آزمون ،صادقانه ـ یعنی به عنوان همان مدیری که االن واقعا هستید نه آن مدیری که آرزو دارید باشید ـ پاسخ
دهید .با واقعیت مدل مدیریتی خودتان آشنا میشوید یا حتی نتیجة این آزمون ممکن است اخطاری باشد که به آن نیاز دارید.

شماچهجورمدیریهستید؟

کسب
و کار شما نیاز
به تغییر در رویکرد
مدیریت دارد.
شما...

مخالفم

کارمندانی که شما انتخاب کردهاید ممکن است افرادی اهل تفکر ،بیرحم و خشن ،کلهشق و عجول یا آرام و سربهزیر باشند .اما شما
خودتان چقدر از سبک مدیریتتان مطلع هستید؟ تستهای شخصیتآزمای زیادی مورد استفاده قرارمیگیرند و ممکن است شما
نتایج برخی از این تستها را بدانید .اما تستی که ما در اینجا فراهم آوردهایم بر اساس انواع مختلف سبکهای مدیریت توسط دنیل

بر روی خود مشکل متمرکز
میشوید

شعار
شما؟

یاست
اولویت با مشتر 

نظر همه را جویا میشوید
و بعد نظرها را به رأی
میگذارید

فقط با چند همکار
مورد اعتماد مشورت
میکنید

اولویت با کارمندان است
موافقم
نادرست

دستورالعملها باید از باال
صادر شود

مدل شهودی

ِ
برندسن ،بیل
مثالها :ریچارد
گیتس
سبک :این مدیران با افق دید
وسیعیتصمیمگیریمیکنندو
استانداردهای مشخصی برای
کارکنان تعیین میکنند و با ایجاد
تصویری از یک مأموریت مشترک
برای کارکنان انگیزه ایجاد میکنند.
این مدیران ممکن است زیر بار
مسئولیتهای بیش از حد آسیب
ببینند
اگر چنین مدیری هستید دور
و برتان را پر کنید از :مدیران
سازماندهنده که اطمینان حاصل
کنند نیازهای شخصی کارکنان در
مسیر دستیافتن به اهداف کالن
قربانی نشدهاست
تأمل کنید :پیش از اینکه به افراد
تیزهوشی که برای شما کار میکنند
نشان دهید چقدر تیزهوشترید

مدلپوپولیست

تعامل شما با
کارمندانتان در کجاها
اتفاق میافتد؟

مثالها :کیم جوردن ،مدیر ارشد
اجرایی «نیو بلجیوم» ،باب مور ،مدیر
ارشد اجرایی «غذاهای طبیعی باب»
 ،این هر دو نفر صددرصد مالکیت
شرکت را به کارکنان واگذار کردند
سبک :این سبک مدیریت محبوبیت
زیادی برای مدیر ایجاد میکند و
بسیار دموکراتیک است اما چنین
مدیرانی ممکن است دچار انفعال در
تصمیمگیریشوند
اگر چنین مدیری هستید دور و
برتان را پر کنید از :مدیران شهودی
که ایدههای خودپرداختة قویای
دارند
تأمل کنید :پیش از اینکه تاریخ
جلسة بعدی را مشخص کنید

معموال در دفتر کارم،
به صورت حضوری و
یک به یک

مدل مربی

مثالها :جان دیر ،مدیر ارشد
اجرایی در شرکت «سامالن»  ،او
در هر زمان مشغول تعلیم  20تا 30
نفر از کارکنان در بخشها و سطوح
مختلفکمپانیاست
مدیران مربی ،مدیرانی
سبک:
ِ
صبور هستند که کارکنان را تشویق
میکنند تا اهداف بلندمدتی طراحی
و اجرا کنند و برای اینکه تضمین
موفقیت این کارکنان آموزش
زیادی برای آنها در نظر میگیرند اما
این مدیران ممکن است از وظائف
ضروری و فوری که ربط مستقیمی
به اهداف کوتاه مدت و کار شرکت
دارند غافل بمانند
دور و بر این مدیران :پر است
از مدیران ژنرال و کمالگرای
خودانگیخته که میتوانند بحرانها
را مدیریت کنند
تأمل کنید :پیش از اینکه وقت
زیادی را صرف کارمندانی که تن به
آموزش نمیدهند

به او کمک میکنید برای حل
مشکلش برنامهای بریزد

معموال در مهمانیهای کاری و
هنگام صرف ناهار

مدیران سازماندهنده

مثالها :جیمز سینگال ،از
مؤسسان
ِ
«کاستکو» ،که در مقام مدیر ارشد
اجرائی ،حقوق کارمندان را باال برد
و حقوق خودش را پایین آورد ،او
اینکار را علیرغم فشار سهامداران
انجام داد
سبک :مدیر سازماندهنده با ایجاد
ارتباطی قوی با کارکنان و دادن
آزادی عمل فراوان به آنها ارتباط
آزاد و وفاداری کامل به شرکت را
در محیط کار اشاعه میدهد اما این
خطر وجود دارد که به علت وجود این
شرایط برخی از اشتباهات کارکنان
بدون اصالح مورد اغماض قرار گیرد
دور و بر این مدیران :پر است از
مدیران کمالگرا که استانداردها
را دائما ارتقاء میبخشند ،و مدیران
ژنرال که درگیر جزئیات هستند
این مدیران خوب تأمل میکنند قبل
از اینکه:کارِ کسی را بدون بررسی
کافی مورد تحسین قرار دهند

؟
؟
؟
؟
؟

یکی از کارمندان
شما دچار مشکالت
روحی شده .شما...

خودتان مشکلش را
حل میکنید

مدل کمالگرا

مثالها :استیو جابز ،جک ولش
سبک :مبتنی بر کار سخت و راندمان
باال ،مدیر کمالگرا استانداردهایی
باال برای کار وضع میکند و خودش
را نمونهای برای کارمندان قرار
میدهد اما ممکن است در ایجاد
ارتباط با کارمندان و تقسیم اعتبار
میان آنها به مشکل بخورد
دور و بر این مدیران :پر است
از مربیانی که به کارمندان کمک
میکنند که با نحوة رسیدن به
استانداردهای کاری آشنا شوند و
سازماندهندگانی که سعی میکنند
روحیه و دلگرمی جمعی کارمندان
را باال ببرند
این مدیران خوب تأمل میکنند
قبل از اینکه:مسئولیت پروژههای
دیگران به عهده بگیرند

با حالتی عبوس به او تذکر
میدهید و شانس دیگری در
اختیارش میگذارید
ولی فقط یکبار

مدل ژنرال

مثالها :رودی جولیانی ،مارتا
استیوارت
سبک :از باال به پایین و معموال
غیرمنعطف ،این نوع مدیران
معموال بحرانها را بهخوبی از سر
میگذرانند ولی بهطور پیوسته
با چالشهای اخالقی دست به
گریباناند
دور و بر این مدیران :پر است
از سازماندهندگانی که کارشان
ارتباط با کارمندان است
این مدیران خوب تأمل میکنند
قبل از اینکه :ایدة کسی را رد کنند

راهنمای مدیران

توصیههایی برای ظاهر مدیران

به نو شدن ظاهر برخیزید
یک طراحی لباس برای جک ما سلطان تبلیغات در چین
کتی ایرلند :این بانوی سرشناس مدیر اجرایی و
طراح ارشد شرکت پرآوازه طراحی و تجاری «کتی
ایرلند» است که در سال  1993تأسیس شد .نام
وی در میان  50نفر مهم و تأثیرگذار در صنعت مد و
لباس ثبت شده است.

داوری:

کتی آیرلند:
او حاال ظاهری برازنده
دارد که هم مناسب محیط
تجاری است و هم چندان
رسمینیست.
جوزف ابود:
او حاال ظاهر بهتری دارد
و دلیل تأثیرگذاری این
ظاهر جدید اینست که
رنگها با هم تناسب
دارند.

کت
ج .ا :کت خیلی نرم بر
روی شانه نشسته و مثل
تمام کتهای بلیزر چرمی
هرچهبیشتراستفاده
شود ظاهر بهتری پیدا
میکند.

طراح برند و کارآفرین ،پیش از انجام فعالیت بهعنوان مدیر
جوزف ابود :این
ِ
طراحی پوشاک مردانه در شرکت «رالف الرن» کار خود را در فروشگاه لباس
«لوییس بوستون» آغاز کرد .او در سال  1987تولیداتش را با نام تجاری همنام
خود وارد بازار کرد و هماکنون مدیر ارشد هنری فروشگاه لباس مردانه Men›s
Wearhouse در امریکا است.

بعد

قبل

کت و شلوار
ج.ا  :من در کل کتی
سبکتر با شلواری
شستهرفتهترو
موجدارتر و به رنگی
تیرهتر را پیشنهاد
میکنم.

پلوور
ک.ا :برای او خیلی بلند
است و برازندة هیکل
باریکاش نیست

پلوور وشلوار
ج.ا :خیلی تناسبی بین
لباسها وجود ندارد،
رنگها با هم در تضادند

شلوار
ک .ا  :این شلوار که به
خوبی اتو شده ظاهری
امروزی و شستهرفته به
او دادهاست.

شلوار
ک.ا :میدانیم که او
مدیری پرکار و گرفتار
است اما راههایی هم
هست که آدم را از چین و
چروک شلوار خالص کند

کفش
ک.ا  :کفشهای اسنیکرز
سهرنگ اسپورت و
مدروز هستند.

پیشنهاد به مدیران :دو رفتاری که هرگز نباید از شما سر بزند

نگر
ه شماره بيست و هفتم  /تیر 93
آیند
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ِ
مدیریت «مؤثر»
هر یک از ما تعریفی متفاوت از
داریم بنابراین تالش برای ارائة تعریفی واحد از چیزی
که هرکس تعریفی شخصی از آن دارد کاری بیهوده
است ـ مثل اینست که بعد از مسخره کردن مدل موی
رئیسمان از او تقاضای افزایش حقوق کنیم .اگر واژة
توجو کنیم  159میلیون
مدیریت را در گوگل جس 
نتیجه برای آن بهدست میآید .اگر تالش کنید این
تعریفها را تحت یک تعریف سرجمع کنید احتماال
عمرتان کفاف نخواهد داد تا به تعریف نهایی برسید .اما
اگر از سوی دیگری به این موضوع نگاه کنیم رفتارهایی
هستندکههمهمتفقالقولمعتقدیمنبایدازیکمدیر
سر بزند .رفتارهایی که باعث میشود ذهنیتی منفی
برای دیگران ایجاد شود .این تمرین را انجام دهید.

گله و شکایت

این رفتار مناس��ب مدیران نیست .گله و شکایت
هر روز فقط بیشتر میش��ود نه کمتر .گله و شکایت
مدی��ران دیگ��ر دو تأثی��ر دارد که هیچک��دام در
از
ِ
تعامل با دیگران ،س��ازنده نیس��ت :اول اینکه گله و
ش��کایت تالشهای مدیران را به هدر میدهد .یکی
از چالشهایی که هر مدیری با آن روبروست اینست
که کارمندانش را نس��بت به خودش باورمند سازد.
اگر معاونان یک مدیر پش��ت سرش از او انتقاد کنند
او لطمه خواهد خورد زیرا اعتمادی را که میان خود و
کارکنانش ایجاد کرده بهاین ترتیب مخدوش میشود.
دوم اینکه چنین رفتاری ش��ما را به س��خنچینی و
شایعهپراکنی مشهور خواهد کرد .اقتدار در اثر رو در

رو شدن با مشکالت بهوجودمیآید نه با شانه خالی
کردن از آنه��ا .اگر کارکنانتان بدانند ش��ما بر چه
ارزشهایی پافشاری میکنید دلیل این پافشاری را
درک خواهند کرد.
ِ
صمیمیتبیجا

دوست شدن با کارکنان اولویت شمارة یک مدیران
نیس��ت چون در ه��ر فرایند مدیریت��ی تصمیماتی
باید گرفتهش��ود که به هر حال باعث رنجش عدهای
خواهدشد .به خاطر داشتهباشید :کارمندان به مدیر
احتیاج دارند نه دوس��ت .دوستان اگر مشکلی برای
بوکارتان پیش بیاید به کمکتان میآیند اما
کس�� 
مدیران به شما کمک میکنند که خود را با مقتضیات
هر کسب و کاری تطبیق دهید.
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