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توافق هستـهای

و اقتصاد پویـا
سال  ،1394سال بخش خصوصي در سایه
«همدلی و همزبانی دولت و ملت»

بخش خصوصي در حالي وارد ســال  1394ميشــود كه مواجه با سه
اتفاق مثبت و اساســي شده است .ســه اتفاقي كه وجود هر يك از آنها
ميتوانست نويدبخش و اميدآفرين باشد ،چه رسد به اينكه هر سه مورد
با يكديگر و تا حدي همزمان رخ دهد .حضور پرشور بخش خصوصي در
انتخابات اتاقهاي بازرگاني؛ جمالت كليدي در خصوص رابطه دولت و
مردم در پيام نوروزي مقام معظم رهبري و ریاست جمهوری و باالخره
به توافق سياسي رسيدن ايران با  5+1در مذاكرات هستهاي.

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
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4

انتخابات اتاق بازرگاني در نيمه اسفندماه انجام شد .اين انتخابات از
چند جهت اهميت داشــت .اول اينكه اوليــن انتخابات در دولت
جديــد بود .دولتي كه به لحاظ نظري و عملي خواهان همكاري با
بخش خصوصي و اولويت دادن به اين بخش در حوزه اقتصاد اســت .از
جهت ديگر افزايش پرشــور حضور بخش خصوصــي در اين انتخابات،
نســبت به دوره پيش اســت .افزايشــي كه بازتابدهنده اميد بخش
خصوصي به وضعيت و آينده كشــور بود ،و به دليل همين اميد ،انگيزه
بيشتري براي مشاركت پيدا كردند .به عالوه انتخابات اخير اتاق از حيث
حاشيههاي گذشــته ،انتخابات بيحاشيه يا حداقل كمحاشيهاي بود و
عملكرد نظارتي موفقي را در اجرای آن شاهد بوديم؛ هم از حيث بحث

صالحيتها و هم از جهت اجراي سالم انتخابات .شايد اين وجه انتخابات
تحت شعاع نتايج آن قرار گرفته باشد ،در حالي كه بايد گفت ،التزام به
مردمســاالری زنجيره و فرآيندي بلندمدت اســت كه حلقههاي آن از
خالل همين تجربيات موفق ساخته ميشود.
گروه انتخاب شــده نيز حداقل در اتاق تهران كه مهمترين اتاق كشور
اســت ،تركيب جديدي را رقم زده اســت ،هرچند عناصر اصلي آن از
گذشــته تجربيات گرانباري در اتاق داشــتهاند ،و ايــن انتظار ميرود
كه اتاقهــاي بازرگاني با انــرژي جديدي كه به آنها تزريق شــده در
نقشآفرينــي اقتصادي و تعامل با دولت از خالل شــوراي گفتوگو ،و
نيز در سياســتگذاريهاي اقتصادي در کمیسیونهای گوناگون ،برگ
جديدي را در تاريخ بخش خصوصي كشور ورق بزنند.
رويداد مهم ديگر پيامهاي نوروزي مقام معظم رهبري و رياست
جمهوري بود .مهمترين نكتهاي كه در پيام نوروزي رهبري نظام
وجود داشت که مبناي شعار سال نيز كه «دولت و ملت؛ همدلي
ظرفيت
و همزباني» اســت قرار گرفت ،آنجايي است كه فرمودند« :اين
ّ
ظرفيت سياســتهاى نظام) دست
(ظرفيت ملّت ايران و
عظيم و مهم
ّ
ّ
يافتنى است ولى شروطى دارد؛ يكى از مهمترين شروط عبارت است از

همكارىهاى صميمانه ميان ملّت و دولت؛ اگر اين همكارى صميمانه از
دو سو شــكل بگيرد ،يقيناً همه آنچه كه جزو آرزوهاى ما است دست
يافتنى اســت و آثار آن را مردم عزيزمان به چشم خواهند ديد .دولت،
كارگزار ملّت اســت؛ و ملّت ،كارفرماى دولت اســت .هرچه بين ملّت و
صميميت بيشتر و همكارى بيشتر و همدلى بيشترى باشد ،كارها
دولت
ّ
بهتر پيش خواهد رفت .بايد به يكديگر اعتماد كنند؛ هم دولت ،ملّت را
اهم ّيت و توانايىهاى
به معناى واقعى كلمه قبول داشته باشد و ارزش و ّ
ملّت را بدرســتى بپذيرد ،هم ملّت به دولت كه كارگزار كارهاى او است
به معناى حقيقى كلمــه اعتماد كند» .در این پیام مهم مبناي رفتار و
تعامل ميــان دولت و مردم ،رابطه كارفرما ـ كارگزار يا پيمانكار معرفی
شــده است .اين گونه تعريف از رابطه دولت و مردم ،پايه و اساس دولت
در نظامهاي مدرن اســت و بر اين اســاس ،دولــت نميتواند همچون
گذشته خود را قیم مردم از جمله بخش خصوصي تلقي و معرفي كند.
دولت كارگزار و در نتيجه پاسخگوست .البته به همان اندازه هم حقوقی
دارد که باید از طرف مردم و بخش خصوصی تامین شود .اگر اين نگرش
همواره وجود ميداشت ،هيچگاه شاهد تصميمات نادرست اقتصادي و
بعضی رفتارهاي غيرقانوني در دهه گذشــته نمیبوديم .و با اين حد از
فساد و نيز بياعتمادي ميان دولت و بخش خصوصي مواجه نمیشدیم.
دولت زمانی به معناي واقعي كارگزار اســت كه مردم به معناي واقعي
كارفرما باشند و اين نقش را ايفا كنند .كارفرما نميتواند منتظر بماند كه
نقش و حقوق كارفرمايي او از جانب پيمانكار و كارگزار به او داده شود.
بنابرايــن بخش خصوصي به عنوان جزيي مهــم از مردم ميبايد نقش
كارفرمايي خود را در برابر دولت ايفا كند و خواهان انجام وظايف دولت
در امور حاكميتي شود.
ســخنان نوروزي جناب رييس جمهور نيز وجه ديگري از چشمانداز اقتصاد
ايران را در ســال  1394ترسيم كرد ،آنجا كه رونق پايدار ،افزايش صادرات
غيرنفتي و تأمين فرصتهاي جديد شغلي را سه هدف اصلی اقتصادي دولت
در سال جديد برشــمردند .رونق پايدار جز از طريق ثبات در اقتصاد كالن،
انضباط بودجهاي دولت ،حاكميت قانون ،مبارزه با فساد ،بهبود شاخصهاي
محيط كسبوكار و ثبات در مقررات و سياستها و برقراري رقابت در سطح
بنگاهها و حذف رانت و ...محقق نميشــود .بخشــي از اين اقدامات از سوي
دولت در  18ماه گذشــته انجام شده است ،و بخش خصوصي اميدوار است
كه اين روند در ســال  1394گستردهتر شود .افزایش صادرات نیز از طریق
ثبات مقررات و نیز ارتباط آرام و بدون تنش با خارج و سیاســتهای ارزی
درســت ممکن می شود .تامین فرصتهای شغلی نیز جز از طریق افزایش
ســرمایهگذاری داخلی و خارجی ممکن نیســت و این نیز نیازمند امنیت
سرمایهگذاری و اصل شدن تولید و کار است.

نگر
آینده

از اتفاقات و تغييرات خوشآيند و اميدواركنندهاي كه رخ داده
و در فوق به آن اشــاره شــد ،چه نتيجهاي ميبايد گرفت؟ اين
اتفاقات نبايد خيال بخش خصوصي را آســوده كند ،بلكه بايد
فعاليت و مسئوليتپذيري آن را نسبت به پيش بيشتر نمايد .زيرا اكنون
نوبت بخش خصوصي است كه تواناييهاي خود را در شكل دادن و ايجاد
يك اقتصاد پويا نشــان دهد .بنابراين فرصتي طاليي براي اين بخش به
دست آمده كه نقش تاريخي و بازگشتناپذير خود را در اصالح ساختار
اقتصادي كشــور ايفا نمايد .منظور از بخــش خصوصي ،نهاد برآمده از
فعاالن اقتصادي است .بدون اين نهاد كه بايد حمايت همه اعضا را داشته
باشــد و خواســت همه آنــان را نمايندگي كند ،چيــزي به نام بخش
خصوصي تأثيرگذار وجود نخواهد داشــت .بنابراين مسئوليت اصلي به
عهده اتاقهاي بازرگاني است .منتخبين اين بخش ميتوانند نشان دهند
كه حامل ســطح بااليي از فرهنگ بهسازی هســتند و همه جناحها و
گرايشها را در فرآيندهاي تصميمسازي مشاركت ميدهند و با برنامهاي
روشن راه را براي ايفاي برجستهترین نقش در تغييرات مثبت اقتصادي
کشور هموار خواهند كرد.
مشكل اين است كه بسياري از فعاالن اقتصادي همچون گذشته منتظر
هســتند تا دولت مسير مشــاركت را براي بخش خصوصي باز كند .در
حالي كه اين نگاه را بايد تغيير داد .مسيري كه به اراده و دست ديگران
باز شــود ،به هنگام ضرورت با همان اراده و دست نيز بسته خواهد شد،
اين مسير با دست و اراده و برنامه بخش خصوصي و از طریق نهادی که
آنان را نمایندگی کند بايد باز شود .بخشي كه خود را در برابر دولت ،در
نقش كارفرما ببيند و نه در قالب كمكگيرنده و منفعل.

اگرچهاكثريت
مردم ايران پيگير
گفتوگوهاي
ايران و 5+1
بودند ،ولي بخش
خصوصيبيش
از ديگران پيگير
اين مذاكرات بود،
و اميد داشتیم
كشور با اين
توافقتاريخي
ضمن حفظ حقوق
هستهای خود از
وضعيتتحريمها
بيرون آيد و يكي
از مهمترين موانع
رشد و توسعه
پايدار از ميان
برداشته شود.
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خب ِر سومين اتفاقي كه همه منتظر وقوع آن بودند در آخرين
روزهاي تعطيالت نوروزي از لوزان ســوييس به گوش رسيد.
اگرچه اكثريت مردم ايران پيگيــر گفتوگوهاي ايران و 5+1
بودنــد ،ولي بخش خصوصي بيش از ديگران پيگير اين مذاكرات بود ،و
اميد داشتیم كشــور با اين توافق تاريخي ضمن حفظ حقوق هستهای
خــود از وضعيت تحريمها بيرون آيد و يكي از مهمترين موانع رشــد و
توســعه پايدار از ميان برداشته شود .دســتاندركاران بخش خصوصي

بيــش از هر كس ديگري ميدانند كه بحــران بهوجود آمده چگونه بر
توسعه پایدار و فضاي كسبوكار اثرات منفي برجاي گذاشته و تعادل و
ثبات را در روابط و بازرگاني خارجي دچار اختالل جدي كرده است .اين
توافق پنجرهاي از ثبات و آرامش را در روابط سياسي و اقتصادي كشور
با خارج گشوده است كه در صورت نهایی شدن و اجرا ميتواند منجر به:
الــفـ كاهش هزينههــاي واردات و صادرات شــود و در نتيجه به نفع
مصرفكننده و توليدكننده است.
بـ بازارهاي صادراتي و وارداتي را تنوع بخشــد و از اين طريق موجب
رونق اقتصادي و توليد شود.
جـ با به جريان افتادن مجاري قانوني صادرات و واردات و نقل و انتقال
پول ،نه تنها از هزينهها و ريسكهاي اضافي صرفنظر شود ،بلكه جريان
فساد از اين معامالت خارج شود.
دـ بهبــود روابط خارجي زمينه را براي ورود ســرمايه و تكنولوژيهای
جدید فراهم خواهد كرد .دو عاملي كه اقتصاد ايران به شــدت نيازمند
آن است.
ه ـ آزاد شــدن نقلوانتقال منابع ارزي ايران ،موجب تحركي جدي در
اقتصاد خواهد شد و زمینه را برای تحقق اهداف اعالم شده آقاي رييس
جمهــور فراهم خواهد كرد .بورس رونــق دوباره خواهد گرفت و زمينه
براي تكنرخي شــدن ارز فراهم خواهد شــد ،و بخش قابل توجهي از
رانتهاي ناشــي از دو نرخي بودن ارز از ميان خواهد رفت .اینها بخشی
از نتایج مفیدی است که در رفع تحریمها شاهد خواهیم بود.

5

هشتمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی

گزارش خبری
اعضای هیات نظارت بر انتخابات استان تهران در حال اعالم نتایج اولیه آرا

گزارش آیندهنگر
از انتخابات پارلمان بخش خصوصی
که با مشارکت تاریخی
اعضای اتاقها
برگزار شد

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
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آیندهنگر 18 :اسفند 1393؛ حدود ســاعت  10شب ،آرامآرام حال و هوای «سالن
میثاق» محل برگزاری هشــتمین دورۀ انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران تغییر میکند .از آنسوی شیشۀ اتاق «پرس» ،خبر میرسد که تا
دقایقی دیگر نتایج انتخابات اعالم خواهد شد .برای خبرنگارانی که از ساعت هفت
شب ،با پایان وقت اضافۀ رایگیری منتظر این لحظه هستند ،خبر خوشحالکنندهای
است .لحظاتی بعد ،درب شیشهای باز میشــود و بعد از سه ساعت انتظار ،اجازۀ
ورود خبرنگاران به سالن صادر میشود .تا خبرنگاران روی صندلیها مستقر شوند،
دوربینهای صداوســیما آماده شــوند و اعضای هیات نظارت بر انتخابات استان
تهران پشت تریبون بیایند باز چند دقیقهای میگذرد .سرانجام ابراهیم بهادرانی
دبیرکل اتاق تهران به نمایندگی از دیگر اعضای هیات نظارت ،اسامی را یکبهیک
میخوانــد و با خواندن هر یک ،تعجب حاضــران را بیش از پیش برمیانگیزد .بر
اســاس نتایج اولیۀ انتخابات ،گروه نوپای «ائتالف برای فردا» متشکل از گروهی از

گردهمایی اقتصادیون در روز انتخابات
از همان ســاعت  8صبح روز  18اســفندماه حضور
اعضای فعال اتاق بازرگانی در محوطۀ بیرونی و داخلی
سالن میثاق چشمگیر بود .باتجربهترها از نخستین
ســاعات در محل رایگیری حاضر بودند و کمی که

بازرگانان ،مدیران و صنعتگران باتجربه و عدهای از جوانان خوشفکر عرصۀ اقتصاد
اکثر کرســیها را از آن خود کرده و سایر گروهها و ائتالفهای انتخاباتی را پشت
سر گذاشته است .اما شاید حیرت حاضران بیش از پیروزی این گروه ،تغییر کلی
ترکیب هیات نمایندگان باشد؛ این تغییر خبر مهمی برای پارلمان بخش خصوصی و
معنای آن ،عدم رایآوری برخی از باسابقههای اتاق بازرگانی است .افرادی که بعض ًا
از ابتدای انقالب کموبیش در هیئت رییسه اتاق بودهاند و حاال نتوانستهاند به هیات
نمایندگان راه پیدا کنند .خواندن اسامی افراد پیروز انتخابات که تمام میشود ،تازه
یرود که هر یک با تلفن همراه خبر این واقعه را به رســانۀ
صــدای جمعیت باال م 
متبوعش میرساند تا شــاید چاپ دوم روزنامههای فردا خبر این نتایج را بازتاب
دهند .یکی از روزنامههای اقتصادی ،فردای آن روز تیتر درشت خود را به انتخابات
اختصاص داد و با اعالم مشارکت تاریخی بخش خصوصی در انتخابات اتاق بازرگانی،
نوشت« :درخشش فیروزهای در اتاق بازرگانی».

گذشت جوانترها هم اضافه شدند .آن روز برای اتاق
تهران روز متفاوتی بود .نامزدها و هوادارانشــان پس
از اخذ رای ســاعتها به صورت ســرپا و نشسته در
این محل باقی ماندنــد و به بحث و گفتوگو دربارۀ
اقتصاد ،اتاق و آیندۀ بخش خصوصی پرداختند .شاید

بسیاری از کسانی که آن روز دقایقی در حیاط سالن
روبروی مصلی تهران حاضر شدند ،گویاترین تصویری
که از این آکسیون منحصربفرد انتخاباتی به یادشان
مانده تصویر اسداهلل عسکراوالدی باشد که در حلقۀ
پیــران و جوانانی که او را بــه دفاع از عملکردش در

دوران فعالیتهای اقتصادی و حضور در اتاق بازرگانی
تهییج کرده بودند ،بر صندلی نشسته و از تجربیاتش
سخن میگفت ،از بیمهریها و نارفیقیهایی که در
حقش شده بود و اینکه چرا پس از سالها هنوز هم
قصد کنارهگیری از عرصه را ندارد و برای نشســتن
بر کرســی هیئت نمایندگان اتاق تهران با جوانها
به رقابت میپردازد .جز او حضور ســیدمحمد صدر
هاشمینژاد بنیانگذار بانک اقتصاد نوین ،محمدرضا
بهزادیان رییس پیشین اتاق تهران که بعدازظهر به
محل رایگیری آمد ،مجیدرضا حریری نایبرییس
اتاق ایــران و چین ،محســن بهرامــی ارضاقدس
مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری و عضو هیئت
نمایندگان اتاق تهران و بســیاری دیگر که ساعتها
در محــل رایگیــری ماندند و بــا رایدهندگان به
گفتوگویــی رودررو پرداختند از نــکات جالب روز
برگزاری انتخابات بود.

نگر
آینده

پیروز انتخابات چه کسانی بودند؟
مطابق آراء اعالمشــده از ســوی انجمن نظارت بر
انتخابات اتاق تهران ،یحیی آل اســحاق ،محمدرضا
انصاری ،مســعود خوانساری ،سیده فاطمه مقیمی،
محســن بهرامــی ارض اقــدس ،مهدی شــریفی
نیکنفس ،ناصــر ریاحی ،فاطمه دانشــور ،محمد
امیرزاده ،اسداهلل عسگراوالدی ،محمدرضا زهرهوندی،
محمد الهوتی ،ســید رضــی حاجیآقامیری ،علی
ســنگینیان ،عباس آرگون و فرهاد فزونی در گروه
بازرگانی ،محسن خلیلی عراقی ،مهدی جهانگیری،
علی شــمس اردکانی ،مهدی پورقاضی ،سیدمحمد

 18اسفندماه
 1393روزی
بهیادماندنیبرای
پارلمانبخش
خصوصی بود.
بخشخصوصی
تاثیرگذاری که
تعداد زیادی
از فعاالنش
دوست دارند در
تصمیمگیریو
تصمیمسازیهای
آن صاحب رای و
نظرباشند.
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مشارکت تاریخی اعضای اتاق
انتخابات هشتمین دورۀ هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
نهفقط از جهت ترکیب منتخبان بلکه از جهت میزان
مشــارکت اعضای فعال اتاق بازرگانی چه در کسوت
نامزد انتخابات و چه در هیئت رایدهندگان انتخاباتی
تاریخی بود .در ایــن انتخابات از مجموع  10هزار و
 506نفر واجد شرایط رایدهی در استان تهران ،در
پایان روز اخذ رای ،پس از یک ســاعت تمدید زمان
رایگیری ،تعداد  3هــزار و  365نفر رای خود را در
صندوق انداختند که به این ترتیب شــاهد مشارکت
 31/9درصدی استان تهران در انتخابات دوره هشتم
بودیم .این تعــداد  40نفر را در بخشهای بازرگانی،
صنعت ،معدن و کشاورزی برای ورود به ترکیب هیات
نمایندگان اتاق تهران انتخاب کردند .رقم مشارکت

در کل کشور از استان تهران نیز بهتر بود چنانکه از
 38هزار و  120نفر عضو اتاقهای کشور که  27هزار
و  856نفرشــان واجد شــرایط بودند 14 ،هزارو 38
نفر رای خود را به صندوقها ریختند تا اتاق بازرگانی
ایران ،در روزی تاریخی شــاهد مشــارکت بیش از
 50/4درصدی اعضای خود در انتخابات دورۀ هشتم
باشــد .رویدادی که دالیل متعددی برای آن مطرح
شده است .از تغییر جایگاه اتاقها در چهارسال اخیر،
تا شرکت تمامی ســایق بدون مواجهه با مشکالت
مرســوم و همچنین امید به تغییر نگاه دولت نسبت
به بخش خصوصی .هرچه بود 18 ،اسفندماه 1393
روزی بهیادماندنی برای پارلمان بخش خصوصی بود.
انتخاباتی که نه فقط از نخســتین ساعات رایگیری
که حتی پیش از آن ،از نخســتین روزهای ثبتنام
چهرههــا برای نامزدی در آن ،تصویری تازه از بخش
غیردولتی کشــور به دست میداد .بخش خصوصی
تاثیرگذاری که تعداد زیادی از فعاالنش دوست دارند
در تصمیمگیری و تصمیمسازیهایش صاحب رای
و نظر باشند.

اتابک ،کوروش پرویزیان ،سیدحســین ســلیمی،
محسن مهرعلیزاده ،رضا پدیدار ،حمیدرضا صالحی،
محمود نجفیعرب ،محمدحسین برخوردار ،علیرضا
کالهــی صمدی و احمد کیمیایی اســدی در گروه
صنعت ،پدرام ســلطانی ،فریال مســتوفی ،مرتضی
لطفــی و ســیدبهادر احرامیان در بخــش معدن و
احمد صادقیان ،حامد واحدی ،کاوه زرگران ،مهدی
معصومی اصفهانی ،حســن فروزان فــرد و علیرضا
خائف در بخش کشــاورزی با کسب اکثریت آرا به
عنوان اعضای هشتمین دورۀ هیئت نمایندگان اتاق
تهران انتخاب شدند .در میان منتخبین گروه صنعت
 14نفر نامزد ائتالف برای فردا ،یک نفر از فهرســت
گروه خواستاران تحول و یک نفر از گروه پیشگامان
وفاق به چشم میخورند .در گروه بازرگانی  11نفر از
ائتالف برای فردا ،دو نفر از فهرست خواستاران تحول
و یک نفر از ائتالف بزرگ انتخاب شدهاند .در بخش
معدن هر چهار نفر و در بخش کشاورزی هم تمامی
شش نفر منتخب ،از اعضای ائتالف برای فردا هستند.
با این حساب ،هرچند تا پیش از برگزاری انتخابات
پیشبینی میشــد با کســب اکثریت نسبی آراء از
سوی دو یا ســه ائتالف انتخاباتی ،بیست نفر عضو
انتصابی هیئت نمایندگان از ســوی دولت ،ترکیب
هیئت رییســه و رییس آیندۀ اتاق تهران را تعیین
کنند اما با توجه به کسب اکثریت مطلق آرا توسط
ائتالف برای فــردا ( 35نفر) نظر اعضای این ائتالف
و در صدر آنها مسعود خوانساری رییس کمیسیون
حملونقــل اتاق ایران ،پدرام ســلطانی نایبرییس
دورۀ هفتم اتاق ایران و محمدرضا انصاری مدیرعامل
شــرکت بینالمللی کِیســون در مورد خط مشی و
ترکیب آیندۀ هیئت رییسه اتاق تهران تعیینکننده
خواهد بود.
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عکس یادگاری اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در آخرین جلسه دوره هفتم

تعامل سودآور
تقابل ُمخرب و
ِ

اتاق هشتم خطمشی دورۀ پیشین را
با قدرت بیشتری دنبال خواهد کرد

نگر
آینده
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علیمردان شیبانی
عضو دورۀ هفتم هیئت نمایندگان اتاق تهران

استقبال گســترده اعضای فعال اتاق بازرگانی از
انتخابات هشتمین دورۀ اتاق بازرگانی ،که نسبت
به دورۀ پیشین رشدی فاحش را نشان میدهد،
گویای آن است که اتاق بازرگانی طی چهارسال
اخیر جایــگاه رفیعتری در نظر فعاالن اقتصادی

بخش خصوصی پیدا کرده است .به عبارت بهتر،
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی
پس از ســالها انتظار ،آرامآرام به جایگاهی که
میبایست داشــته باشد دســت یافته و اکنون
تقریباً در هر فرآیندی که قرار اســت تصمیمی

درباره بخش خصوصی گرفته شــود ،ردپای اتاق
بازرگانی دیده میشود .ما بخش عمدهای از این
پیشــرفت را مرهون تالشهای دکتر نهاوندیان
رییسدفتر رییسجمهور و رییس پیشــین اتاق
ایران میدانیم ،کمااینکه اتاق بازرگانی امروز در
بیشتر نهادهای تصمیمگیری کشور حضور دارد
و بدون مشورت با اعضای اتاق ،بدون نظرخواهی
از اعضای کمیســیونهای اتاق کمتر مصوبهای
در ارتبــاط با بخش خصوصی به تصویب و تایید
مجلس و دولت میرســد .این یکــی از اتفاقات
خوبی است که طی چهارسال گذشته به دست
آمده ولی کافی نیســت ،چراکــه باید بتوانیم از
اینهمه پتانســیل ،از این همه استقبال و از این
همه فکر خوبی که در بخش خصوصی شــکل
گرفته اســت ،در جهت بهبود اقتصــاد ،بهبود
تجارت ،و اصوال بهبود زندگی و رفاه مردم نهایت
استفاده را ببریم.
دربارۀ دالیل اســتقبال گســترده اعضای اتاق از
انتخابات دورۀ هشــتم برداشــتهای گوناگونی
وجود دارد اما به عقیــدۀ نگارنده ،یکی از دالیل
مهم این اســتقبال خبرهای خوشــی است که
از مذاکرات ایــران و کشــورهای  1+5به گوش
میرسد .خبرهایی که میگوید داستان تحریمها
که لطمه فراوانی به اقتصاد کشور زد ،به حمد الهی
در حــال اتمام اســت و فرآیندی که به نفع هیچ
کدام از طرفیــن درگیر نبود با پیگیری مذاکرات
برابر ،پایاپای و احترامآمیز میان ایران و غرب رو به
پایان است .اگر این اخبار را درنظر بگیریم ،به نظر
میرسد بخش خصوصی بسیار مدبرانه ،آگاهانه و
هوشــیارانه عمل کرده و این استقبال گسترده از
پارلمان بخش خصوصی نشان میدهد ،از همین
حاال فعاالن اقتصادی خود را برای شرایط خروج از
تحریم آماده میکنند.
آنچه اهمیت دارد آن است که هرکسی به عنوان
نمایندۀ این جمع گســتردۀ بخش خصوصی به
هیئــت نمایندگان اتاق راه پیــدا کرد ،در جهت
تعامل بــا دولت پیش برود نــه در جهت تقابل،
چراکه اقتصاد ما هیچگاه از مســیر تقابل سودی
نکرده و نخواهد کرد .نقد خوب است ،ایراد گرفتن
از مصوبات یــا قوانین نامطلوب اثــری مثبت و
سازنده دارد اما افتادن به ورطۀ تقابل با دولت ،به
هر دو طرف دولتی و خصوصی لطمه میزند .این
دو نیمه اقتصاد کشور باید در کنار هم و در جهت
همافزایی یکدیگر حرکــت کنند .در این صورت
مطمئناً راه دشــوار پیش رو بســیار سریعتر طی
میشــود و همگی به اهداف تعیینشده خواهند
رســید .چنانکه این رویکرد در اتاق نهادینه شده
باشد ،که به نظر میرسد شده است ،بدون تردید
اتاق هشتم نیز خطمشــی دورۀ پیشین را دنبال
خواهد کرد و به دلیل شــرایط احتمالی حاکم بر
آینده اقتصاد کشور ،به مراتب قدمهای مثبتتری
در این راه برخواهد داشت.

هدف؛ تغییر رویۀ دولت

اتاقهای بازرگانی با جایگاه واقعی خود فاصله دارند

محسن مهرعلیزاده
عضو منتخب دورۀ هشتم هیئت نمایندگان اتاق تهران

چرایی شرکت گسترده اعضای اتاق در انتخابات

مجتبی خسروتاج
رییس هیات نظارت بر هشتمین دورۀ انتخابات اتاق بازرگانی

شرکت گسترده اعضای اتاقهای بازرگانی در هشتمین دورۀ انتخابات پارلمان بخش
خصوصی تحلیلهای فراوانی را برانگیخت و هرکســی از منظر خود به تحلیل این
واقعۀ تاریخی پرداخت .نگارنده نیز با توجه به اینکه از نزدیک در جریان فعالیت اتاق
بازرگانی طی سالهای گذشته و چگونگی برگزاری انتخابات دوره اخیر بوده است،
نکاتی را دربارۀ دالیل این حضور قابل ذکر میداند:
یکی از مهمترین دالیل مشــارکت مردم در انتخابات اتاقهای بازرگانی ،امیدی
است که طی ماههای اخیر با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و پیشرفت مذاکرات
ایران با کشورهای غربی ،به تحوالت قریبالوقوع و مثبت در بخش اقتصادی دارند.
این حضور ،لبیکی بود در پذیرش دعوت مسئولین نظام برای حضور بخش
خصوصی در عرصۀ اقتصاد .گذشته از تاکید همیشگی مقام معظم رهبری بر
لزوم نقشآفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشــور ،ســخنرانی اخیر جناب آقای
جهانگیــری معاون اول رییسجمهور در اتاق بازرگانی که گفته بود «دولت با تمام
وجود آمادگی خود را برای استقبال از حضور و مشارکت بخش خصوصی در عرصۀ
اقتصادی اعالم میکند» و اطمینــان داد که «دولت نمیخواهد خودش به عنوان
عامل اجرایی وارد فعالیت اقتصادی شود و در جایگاه واقعیاش به عنوان سیاستگذار
باقی میماند ،نیز در افزایش حضور فعاالن اقتصادی در انتخابات اتاق بیتاثیر نبود.
به نظــر در این دوره از انتخابات عملکرد انجمن و هیاتهای نظارت نیز در
افزایش مشــارکت تاثیرگذار بود چراکه این انجمنها سعی کردند برخالف
دورههای پیش ،نسبت به حضور کاندیداها با تفکرها و گرایشات مختلف در عرصه
انتخابات پافشــاری کنند ،چنانکه ما در تهران حتی یک ردصالحیتشده نداشته
باشیم و تمامی کاندیداهای تهران بتوانند با انواع و اقسام ایدهها و عقاید در این عرصه
حاضر شوند .بدین ترتیب فضا برای حضور دیدگاههای مختلف در اتاق فراهم شد.
رفتن به ســمت مکانیزهکردن شــمارش آرا که همواره یکی از دغدغههای
رایدهندگان بوده؛ نهتنها از نظر سرعت اعالم نتایج انتخابات ،پیشرفتی قابل
تقدیر بهشمار میآید بلکه رفتن به سمت شمارش الکترونیکی ،اعتماد و اطمینان
خاطر بیشتری به شرکتکنندگان داد که در شمارش آرا اشتباهی صورت نخواهد
گرفت و همین مشارکت را تا حد زیادی باال برد.
طی چهارسال گذشته بنگاهها به دلیل شرایط رکود در فشار و مضیقه فراوان بودند.
ما در این ســالها ،بارها از شرکتهای مختلفی میشنیدیم ،که شرایط کار چه
همکاری با کشورهای خارجی و چه در فروش داخلی ،شرایط راحتی نیست .اکنون به نظر
میرسد نگاه جدیدی در شرکتها بهوجود آمده که شاید در قالب حضور در تشکلهایی
مثل اتاق ،بعد از این بتوانند حضور دیگری در مسائل داشته باشند.
در برخی از لیستهای انتخاباتی ،نمایندگانی از تشکلهای فنی و مهندسی،
و موسسات پولی و مالی به چشم میخوردند که بعضا صاحبان هولدینگهای
بزرگ سرمایهگذاری هستند .وقتی چنین افرادی به صحنه میآیند ،مسلماً گروهی
از اعضای تشکلهای مرتبط را نیز به صحنه میکشانند.

نگر
آینده

بــه هر ترتیب ،فرصتی که امروز رئیس اتــاق بازرگانی با بهرهگیری از آن ،در قالب
قوانین و مقررات ،در  36کمیســیون و دســتگاه تصمیمسازی حضور دارد و همان
قوانینی که اجازه داده اســت نمایندگانی که در اتاق بازرگانی حضور دارند حداقل
در  90ســازمان و کمیسیون ،طرف مشورت قرار بگیرند ،همگی باعث میشود این
احساس در فعاالن بخش خصوصی بهوجود بیاید که با حضورشان در اتاق میتوانند
در این صحنهها حضور جدیتری داشته باشند.

رفتن به سمت
شمارش
الکترونیکی،
اعتماد و اطمینان
خاطر بیشتری به
شرکتکنندگان
داد که در
شمارش آرا
اشتباهیصورت
نخواهد گرفت و
همین مشارکت را
تا حد زیادی باال
برد.
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لهای اخیر ،هرچند به لحاظ قانونی مجاری تازهای برای مشــارکت
در ســا 
اتاقهای بازرگانی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کالن دولت در عرصۀ
اقتصاد گشوده شده است اما این گشایشها به هیچوجه کافی نیست ،چراکه نهتنها
جایگاه اتاق و بخش خصوصی بسیار فراتر از اینهاست ،بلکه حتی از این امکانها
نیز به قدر کافی بهرهبرداری نشده است .به عقیدۀ نگارنده ،دولت و مجلس میتوانند
و باید بتوانند بیش از هشــتاد درصد تصمیمگیریهایشــان را به اتکای نظرات
کارشناسی بخش خصوصی و جمعبندیهای تخصصی اعضای اتاقهای بازرگانی
اتخاذ کنند .هرچند کســی دست قانونگذار و مســئوالن دولتی را برای پذیرش
اجباری نتایج پژوهشها و پیشنهادات بخش خصوصی نبسته است ،اما کیست که
نداند صرفه و صالح دولت و مجلس اســت که از حاصل تجربهای که در اتاقهای
بازرگانی انباشته شده است استفاده کند .این ثروتی بیهمتاست که دولت نباید از
آن غفلت کند .اینکه طی سالهای اخیر شوراهای گفتوگویی میان دولت و بخش
خصوصی تشکیل شده و نمایندگان اتاق بازرگانی بعضاً به عنوان مشاور در برخی
مجامع تصمیمساز دولتی حضور دارند ،تا اندازهای راه را برای نقشآفرینی بخش
خصوصی در اقتصاد باز کرده اما این هنوز درصدی از حد و اندازههای پتانســیل
یبندد.
واقعی بخش خصوصی برای مشارکت در ادارۀ کشور را نیز بهکار نم 
متاسفانه هنوز این احساس که اقتصاد کشور به ایدهها ،فکرها و کمکهای بخش
خصوصی نیازمند است ایجاد نشده است .هنوز هم بهرغم کاهش قیمت نفت ،با
دالرهاینفتیبهزندگیادامهمیدهیم،اگرجاییکمهمبیاوریمراهچینبهایرانبازاست،
چنانکه اگر بخواهیم در داخل ارزانی شود ،فورا ًتعرفهها را برمیداریم و سیل واردات را به
سمتبازارهایداخلسرازیرمیکنیم.چرا؟چونهنوزمعنایواقعیآنحدیثراکه«وای
به حال مردمی که میپوشند ،آنچه را که خودشان نمیبافند» درک نکردهایم .با این حال
هنوز هم امیدواریم با توجه به وضعیتی که کاهش قیمت نفت ایجاد کرده و خوشبختانه یا
متاسفانهمیلیاردهاتومانازدرآمدنفتیمانکاسته،درسالجدید،تغییریدررویکردهای
دولت پدید آید .دولت امسال مجبور است کســری درآمدهایش را با درآمدهایی تازه
جایگزینکند،برایتحققاینامرهیچراهیجزتوجهبهتولیدنداردواینحاصلنمیشود
جز با تقویت و اتکا به بخش خصوصی؛ بهطوری که هم دولت احساس کند باید پتانسیلها
و نیروهای بالقوۀ بخش خصوصی را بهکار بگیرد و هم بخش خصوصی به این باور برسد که
دولت به کمکش آمده است .نقطه وصل این دو ،همین اتاقهای بازرگانی هستند.
نخستین اولویت ما در پارلمان بخش خصوصی ،تالشی پیگیر برای افزایش
مشارکتفعاالنۀاعضادرروندکاراتاقبازرگانیاست.بسیاریازفعاالناقتصادی
اتاق را تنها به عنوان محلی برای تمدید کارت بازرگانیشان میشناسند ،دیگرانی هم
یآورند که در فالن قضیه گمرکی یا بهمان
اتاق بازرگانی تنها در قامت نهادی به خاطر م 
معضلبانکیبهکمکشاننیامدهاست.هیچوقتکسیاینتوقعرامطرحنکردهکهاتاق
بازرگانیدرموردوارداتوصادرات،تدوینآییننامههاومقرراتچهکندتاوضعیتبهتر
شود .هیچگاه کسی توقع نداشته اتاقها کاری در جهت تسهیل قوانین و مقررات انجام
دهند.درهیئتنمایندگاندورۀهشتمبایددریکفاصلهزمانیکوتاهبااتخاذمکانیزمی
مناسبازطریقکمیسیونها،نظراتبخشخصوصیرادرزمینههایمختلفدریافت
کنیم ،تجمیع کنیم و به شکل قانون درآوریم و آنگاه با استفاده از البیها و رایزنیهایی
کهبادولتمیکنیمبهشکلیمحکموقوی،بهآنهابقبوالنیمکهحاصلاینمطالعه،هم
یک مطالعه علمی ،هم میدانی و هم عملیاتی اســت .با این کار نهتنها جایگاه بخش
خصوصی را در کوتاهمدت در رویکردها و سیاستهای دولت ارتقا خواهیم داد ،بلکه
خواهیم توانست در میانمدت و درازمدت ،سلیقه و رویۀ دولت را تغییر دهیم.

در جستوجوی تاثیرگذاری کالن
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راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی

گزارش تحلیلی

راهبردهایی که کارشناسان و فعاالن اقتصادی و دولتی
در مجموعه پروندههای مجله آینده نگر برای تحقق
اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کردند

مقاو
مـت
و
واقعیــت

آیندهنگر :حدود چهارده ماه از ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگذرد .راهبردی کالن که به
تصریح مقام معظم رهبری ،قرار است در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته ،خصوص ًا سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ،نقشه راه «حرکت صحیح اقتصاد کشور به
سوی اهداف عالی» را ترسیم ،و زمینه و فرصت تحقق «حماس ه اقتصادی» را فراهم آورد .در فاصلۀ بیش از یکسال از ابالغ این سیاستها تا امروز ،مجلۀ «آیندهنگر» تالش
کرده است تا با تبیین و توضیح زوایای مختلف اجرای سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» و نظرخواهی از فعاالن اقتصادی ،نمایندگان مجلس ،و اساتید علم اقتصاد و مسئوالن
اجرایی کشور ،گامی هرچند کوچک در تسهیل فعالیتها و شناسایی فرصتها و تهدیدهای پیش روی دولت و بخش خصوصی برای تحقق این راهبرد بومی و ملی بردارد.
آنچه در ادامه میخوانید جمعبندی نظرات کارشناسان و چکیدۀ یافتههای «آیندهنگر» در شماره هایی پیاپیی است که به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته است .امیدواریم
آفرینان مسیر توسعه و پیشرفت کشور ،و تحقق هرآنچه ایران اسالمی را در عین ایجاد و حفظ روابط برابر و احترامآمیز با جهان،
این چکیده و به نوعی سند راه ،برای نقش
ِ
به کشوری مستقل ،پیشرفته و آباد تبدیل میکند ،راهگشا باشد.
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به معنای بازگشــت به سیاستهای دوران جنگ ،نه
نه ریاضت اقتصادی ،نه اقتصاد وابسته
یکی از مهمترین مباحثی که پس از ابالغ سیاستهای به منزلۀ «اقتصاد ریاضتی» و نه به معنای عدم تعامل
کلی اقتصاد مقاومتی در محافل اقتصادی مطرح بود ،اقتصادی با کشــورهای دیگر و کشیدن دیوار به دور
ارائه تعریفی جامع با استفاده از تجربیات گذشته ایران کشور ،بلکه بازگشــت به اقتصادی قدرتمند و سالم
و جهان در حوزه اقتصاد و یافتن نمونهای مشابه برای است .دیدگاهی که با بررسی بند به بند ابالغیه اجرایی
تبیین عینی این راهبرد بــود .موضوعی که وقتی به سیاســتهای اقتصاد مقاومتی میتوان بر آن صحه
بحث گذاشــته شد ،به روشن شدن ابعاد مختلف این گذاشــت .در حقیقت منظور از اقتصاد مقاومتی این
بحث انجامید .تقریباً تمامی کارشناســان ،فعاالن و است که بنیه اقتصادی قوی داشته باشیم ،نقاط قوت
مسئوالن اقتصاد کشور معتقدند اقتصاد مقاومتی نه خود را تقویت کنیم و اگر جایی نقطه آســیبپذیری
ماست ،آن را شناسایی ،رفع و نهتنها از معرض آسیب
خــارج کنیم بلکه فکری به حال تقویت و توانافزایی
آن کنیم تا هم به اهداف عالی کشــور دست یابیم و
هم در صحنه جهانی در تعامل با دیگر کشورها حرفی
برای گفتن داشته باشیم .اقتصاد ریاضتی یک برنامه
تو
انمن
کوتاهمدت و موقت مربوط به گذار از شرایط خاصی
دسا
ز
ههای
ی بخ
رآورد
اســت که رکود یا شــوک ناگهانی مانند سیل،
ش
خ
رات ف
صو
ش صاد رنفتی
زلزلــه ،جنگ یا تحریمهای خارجی وجود دارد
صی
گستر ی و غی
ا
نفت
و ممکن است محور آن ریاضت باشد .به این
صالح الگو
ی مصرف
مولفههـای
ِ
سیاســت محوری دولت و یا اجماع
معنا که
تأمین امنیت غذا و دارو
اقتصــاد
ملی بــر صرفهجویی حداکثــری و کاهش
وج دولت
خر گری امور
مقـاومتی
مصرف خصوصی و عمومی و یا خوداتکایی و
ی
از تصد 
تقو
یت ر
درونگرایی حداکثری قرار میگیرد .درصورتی
ق
ا
ب
صاد

ت
پذیر
اقت
که اقتصاد مقاومتی یک برنامه بلندمدت برای
ی اقت
دن
ص
ا
د
یش
رســیدن به توسعه و افزایش رفاه عمومی است.
ردم
م
کاهش مصــرف خصوصی و مخــارج عمومی یا
محدودیتهایی حتی در سرمایهگذاریهای متعارف در
برنامه اقتصاد ریاضتی یک اجبار (معموال موقتی) است
درحالی که در برنامــه اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه
اجبار نیست بلکه یک انتخاب عالمانه است که براساس
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نمودار شماره یک :مولفههای اقتصاد مقاومتی

حداکثرســازی بهرهوری از منابع صورت میگیرد .در
چندسال گذشته شاهد تشدید تحریمهای غرب علیه
ایران بودهایم و طبعا عملکرد اقتصادی ایران تحت تاثیر
تحریمها رو به ضعف رفته است .هم تورم شدت گرفته
و بیکاری باالتر رفته و هم رشد اقتصادی مختل شده
اســت .در حقیقت ،اقتصاد مقاومتی  -که هم شامل
مدیریت مصرف و تامین امنیت غذایی است و هم شامل
رقابتپذیرکردن اقتصاد ایران و همچنین پیشرفتهای
علمی و فنی و همینطور عدالت اجتماعی  -مجموعه
تدابیر و راهبردهایی است که دولتمردان باید در تعامل
با جامعه مدنی و محافل کســبوکار به منظور بهبود
عملکرد اقتصاد کشور و با هدف مقابله با تحریمهای
غرب اتخاذ کنند .این راهبرد کالن ،مولفههای بسیاری
دارد که برخی از شاخصترینهای آن در نمودار شمارۀ
یک قابل مطالعه است.
چالشی همیشگی به نام اقتصاد دولتی

یکی از مهمترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی،
دولت بزرگ در ایران اســت ،چنانکه بسیاری از
کارشناســان معتقدند اگر بخواهیم ســاختار دولتی
اقتصادمان را حفظ کنیم ،امکان اینکه بتوانیم به اقتصاد
مقاومتی دست پیدا کنیم ،وجود نخواهد داشت.
یکی از جنبههای مهم اقتصاد مقاومتی عبارت است
از به صحنه آوردن ظرفیتها ،اســتعدادها ،مدیریت و
سرمایههای مردم .در مقابل آن ،اقتصاد دولتی قرار دارد
که در نهایت ،مدیریت ،سرمایه و استعداد دولت را در
صحنه میآورد .تجربه نشان داده ،استعدادها و مدیریت
دولت هیچگاه نمیتواند شــکوفایی روشهای بخش
خصوصی را داشته باشد و تنها موجب کاهش بهرهوری
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دانشبنیان اســت .بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ابالغ شــده از جانب مقــام معظم رهبری
مربوط به این موضوع اســت که« :پیشتازی اقتصاد
دانشبنیان ،پیادهســازی و اجرای نقشه جامع علمی
کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات
محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه
اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه» .اما تحقق این امر
مســتلزم پیشزمینههایی است که بدون وجود آنها
امکان دارد اقتصاد دانشبنیان آنچنان که باید و شاید
به نتیجه نرسد.
اول ،ورود به مرحله اقتصاد دانشبنیان ،در درجۀ اول
مستلزم پذیرش چهارچوب عقالنیت و دانش اقتصادی
است .دوم ،اقتصاد دانشبنیان باید بهگونهای اجرایی
و عملی شــود که این اقتصاد به موتور محرک سایر
بخشها تبدیل شود .نمیتوان دل خود را به باالبودن
صهای علمی خوش کرد،
مقاالت  ISIو رشــد شاخ 
بلکه مسئله مهم بهرهبرداری از آنهاست و اگر نتواند
به ارزش افزوده اقتصادی و نیز تولید نیازهای جامعه و
مردم تبدیل شوند ،به سرعت نتیجه عکس خواهد داد.
سوم ،اگرچه اقتصاد دانشبنیان در مرحله اولیه خود
نیازمند کمکهای دولت است ،ولی این کمکها باید
با برنامه و با جهتگیری روشن باشد و موجب رانت
نشود .بهویژه در ایران که بودجه دولت از نفت است،
به سهولت میتوان به نام تقویت اقتصاد دانشبنیان،
اقداماتــی را انجام داد که جز رانت برای عدهای ،ثمر
دیگری نداشته باشد .چهارم ،اقتصاد دانشبنیان ،بدون
ارتباط با اقتصاد جهانی نمیتواند پیشرفت کند .قطع
ارتباط با جهان بیرون از یک سو موجب انزوای علمی
و ناتوانی در کســب دانش میشــود و از سوی دیگر
اگر دستاوردی هم داشته باشد ،به سهولت به دست
دیگران میرســد بدون آنکه از دستاوردهای دیگران
بتوان بهرهای جســت .پنجم ،اقتصاد دانشبنیان به
دلیل پیشرفتهتر بودن ،نیازمند استانداردهای باالتری
بوکار است .در حالی که وضعیت
برای محیط کســ 
شاخصهای محیط کســبوکار در ایران به نسبت
پایین است ،لذا ضروری است این شاخصها ارتقا یابد.

جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای نفتی

پژوهشیازاميدگيالنپور
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پیچیده و آینده اقتصاد
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ابوالحسنخليلی،
وميزگردیباحضور
مدمهدیریيسزاده
مسعوددانشمندومح

به

جهانبخش سنجابی

یکی از مهمترین
موانعتحقق
اقتصادمقاومتی،
دولت بزرگ در
ایران است،
چنانکهاگر
بخواهیمساختار
دولتیاقتصادمان
را حفظ کنیم،
امکان دستیابی به
اقتصادمقاومتی،
وجود نخواهد
داشت.

معدن و صنایع معدنی؛
گنج پنهان اقتصاد ایران

هرچنــد درآمدهای ناشــی از فروش نفت
همواره یکی از مهمترین پایههای توســعه کشور در
یک قرن گذشته بوده ،اما کاهش وابستگی و هدایت
این درآمدها به ســمت توسعه زیرساختها و مسائل
بنیادین اقتصاد نیز آرزویی همیشگی بوده است .رهبر
معظم انقالب سوم مردادماه  1391در سخنانی با اشاره
به لزوم کاهش وابســتگی اقتصاد کشور به نفت گفته

نگر
آینده

نگریسرمایهگذاری
آینده
در کشاورزی ایران

«اميد»توانستهاست
لپسازانتخاباتآیا
یکسا
رترابهحرکتآورد؟
چرخهایتوليدوتجا

یکی از اصول و مواد تعیین شده در اقتصاد
مقاومتی درباره حرکــت در جهت اقتصاد

چشمانداز رونق

روایت :ابراهیم رضازاده |

آیا یک پول

جدید اقتصاد دنیا را در

شماره سیو ششم  /فروردین 1394

توششم
شماره بيس 
خرداد1393
76صفحه

ISSN:2322-3316
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نمودار دو :تحقق
اقتصاد مقاومتی در
حوزۀ انرژی

اصالح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری

نفت در مسیر مقاومت؛ فرصت یا تهدید؟

آیا اگر ایران دارای ذخایر نفتی نبود ،راحتتر
میتوانســت به اقتصاد مقاومتی جامۀ عمل
بپوشاند یا اکنون که طالی ســیاه را در اختیار دارد؟
صنعت نفت نهتنهــا باالترین نقش را در ایجاد درآمد
ارزی برای ایران دارد ،بلکه اساسیترین عامل چانهزنی
در سطح منطقه و جهان برای حفظ منافع استراتژیک
و اقتصادی ایران بهشمار میآید و موتور محرکه اقتصاد
کشور است .بند دهم ابالغیه اقتصاد مقاومتی تاکید
دارد کــه در چارچوب اقتصاد مقاومتــی ،ما باید در
جهت «حمایت همهجانب ه هدفمند از صادرات کاالها
و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری
مثبت» بکوشیم .صنعت نفت و گاز یکی از عرصههایی
اســت که میتوان در بخش صادرات به آن پرداخت
و به افزایش صــادرات «فرآوردههــای نفتی» بجای
«خامفروشــی» بخشی از کاهش درآمدهای نفتی در
ســال جاری را جبران کرد .گذشته از صادرات ،ما در
ایران بسیاری از پروژههای نفتی را داریم که پیشرفت
آنها ،تنها به خاطر کمبود نقدینگی متوقف شده است.
یکی از پیشــنهادهایی که در راستای مردمیسازی
اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در راســتای تحقق
اقتصــاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز مطرح اســت،
گشودن راهی برای مشارکت مردم در توسعه میادین
نفتی و پروژههایی همچون پارس جنوبی اســت .اگر
قبول کنیم که مالک اصلی ذخایر نفت و گاز کشــور
شهروندان فعلی و نسلهای آینده این مرزوبوم هستند،
مشــارکت آنها در توسعه این صنعت امری طبیعی
است ولی دولتها همواره به بهانه حفاظت از این ذخایر
با مشــارکت ایرانیان در درآمــد طرحهای نفت و گاز
موافق نبودند ،در حالی که خارجیها در شرایط ویژهای
میتوانستند از آن بهرهمند شوند .نیاز به سرمایهگذاری
در طرحهای انرژی طی دوسال آینده بهطور کلی بیش
از  ۷۰میلیارد دالر پیشبینی میشود که از این مقدار
حدود  ۶۰درصد آن میباید
برای توســعه میادین نفت
و گاز و تزریــق بــه میادین
نفتی هزینه شــود و بقیه
امید
برای صنایع پاییندســتی،
تجارت و تولید
صنایع گازبَر ،پتروشیمی و

بررسی الیحه

با آثاری از:
| محسن حاجیبابا
ابوالفضل روغنی
حمیدرضا فوالدگر
شاهرخ ظهیری |
موید حسینی صدر
ارسالن فتحیپور |
محمدرضا پورابراهیمی
جواد جهانگیرزاده |
اسماعیلجلیلی
میزگردی با حضور:
به همراه
پورفالح و محسن صفایی
علیرضا حائری ،احمد

با آثاری از:

حمدحسین برخوردار
محمد پارسا | م
| ابوالقاسم عربیون
بهرامن | بهروز هادی زنوز
محمدرضا
مجید دهبیدیپور
حجتاهلل میرزایی |
کالهی و امیر مانیان
میزگردی با حضور افشین
به همراه

توسعه دپیلماسی انرژی با استفاده از ابزار گاز ارزان

خواهد شد .بنابراین ،اقتصاد باید رشد غیردولتی داشته
باشد .دولت وظایفی دارد که باید همان وظایف خاص
خــود را انجام دهد و از ورود به محیط کســبوکار و
بنگاهداری خودداری کنــد .اقتصاد اصوالً باید عرصۀ
فعالیت بخش خصوصی باشد و دولت نقش هدایتگر
سیاســتهای کالن را برعهده بگیرد .جایی که دولت
در اقتصاد دخالت میکند باید محدود به مواردی باشد
که زمینه برای بخش خصوصی فراهم نشده و دولت
برای فراهم آوردن این امکان نقشآفرین شود ،زمینه
را آماده کند و خود خارج شــود .در اقتصاد ایران ،کار
دولتها سیاستگذاری ،پشتیبانی و بازکردن مسیر
برای مردمی کردن اقتصاد است.

نیروگاهها و انرژیهای نو بهکار گرفته شود .به عقیدۀ
کارشناســان اقتصــادی ،از آنجا کــه احتمال جذب
این حجم ســرمایهگذاری در شــرایط فعلی از طرف
شرکتهای خارجی دور از انتظار است و در عین حال
بسیاری از طرحهای نیمهتمام فعلی را میتوان در کمتر
از دوسال به بهرهبرداری رسانید ،اهمیت سرمایهگذاری
فــوری در این طرحهــا برای تکمیل آنهــا و ایجاد
درآمد روشن است .اگر قســمتی از این نیاز بتواند از
مشارکتهای مردمی در این طرحها بهدست آید منافع
فراوانی از جمله کمک به جلوگیری از فرار سرمایه از
کشور ،جذب ســرمایه ایرانیان خارج از کشور ،جذب
ســرمایه از حوزه خلیج فارس ،کمک به جلوگیری از
افزایش تورم به علت سرازیر شدن ریالهای سرگردان
به بخشهــای غیرتولیدی ،افزایــش درآمد خزانه از
طریق مالیات بر منافع این سرمایهگذاریها و بیمههای
مربوطه ،و تسریع در اجرای طرحهای توسعه نفت و گاز
ایران ،به دنبال خواهد داشت.
یکــی دیگر از ظرفیتهای حــوزه انرژی برای تحقق
اقتصاد مقاومتی موضوع اصالح الگوی مصرف و افزایش
بهرهوری در این بخش اســت .یک مصداق روشــن
صرفهجویــی انرژی ،در مصارف روشــنایی خانگی و
صنعتی است که بیش از  30درصد انرژی برق کشور
را مصرف میکند .در ســطح کالن صنعت نفت نیز
میتوان این صرفهجویی و بهرهوری را به شکلی دیگر
مشاهده کرد؛ طی ســالهای اخیر ،برخی پروژههای
غیر اولویتدار متوقف شــده و اولویت اول به میادین
پارسجنوبی داده شده که امر مثبتی است اما در مورد
سایر میادین مشترک و از جمله الیه نفتی پارسجنوبی
نیز اقدامات جدیتری مورد نیاز است .خصوصاً که در
زیر بخشهای انرژی ،سازمانهای ناکارآمد و پُرهزینه
زیادی وجــود دارند که باید مورد رســیدگی جدی
قرارگیرند.
از طرف دیگــر ،عرصۀ انرژی پتانســیل دیگری نیز
برای تحقــق اقتصاد مقاومتی دارد کــه باید از آن با
عنوان «دیپلماسی انرژی» یاد کرد .ایجاد وابستگی و
اتصاالت برای ما منافع اقتصادی و اثرگذاری سیاسی
و دیپلماتیک به دنبال دارد و پایداری و ثبات امنیتی
ایجاد میکند .ضمــن اینکه نباید بازارهای دور را هم
از نظر دور بداریم .کارشناسان صنعت انرژی معتقدند
گاز ارزان میتواند ابزاری برای در دست گرفتن ابتکار
عمل بسیاری از بازارهای دنیا و ابزاری مهم در راستای
گسترش دیپلماسی انرژی در جهان است که نه فقط
منافع اقتصادی بلکه منافع سیاسی فراوانی به دنبال
دارد .بــه عنوان مثال ،وقتی ایــران گاز ژاپن را تامین
کند این کشور در سازمان ملل روبهروی او نمیایستد.
دیپلماســی انرژی همین است و باید ابزارش را فراهم
کنیم؛ فراهــم کردن ابزار هم تنها با ظرفیتســازی
امکانپذیر است( .نمودار دو)
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واردکردن تکنولوژی

سپردن پروژهها به بخش خصوصی

توجه به منافع ملی در اولویتبندی و اجرای پروژهها

بودند« :به نظر من کاهش وابستگی به نفت ،یکی از
الزامات اقتصاد مقاومتی است .این وابستگی ،میراث
شوم صدساله ماست .ما اگر بتوانیم از همین فرصت
که امروز وجود دارد ،استفاده کنیم و تالش کنیم نفت
را با فعالیتهای اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین
کنیم ،بزرگترین حرکــت را در زمینه اقتصاد انجام
دادهایم ».یکی از مزیتهای مهم و صنایع درآمدزای
کشور پس از نفت و گاز ،منابع معدنی و صنایع وابسته
به آن است که درحال حاضر در وضعیت بسیار خوب
و ممتازی قرار دارد .چنانکه با توجه به وجود  ۶۴نوع
ماده معدنی و بیش از ۵۷میلیارد تن ذخیره قطعی و
احتمالی در ایران ،رتبه نخســت ذخایر معدنی را در
خاورمیانه به خود اختصاص دادهایم .برخی با استناد
به همیــن منابع« ،معدن» را بــازوی قدرتی اقتصاد
مقاومتی مینامند و معتقدند دولت باید اولویت کاری
خود را در حمایت از بخش سرمایهگذاری فرآوری مواد
معدنی متمرکز کند و موانع پیش روی معدنکاران و
ســرمایهگذاران فرآوری موادمعدنی را بردارد چراکه
بــا این کار میتواند با کاهش نرخ «بیکاری» ،یکی از
مهمترین دغدغههای بخش بزرگی از جمعیت کشور را
برطرف کند .به عقیدۀ کارشناسان امر ،سرمایهگذاری
دولت بر تهیه اطالعات پایه معدنی بهویژه تدوین نقشه
جامع معدن و صنایع معدنی بر اســاس نقشۀ جامع
علمی کشور ،برنامهریزی برای مدیریت هدفمند نظام
آموزش فنیوحرفهای کشور جهت کسب مهارتهای
پیشــرفته مورد نیاز در بخش معدن ،تعریف اقتصاد
اکتشاف در کشور ،سیاستگذاری مناسب برای ایجاد
شرکتهای اکتشافی داخلی ،و فراهم آوردن شرایط
برای حضور شرکتهای اکتشافی بینالمللی در معادن
ایران از جمله بایستهها و پیشزمینههای توسعه بخش
معــدن و صنایع معدنی و تحقق اقتصاد مقاومتی در
این حوزه است.
پروژههای عمرانی
و زیرساختهای مقاومت

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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یکی از دغدغههای مهم در مســیر تحقق
اقتصاد مقاومتی ،وضعیت حاکم بر پروژههای عمرانی و
توسعه زیرساختهای کشور است .طی سالهای اخیر
با توجه به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریمهای
بینالمللی و پایین آمدن قیمت نفت ،اختصاص اعتبار
به پروژههای عمرانی کشور به حاشیه رفته و بسیاری از
این پروژهها به خاطر نبود نقدینگی الزم ،نیمهتمام رها
شدهاند .این رویکرد با فلسفه پروژههای عمرانی فاصله
زیادی دارد ،چراکه از دیرباز ،پروژههای عمرانی مسیری
برای سرمایهگذاریهای باالسری اقتصادی و اجتماعی
بهمنظور ایجاد زمینهها و صرفههای مکانی و مقیاس

برای سرمایهگذاری مستقیماً مولد بخش خصوصی
بوده و از این جهت یک زمینه و ضرورت اجتنابناپذیر
برای توسعه اســت .این حوزه از اقتصاد تا آنجا مهم
است که بخش مهمی از هزینههای عمرانی جاری به
خودی خود و فینفسه هیچ موضوعیتی ندارند بلکه
صرفاً اعتباراتی هستند که باید برای حفظ و نگهداری
ســرمایۀ بهدست آمده از محل ســرمایهگذاریهای
عمرانی صرف شوند .اتفاقی که طی سالهای اخیر در
اقتصاد کشــور رخ داده ،درست عکس این شرایط را
رقم زده اســت ،بهطوری که ما اولویت را به اعتبارات
جــاری دادهایم و اعتبارات عمرانی هم در صورتی که
منابعی در اختیارمان باشد یا ظرفیت اجرایی داشته
باشند ،در دستور کار دولت قرار میگیرند؛ رویکردی
که با روح کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض اســت .به
هر ترتیب هرچند شرایط پروژههای عمرانی چندان
مساعد نیست ،اما دولت اعالم کرده برنام ههایی برای
بهبــود اوضاع در دســتورکار دارد .یکی از مهمترین
این دســتاوردها ،موضوعی بود که محمدباقر نوبخت
سخنگوی دولت اعالم کرد .اینکه «دولت در طرحهای
عمرانی هیچ پــروژهای را جلو نمیبرد مگر اینکه 80
درصد آن به لحاظ فیزیکی پیشــرفت داشته باشد.
این اولویتبندی برای اختصاص اعتبار به پروژههایی
که زودتر بــه بهرهبرداری خواهند رســید ،از جمله
رویکردهای دولت اســت که از سوی کارشناسان این
حوزه مورد تایید قرار گرفته است .اما آنان عالوه بر این
برنامه موقت که از سوی دولت درنظر گرفته شده است،
برخی پیششرطها را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در
حوزه پروژههای عمرانی الزم میدانند که عبارتند از:
اولویت قرار گرفتن منافــع ملی در اجرای پروژههای
عمرانی ،تحول در رویکرد دولت به پروژههای عمرانی
و ســپردن کار به بخش خصوصی ،واردکردن دانش
و تکنولوژی به منظــور روزآمد کردن بخش عمرانی
کشور ،تقویت توان مدیریتی و انتخاب مدیران الیق
برای بخشهای عمرانی ،ممانعت از گرانشدن اجرای
پروژهها و جذب سرمایهگذاری خارجی.
صنایع کوچک و متوسط؛
ارتش بی ژنرال

به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی ،یکی
از بسترهای مناسب پیادهســازی مولفههای اقتصاد
مقاومتی ،صنایع کوچک و متوســط هستند چراکه
به دلیل انعطافپذیریشــان نسبت به صنایع بزرگ
میتوانند تغییرات بهرهورانۀ بیشتری را بپذیرند و برای
پیادهسازی اهداف اقتصاد مقاومتی نسبت به صنایع
بــزرگ در اولویت قرار بگیرنــد .این صنایع به دلیل
کوچکتر بودنشــان در مقابل تغییر قوانین مقاومت
کمتری دارند و میتوانند با سایر بنگاهها تعامل بهتری
داشته باشند ،خصوصا اینکه یکی از مولفههای اقتصاد
مقاومتی آن است که عالوه بر اینکه اقتصادمان پیشرو
باشد باید با فضای بینالمللی هم ارتباط داشته باشد.
این صنایع از طرف دیگر ،به راحتی میتوانند به سمت
اقتصادهای دانشبنیان هم برونــد که با مولفههای

اقتصاد مقاومتی همخوان اســت و پیادهکردن اصول
ابالغیــه اقتصاد مقاومتی را در این صنایع تســهیل
میکند .صنایع کوچک و متوسط در دهههای گذشته
همواره مورد بیمهری و قربانی سوءمدیریتها بودهاند.
شــرایطی که طی سالهای اخیر و در دولت گذشته
به شدت تشدید شد .علت این بود که ما بیش از این
صنایع ،به صنایع بزرگی چون نفت ،پتروشمی ،فوالد،
سیمان و ....توجه کردیم ،درحالی که طبق آمارهای
موجود ،صنایع بزرگ تنها  ۳۰درصد صنعت کشــور
را اشغال کردهاند حال آنکه  ۶۰تا  ۷۰درصد صنعت
موجود در کشــور ما به صنایع کوچک و متوســط
اختصاص دارد و این یعنی نقشــی بیبدیل در ایجاد
اشتغال .با این تفاسیر ،به نظر میرسد توجه و حمایت
دولــت از صنایع کوچک و متوســط به جای صنایع
بزرگ بهویژه درشرایط فعلی بتواند رشد و شکوفایی
اقتصاد کشور و خروج از وضعیت رکود تورمی و به تبع
آن تثبیت اقتصاد مقاومتی را بهنحو بهتری محقق کند.
خصوصاً آنکه صنایع بزرگی مانند صنعت خودروسازی
نیز در صورتی میتوانند
اســتمرار تولید داشته
باشــد کــه واحدهای
پاییندستیآنهاهمچون
قطعهسازی و امثال اینها
نیز به فعالیت خود ادامه
دهنــد .بنابراین توجه
ماليات
به صنایــع کوچک در
نها میتواند
تمامی زما 
یاریکنندهباشد.
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پروندهای درباره
نسبت صنایع کوچک و متوسط
با اقتصاد مقاومتی

با آثاری از :سیدمحمدعلی سیدابریشمی
علیرضا شجاعی | محمدمهدی رییسزاده
احمد امیراحمدی | حسین سلیمی
بایزید مردوخی | اهللوردی دهقانی
به همراه میزگردی با حضور:
محمدحسین برخوردار | مهدی پورقاضی | منصور عسگری

قرنآسيایی
همبستگیآسيایی

متن سخنرانی یحیی آلاسحاق
در اجالس سران اقتصاد جهانی در هند

در برابر خدمات

درباره اصالحات در اجرای مالیات بر ارزش افزوده
با آثاری از :محمدرضا پورابراهیمی | پدرام سلطانی
غالمرضا سالمی | فریال مستوفی | محمد پارسا

سکوی صادراتی ایران

بررسی روابط تجاری ایران و امارات متحده عربی

به روایت :مسعود دانشمند | اسفندیار رشیدزاده

گفتوگو بامجید راهب ،کارآفرینی در عرصۀ گل و گالب

گزارش راهبردی جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره چشمانداز بازارهای مواد اولیه جهان

نظام بانکی؛ پشتیبان مقاومت

سلطان گالب جهان

بدون شک ،یکی از مهمترین پیششرطهای
تحقق اقتصاد مقاومتی چنانکه در بند نهم
ابالغیه مقــام معظم رهبری آمده اســت «اصالح و
تقویت همهجانب ه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی
به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و
پیشــگامی در تقویت بخش واقعی» است .بانکها بر
مبنای کارکرد تعریفشده خود ،به عنوان تامینکننده
و یا واسط مالی ،میتوانند با تامین بهموقع و مناسب
منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و نیز با اتخاذ
روشهای ساده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود،
نقش ممتازی در بهبود فضای کســبوکار و تحقق
اقتصاد مقاومتــی ایفا کنند .در این راســتا بازآرایی
و اصــاح مقــررات و قوانین حاکم بــر نظام بانکی،
ضرورتی اجتنابناپذیر اســت .از طرف دیگر ،بدون
تغییر و اصالح نرخ سود ســپرده و نرخ تسهیالت و
متناسبکردن آنها با نرخ تورم ممکن نیست که نظام
بانکی وضعیت مطلوبی پیدا کند .یکی دیگر از نکات
مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی خارجشدن بانکها از
سیاست بنگاهداری است .متاسفانه برخی از بانکهای
غیردولتی بیش از آنکه به معنای دقیق وظیفه بانک
را که جمعآوری منابع مردم و هدایت آن به ســوی
اقتصاد مولد است انجام دهند ،در مقام تامین نیازهای

مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

www.tccim.ir

شماره سیوسوم  .دی  76 . 1393صفحه

ISSN:2322-3316

نمودار چهار :اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی
ایجاد رقابت میان
کها
بان 
سازوکاری برای
بازگرداندن
معوقات

اصالح سود سپرده و
تسهیالت

اقتصادمقاومتی
و نظام بانکی

افزایش نظارت بر
عملکردبانکها

خروج از
بنگاهداری

الزام اعطای
تسهیالت به بخش
مولد

سهامداران اصلی خود که بنگاههای تولیدی و خدماتی
بزرگ هســتند قرار دارند .در واقــع به دلیل کارکرد
ناصحیح بانکها ،بنگاههای بزرگ اقدام به تاســیس
بانــک کردهاند و آن را به خدمت خــود درآوردهاند و
این کار شامل وظایف بانک به عنوان یک بنگاه مدرن
نیست .افزایش نظارت بر بانکها برای جلوگیری از بروز
فساد بانکی ،تصویب قوانین و بخشنامههای الزامآور
برای بانکها جهت اعطای تسهیالت ارزان به بخش
تولید کشور ،درنظر گرفتن سازوکاری برای بازگشت
معوقات بانکی ،و برقراری رقابت کامل در عین آزادی
عمل کافی ،از دیگر مواردی است که بهبود عملکرد
نظام بانکی کشور و داشتن بانکی متناسب با اقتصاد
مقاومتی یاری خواهد رساند.
نظام توزیع؛ شبکۀ مقاومت ملی

«شــفاف و روانســازی نظــام توزیــع و
قیمتگذاری و روزآمدســازی شــیوههای
نظارت بر بازار» خواســتهای اســت که در قالب بند
 23سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی مطرح شده
است .موضوعی که به نظر میرسد نیازمند بازنگری در
نظام توزیع به عنوان مویرگهای اقتصاد ایران باشد.
یکی از مهمترین مشکالت نظام توزیع ایران ،فقدان
ساماندهی و دادههای صحیح آماری است .هر تغییری
به آمار دقیق و شــفافیت نیاز دارد .ما آمار دقیقی از
واحدهای صنفی و جزییات آنکه کدامشــان توزیعی
و کدامشان تولیدی است نداریم .همچنین از میزان
فعالیتهای انجمنهای صنفی و توزیعکنندگان کاال
و  ...نیز برآوردی وجود ندارد و پرواضح اســت که اگر
آمار شفاف و درستی در دسترس نباشد نمیتوان نیاز
زمانه را تعیین کرد .مســئله دیگر اینکه ،نظام توزیع
کاال و خدمات ،زمانی مطلوب عمل میکند که در آن
کاال و خدمات در کمترین زمان با کمترین هزینه از
تولیدکنندگان (یا بخش واردات) به مصرفکنندگان
نمودار پنج :اقتصاد مقاومتی در نظام توزیع

ایجاد بانک
آمار و اطالعات

کاهش
تصدی دولتی

یکی از مهمترین عرصههای حضور موثر در
اقتصاد بینالملل ،خصوصاً در کشــورهایی
که از داشتن سوختهای فسیلی و سایر درآمدهای
خدادادی محرومند ،صادرات خدمات است .موضوعی
که در ایران به واســطه وجود همیشگی درآمدهای
نفتی کمتر به آن توجه شده است .یکی از مهمترین
موضوعات در این رابطه ،بازاریابی خدمات است .ما
باید در این عرصه سه استراتژی مهم را مورد توجه
قرار دهیم :نخست اســتراتژی گزینش بازارها ،دوم
اســتراتژی ورود به بازارها و ســوم استراتژی تداوم
حضور در بازارها که ما در هر سه مورد نقص داریم.
جالب اینکه اگر به آمارهای خدمات و بازارهایی که
موفق به صادرات خدمات به آنها شــدهایم نگاهی
بیاندازیم ،میبینیم که نســبت معنــاداری میان
توسعه صدور خدمات فنیومهندسی و ارتباطات و
دیپلماسی سیاسی -اقتصادی دولتهایمان با این
کشــورها وجود دارد .چنانکه اجرای پروژههایی در
کشورهای روسیه ،بالروس ،ونزوئال و سایر کشورهای
مشابه ،همین ارتباط معنادار را نشان میدهد .هرچند
در حوزه کاال ،ارتباطات تجار قدیمی بخش خصوصی
تاثیرگذارتر است ،اما در حوزه صادرات خدمات ب هویژه
خدمات فنی و مهندسی ،به نظر میرسد ،پشتیبانی
دولتــی در داخل و تســهیل دیپلماتیک در حوزه
بینالملل نقش بیشتری در ورود به بازارها دارند .جز
خدمات فنیومهندسی ،ما در حوزههای گردشگری،

با آثاری از :فرج شهیدی | حسین پورسلیمان | حسین پیرموذن

پروندهای در بررسی نسبت
صادرات خدمات و اقتصاد مقاومتی

با آثاری از:
ارسالنفتحیپور
اردشیر اروجی
مهردادهاشمزادههمایونی

به همراه میزگردی با حضور:
مسعود خوانساری ،حمید صافدل
و احمد روستا

مطالبات94

انتظارات بخش خصوصی از بودجه سال آینده
به روایت :یحیی آل اسحاق | علیمحمد احمدی

حمید حسینی | شاهرخ عدالتیان | بایزید مردوخی

حسین امیری خامکانی | حمیدرضا صالحی | شاهرخ ظهیری

نقشه راه رقابتپذیری

گزارش راهبردی مرکز تجارت بینالملل درباره شیوههای گسترش صادرات خدمات
یک آسیایی مسلط بر بازار غرب زندگي و تجربههای جک ما

عبور از بحران به کار گروهی نیاز دارد
کارآفرینی در صنایع دارویی به روایت محمود نجفیعرب
مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی
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فساد؛ پاشنه آشیل اقتصاد

«اگر مــا بتوانیم به یک اقتصاد ســالم
برسیم ،بخش بزرگی از اقتصاد مقاومتی
محقق شــده اســت ».این ســخن رییس سابق
کمیسیون اقتصادی مجلس ،شاهبیت غزل اقتصاد
مقاومتی اســت .موضوعی که در مادۀ  19ابالغیه ما اولویت را به
رهبری با عنوان «شفافسازی اقتصاد ،سالمسازی اعتبارات جاری
آن و جلوگیــری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای دادهایم و اعتبارات
فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و  »...مورد عمرانی هم در
توجه قــرار گرفته و تاکیدی دوباره اســت بر لزوم صورتی که منابعی
مبارزه با فساد اقتصادی ،رانتخواری و انواع اخالل
در اختیارمان باشد
ششرط تحقق
در نظام اقتصادی کشور ،به عنوان پی 
اقتصاد مقاومتی .برخی بوروکراسی پیچیدۀ اداری یا ظرفیت اجرایی
را عامل اصلی بروز فساد در کشورهایی نظیر ایران داشته باشند ،در
میدانند ،دیگرانی تودرتویی نهادی را عاملی مهمتر دستور کار دولت
بهشمار میآورند ،کسانی فقدان نهادهای مدرن را قرارمیگیرند؛
عامل استیصال در برابر فساد سیستماتیک ارزیابی رویکردی که با
میکنند و بعضی دیگر تــورم و کاهش ارزش پول
روح کلی اقتصاد
ملی را یکی از منابع ورود فســاد به اقتصاد کشور
معرفی میکنند .فساد ناشی از هر کدام از این عوامل مقاومتی در
باشد ،بدون شک ،خود منشأ لطمات فراوانی برای تعارض است.
اقتصاد یک کشور است و به مثابه «پاشنه آشیل»
امنیت اقتصادی را مورد تهدید قرار میدهد .یکی از
راهحلهای پیشگیری از بروز فساد که باید به آن فکر
کرد ،تقویت جامعه مدنی به معنای کلی است .درواقع
اگر تشــکلهای مدنی ،احزاب سیاسی و رسانهها،
سندیکاهای کارگری ،مردمی و اتحادیهها در عرصه
عمومــی جامعه فعالیت کنند ،جلوی بســیاری از
کژکاریها گرفته خواهد شــد .افزایش هزینه و
کاهش درآمد حاصل از فســاد برای مفســدان و
وجود فضای باز رسانهای جهت افشای بی واهمه
موارد فساد از دیگر پیششرطهای مبارزه با فساد
در یک جامعه اســت .شفافسازی در عرصههای
نمودار شش :اقتصاد
مدیریتی و اجرایی کشور ،کاهش پیچیدگیهای
مقاومتی و مبارزه با فساد
اداری ،افزایــش کنترل و نظــارت بر مناقصات
اقتصــادی ،اولویت قــرار دادن مبارزه با
شفافسازی
تقویت جامعه
عوامل فسادساز بر مبارزه با مفسد،
در عرصههای
مدنی و آزادی
اصالح روابط و ضوابط اعطای
مدیریتی
رسان هها
وامهای بانکی ،کاهش تعداد
نهادهای موازی نظارتی و
افزایش نظارت بر اقتصادمقاومتی
کاهش شکاف میان قیمت
کاهش بوروکراسی
مناقصات
و مبارزه با فساد
پول رســمی و غیررسمی
از جمله مواردی است که
کاهش نهادهای
اصالح ضوابط
برای پیشگیری از بروز فساد
اعطای وام
موازی نظارتی
الزم و موثر است.
شماره سیو ششم  /فروردین 1394

تشکیل شورای
سیاستگذاری

اقتصادمقاومتی کاهش هزینه
در نظام توزیع و زمان انتقال کاال

دیپلماسی اقتصادی؛ پیششرط صادرات

بررسی راهکارهای گسترش روابط تجاری ایران و آذربایجان

نگر
آینده

استفاده از
ظرفیتتعاونیها

فعالکردن
اصناف و تشکلهای
مردمنهاد

انتقال یابد ،ضمنآنکه در کلیــه مراحل این فرآیند
همچون نگهداری ،چیدمــان ،حملونقل و درنهایت
عرضه کاال و خدمات ،استانداردهای الزم در ارائه کاال
و خدمات رعایت گردد .از طرف دیگر ،به عقیدۀ برخی
کارشناسان ،برای اصالح نظام توزیع کاال و رسیدن به
این مهم ،باید از ظرفیت تعاونیها بیش از پیش استفاده
شود ،چراکه از این طریق بخش قابلتوجهی از هزینهها
کاهش خواهد یافت .برآیند نظرات کارشناســان در
گفتوگو با آیندهنگر این است که «مشکل نظام توزیع
دولتی رانتی و غیرقابل رقابت و عدم وجود شفافیت در
اقتصاد کشور و زنجیره تامین جدی است ».آنها بهترین
راهحل را سیاستگذاری دولتی ،برنامهریزی اصولی و
ایجاد فضای رقابتی شفاف و غیررانتی توسط حاکمیت
و تصدیگری توســط بخش خصوصــی میدانند.
بر این اســاس همچنین ،مواردی چون رانتزدایی،
شفافسازی ،استفاده حداکثری از توان داخلی با توجه
به مزیتها ،فعالکردن اصناف ،اتحادیه و تشکلهای
مردمنهــاد فراگیر ملی نیز میتواند باعث همافزایی و
بهرهوری شود .تشکیل شورای سیاستگذاری به عنوان
متولی و سیاســتگذار اصلی هر گروه همگن صنعتی
و یا زنجیرههای کســبوکار و همچنین اصالح نظام
تعرفهای به ســمت نظام عدالتمحورانه هم از دیگر
پیشنهاداتی اســت که در حوزه اصالح نظام توزیع و
سوق دادن آن به سمت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
مطرح است.

پزشکی و  ...نیز مزیتهای نسبی
و پتانسیلهای فراوانی داریم که
استفاده از آنها به تثبیت جایگاه
منطقهای و جهانی کشور و تحقق
اقتصاد مقاومتی کمک شــایان
توجهی خواهد کرد.

صادرات
خدمات

بازار گرم
مناسبات در کرانه ارس
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الگوی خارجی پیشرفت و توسعه

گزارش تحلیلی
محمدرضا
بختیاری

معاون امور
بینالملل اتاق

گزارش اتاق تهران از هفتمین اجالس «گجرات پویا »2015

تهران

گجرات در ساحل
غربی هند واقع
شده و از سال
 2005تاکنون
رشد اقتصادی
حدود 10درصد
داشته که از
متوسط رشد
اقتصادیهند
بیشتراست.
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هفتمین اجالس «گجــرات پویا  »۲۰۱۵دی ماه
 ۱۳۹۳با شرکت نمایندگانی از  ۱۱۰کشور جهان
در شهر گاندی نگر مرکز ایالت گجرات هند برگزار
شــد .در این اجالس که هر دو سال یکبار برگزار
میشــود ،هیئتی نیز از ایران به سرپرستی اکبر
ترکان مشــاور رئیس جمهور و سرپرست مناطق
آزاد و تجاری کشور و با همراهی  ۱۵نفر از وزارت
امورخارجه ،وزارت راه و ترابری ،مناطق آزاد کشور،
شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ،اتاق بازرگانی
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران ،سازمان بنادر
و دریانوردی حضور یافتنــد .این هیئت عالوهبر
شــرکت در چند ســمینار ،مالقاتهایــی نیز با
مقامات هندی انجام داد و از تاسیســات بندری،
معادن ،نیروگاه موندرا وابســته بــه گروه آدانی و
مراکز صنعتی گروه اسار (نفت و گاز و پتروشیمی
و فــوالد) بازدید به عمــل آورد .در این اجالس
که با سخنرانی نخســت وزیر هند ،نارندرا مودی
افتتاح شد شخصیتهای مهم بینالمللی همچون
دبیرکل ســازمان ملل متحد ،وزیــر امور خارجه
امریکا ،رئیس بانک جهانی ،وزیر کشور هند ،وزیر
تجارت و توسعه انگلستان ،وزیر اقتصاد ،تجارت و
صنعت ژاپن به همراه روسای برخی شرکتهای
بزرگ چند ملیتی و هلدینگها حضور داشتند.
اصلیتریــن موضوع مورد بحــث در این همایش
حول مسائلی همچون امکانات سرمایهگذاری در
هند ،پیشــرفت هند حتی در طــول دوره رکود،
تبادالت فرهنگی ،امکانــات گجرات برای تبدیل

شدن به چهارراه توسعه ،رهبری هند در فقرزدایی
طی دهه آینده ،شــگفتی ازنقطه نظرات نخست
وزیر هند در خصوص شهرهای هوشمند ،حضور
ســرمایهگذاران در هند به منزله پلی برای از بین
بردن شکاف بین آنچه که هست و آنچه که میتواند
باشد ،ایجاد  30هزار شغل در زمینه صنایع برش
الماس در گجرات در آینده ،موقعیت عالی گجرات
در امور اداری و زیرســاختارهای اقتصادی جهت
سرمایهگذاری ،رشد مداوم در زمینههای مختلف
همکاریهای دو جانبه ،چندجانبه و بین المللی با
هند تعریف شده بود.
در طول این همایش  400جلسه مالقات رودررو
بین شــرکتکنندگان برگزار شــد و همچنین
14ســمینار مختلف در مورد کشــورهای ژاپن،
ســنگاپور ،هلند ،انگلســتان ،امریکا ،اســترالیا،
دانمــارک ،کانادا ،ســوئد ،بحرین ،اســرائیل ،و
افغانســتان ،امــارات متحده عربی ،لهســتان و
آســتاراخان طی دو روز برگــزاری همایش برپا
گردیــد که در هر کدام از آنها گروههای مختلفی
شــرکت و در خصوص نحوه تعامل و گســترش
روابط هند و کشــورهای مذکور سخنرانی ،بحث
و گفتگو به عمل آمد .همچنین در طول همایش
بیشــتر از هزار قرارداد مشترک استراتژیک برای
سرمایهگذاری توسط کمپانیهای شرکت کننده
به امضا رسید.
ایــن اجالس که در ادامــه  6اجالس قبلی که از
سال  2005شروع شده است با هدف تبدیل ایالت

گجرات به یک قطب تجارت جهانی تعریف شده
است .جالب اینجاست که نخست وزیر جدید هند
قبل از انتخاب به ســمت جدید سالها سروزیر
ایالــت گجرات بوده و از این نظر عالقه خاصی به
توسعه و پیشرفت این ایالت دارد ضمن اینکه ایالت
گجرات زادگاه مهاتما گاندی بنیانگذار کشور هند
است و با  60میلیون نفر جمعیت دارای امکانات
فراوانی بدین شرح است:
گجــرات در ســاحل غربی هند واقع شــده و به
شــهرهای مهم دنیا از راههــای هوایی و دریایی
مرتبط است .این ایالت از سال  2005تاکنون رشد
اقتصادی حدود 10درصد داشــته که از متوسط
رشــد اقتصادی هند بیشتر اســت و رتبه اول در
بین ایاالت مختلف هند را دارد .ســرمایهگذاری
مستقیم خارجی گجرات  9/5میلیارد دالر از کل
سرمای هگذاری  255میلیاردی در هند است .دولت
گجرات قصد دارد ظرف  5سال آینده  3/3میلیارد
دالر در صنایع نســاجی سرمایهگذاری نماید که
بیش از یک میلیون شــغل در این بخش را ایجاد
خواهد کــرد .گجرات با تولیــد  930000عدل
پنبه60 ،درصد صــادرات این محصول را به خود
اختصاص داده و 50درصد تولید ابریشم65 ،درصد
تولید کتان25 ،درصد تولیدات صنعتی نساجی در
این ایالت به دســت میآید .گجــرات بزرگترین
تولید کننده پارچههای نخــی با  1560کارخانه
متوســط و بزرگ نساجی پیشــرو در این زمینه
اســت .تخمین زده میشــود که صادرات بخش
نساجی گجرات در سال  2017به  25میلیارد دالر
برسد .گجرات همچنین یکی از مراکز عمده دارو
و فرموالسیون آن است و درصدد است که به یکی
از مراکز مهم جهانی صادرات دارو تبدیل شــود.
در ســال  2014صادرات و واردات صنایع دارویی
گجرات بــه  7/8میلیارد دالر رســید همچنین
این ایالت در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر
پیشرو اســت و 15درصد از تولید این نوع انرژی
را در هند به خود اختصاص داده است .در زمینه
توریســم این ایالت با  3500سال سابقه تاریخی
دارای جاذبههای طبیعی و فرهنگی ،نمایشگاهی
و فســتیوال ،ساحل ،معبد و دیگر مراکز دیدنی و
تفریحی اســت .منطقه ویژه سرمایهگذاری هولرا
( DSIR Dh(oleraبا  9225هکتار زمین و 2040
زمینه مختلف فعالیت اقتصادی در ایالت گجرات
واقع شده و در زمینههای صنایع سنگین ،اتومبیل،
الکترونیک ،های تک ،IT ،دارو و بیوتکنولوژی و با
اشتغال بیش از سیصدهزار کارگر مشغول به کار
است.
در مراسم افتتاحیه این همایش نخست وزیر هند
در سخنانی اعالم کرد که این اجالس را با اجالس
جهانی داووس مقایســه میکنــد و گفت« :هند
معتقد است که کل جهان یک خانواده هستند و
این یک اتفاق نادر است که کل جهان در این جا
زیر یک سقف مانند یک خانواده جمع شدهاند .من

به مناطق مختلف دنیا سفر کردهام .همه جا یک
نگرانی مشترک وجود دارد و آن نوسانات اقتصاد
جهانی اســت همه ما باید برای ثبات و بهبود آن
راهحلی پیدا کنیم .گجرات سکویی خواهد بود که
سایر ایاالت نیز از پیشرفت آن بهرهمند گردند».
آقای مودی درباره هدف همایش نیز گفت« :این
همایش با اهداف پیوســتن کوچکها و بزرگها،
فقرا و اغنیا ،احساسات جسمی و افکار بالغ تشکیل
شده است .و ما آگاهیم که با دارا بودن یک ششم
جمعیت جهــان ،هر عمل مــا دارای اثر جهانی
خواهد بود ».نخســت وزیر هند در ادامه با اشاره
به اولویتهای دولتش افزود« :دولت من متعهد به
تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی در هند
و از جمله کیفیت زندگی مردم است و در طول 7
ماه زمامداری متعهد به ایجاد سیاستهایی هستیم
که فضا را قابل پیشبینی شفاف و عادالنه نماید.
ما می خواهیم فدرالیزم تعاونی را در کشور توسعه
دهیم و همزمان میخواهیم رقابت را میان ایاالت
ایجاد کنیم تا هر چه را میخواهند جذب کنند .از
همین رو ما تمرکز را روی زیرساختارها از طریق
ســرمایه گذاری خصوصی و عمومی گذاشتهایم
و با گســترش بخشهای بندرســازی ،فرودگاه،
حمل و نقل به توســعه اقتصاد و توریسم کمک
خواهیم کرد ».آقای مودی همچنین خبر داد که
دولت او چهار ماه قبل حرکت « در هند بسازید»
( )Make in Indiaرا با هدف تشــویق رشد صنایع
در کشور آغاز کرده تا هند را به یک قطب صنایع
جهانی تبدیل کند .او سپس به شرکتکنندگان
در همایش اطمینان داد که « :ایجاد تســهیل در
تجارت با هند نگرانی اصلی برای شــما و ماست
و من به شــما اطمینان می دهم کــه روی این
مسئله بصورت جدی مشغول کار هستیم .امروز
هند سرزمین فرصتهاست .امکانات بسیاری برای
ســرمایهگذاران در هند وجود دارد که محدود به
یک بخش یا منطقه خاص نیست بلکه نامحدود
اســت و قدرت دموکراسی و قوه قضاییه مستقل
هنــد ،زمینه را برای تجارت پایدار با این کشــور
یکند».
فراهم م 
براین اساس برگزاری  7اجالس در گجرات از سال
 2005تاکنون نشــان از اهمیتی است که دولت
هند برای آن قائل است .در اجالس  2015حضور
و سخنرانی نخست وزیر هند ،بان کی مون دبیرکل
سازمان ملل ،جان کری وزیر امور خارجه امریکا و
تعداد زیادی از وزرای اقتصادی کشورهای اروپایی،
اســترالیا ،کانادا و دیگر شــخصیتهای برجسته
سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نشان دهنده
اهمیت آن برای مقامات هند و همچنین جامعه
نالمللی است.
بی 
در ایــن اجالس کشــورهای قدرتمند اقتصادی
تصمیم قاطع خود را برای شــرکت در ساخت و
گسترش اقتصاد هند در همه زمینهها نشان دادند.
امریکا اعالم کرد که ظرف  3سال آینده قصد دارد

بیش از  40میلیارد دالر در هند ســرمایهگذاری
کند .ژاپن نیز با ســرمایهگذاری مســتقیم و نیز
اجرای پروژههای مشــترک در غالب پروژههای
توســعه اقتصادی هند حضور فعال دارد .به نظر
میرســد یکی از اهداف این کشورها ( که اکثرا
کشورهای قدرتمند سیاســی و اقتصادی بلوک
غرب هســتند) عالوه بر کسب منافع متقابل در
همکاریهای اقتصادی با هند ،تبدیل این کشور
به یک قدرت و رقیب سرســخت اقتصادی برای
چین در منطقه و جهان باشد.
کشــور هند با  1/2میلیارد نفر جمعیت ،رشــد
اقتصادی حدود 7درصد ،پیشــرفتهای ســریع
اقتصادی ،صنعتی و تکنولوژیک طی ســالهای
اخیــر تبدیل بــه دومین اقتصاد در حال رشــد
دنیا شــده و بــا زیرســاختارهای الزم از لحاظ
وسعت ،جمعیت تحصیل کرده ،منابع طبیعی و
موقعیت استراتژیک و بزرگترین دموکراسی دنیا
توجه کشــورهای مختلف را برای همکاریهای
اقتصادی ،تجــاری ،صنعتی ،تکنولوژیک به خود
جلــب کرده اســت .دولت هند بــا آگاهی از
شرایط فوقالذکر در صدد است از این عوامل
حداکثر بهرهبرداری را نموده و کشور هند
را به یکی از قطبهای مهم سیاســی و
اقتصادی جهــان تبدیل کند .برگزاری
اجالس  2015بــه نوعی عالقه هند را
برای تبدیل این کشــور به مرکز فوروم
آسیایی شبیه به داووس نشان میدهد
و حضور بیش از  110کشور و مقامات
مختلف جهانی ،تحقق این هدف را برای
هند قابل دسترس میکند.
بدون شــک توســعه اقتصادی هند در
منطقه ای که چه به لحاظ سیاســی و
چه اقتصــادی دارای بحرانهای فراوان
است از نقطه نظر کشورهای اروپایی و
امریکا میتواند به بهبود اوضاع اقتصادی
این کشــورها و در نتیجه صلح و ثبات
منطقــه کمک نمــوده و الگویی برای
مشــارکت آنان در برنامههای توســعه
اقتصادی کشــورهای مذکور و جهان
سوم باشــد .الگویی که در رابطه با
تحوالت و توسعه اقتصادی چین
پس از سیاســت درهای باز
اقتصادی پاسخ مثبت

داد و چین را از یک کشور جهان سوم به دومین
اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کرد و اکنون دولتهای
غربی درصدد هستند عالوه بر استفاده از این الگو
برای هند ،از این کشــور در جهت کنترل و مهار
چین استفاده کنند.
دولت هند نیز با آگاهی از این موقعیت مناســب
اقدام به برگزاری اجالس ایالت گجرات که دارای
توانمندیهای الزم برای همکاریهای اقتصادی و
ســرمایهگذاری است نمود و درصدد است با الگو
قراردادن آن سایر ایالتهای هند را نیز تشویق و
ترغیب به برگزاری چنین اجالسهایی بنماید که
درنهایت به هدف هند برای تبدیل شدن به یکی
از قطبهای اقتصادی جهان کمک خواهد کرد.

بدون شک
توسعهاقتصادی
هند در منطقه ای
که چه به لحاظ
سیاسی و چه
اقتصادی دارای
بحرانهای فراوان
است از نقطهنظر
کشورهایاروپایی
و امریکا میتواند
به بهبود اوضاع
این کشورها و
در نتیجه صلح و
ثبات منطقه کمک
میکند.
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برآورد امروز ،نقشه راه فردا  .علیرضا شجاعی

۲۸

همان خواست تاریخی  .حسن مرادی

۲۸
۲۹

ماندازواقعگرایانه
چش 
حفظ وضع موجود به نفع دولت است

محمد خوشچهره
استاد اقتصاد دانشگاه تهران

اصلیترین چالشهای فراروی مدیریت کالن اقتصاد ملی ،در چشمانداز
سال  ،۱۳۹۴تامین منابع پولی و مالی است که برای تحقق مأموریتها
و انجام وظایف دســتگاهها و نهادهای مختلف به آن نیاز داریم .از آنجا که
اقتصاد ایران وابســته به نفت اســت ،برخالف تفاوت شــعارهای سیاسی
دولتهای پس از جنگ ،هر دولتی که روی کار آمده ،تا پایان دوره خود یک
روند افزایشــی وابستگی به درآمد نفتی را در کارنامه خود به ثبت رسانده
است .در نتیجه ،هر دولت ،رکورد دولت قبلی را شکسته است ،بهطوری که
در دو ،ســه ســال گذشته از نظر میزان وابســتگی به درآمد نفتی در اوج
رکوردشــکنی بودهایم .در مورد دولت یازدهم نیــز اگرچه مدت زیادی از
فعالیت آن نمیگذرد اما قضاوت کلی این اســت که الیحه بودجه ۱۳۹۳
نشان دهنده این مسئله بود که بهطور واقعی باالی  ۶۵درصد درآمد دولت
به درآمدهای نفتی وابسته بوده است .چنین وابستگی شدیدی به یک متغیر
برونداد که امروزه مورد تحریم نیز قرار گرفته است ،میتواند چالش اصلی
در برابر تامین منابع و کسب درآمد در کشور باشد.

نگر
آینده

درباره فرصتهایی که در سال  ۱۳۹۴پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد،
تمایل اصلی دولت این اســت که پس از سه ســال صحبت ،تبلیغات و
اظهارنظرهای مختلف بتواند تالشهایی که در جهت بهبود مناسبات خارجی و
بینالملل صورت گرفته را به نتیجه برساند .دولت این امید را دارد که با بازسازی
مناسبات ،فشار تحریمها کاهش پیدا کند و به تبع آن امکان دسترسی به منابع
بلوکهشده ایران که رقمی باالی صدمیلیارد دالر است فراهم شود؛ ورود این رقم به
کشور ،میتواند مقدمه تحولی جدی در اقتصاد ملی باشد .از آنجایی که واقعگرایی
را ترجیح میدهم اعتقادم براین است که حتی بازسازی مناسبات و حل بعضی از
مشکالت نمیتواند تأثیرات آنی داشته باشد ،مگر در حوزه ج ّو روانی که یکی از
حوزههای صوری فعالیتهای اقتصادی است .مهم تحرک اقتصاد ملی از ق َِبل ورود
منابع جدید است که بهطور قطع این اتفاقات در کوتاهمدت نتیجهای برای کشور
دربرندارد اما در میانمدت و بلندمدت میتواند تأثیر زیادی داشته باشد .بنابراین
حل مشکالت اقتصادی در سال  ۱۳۹۴به تبع تجدید منابع احتمالی نمیتواند
تحلیلیرادربرداشتهباشدیامبناییکتحلیلرارونقببخشد.حفظوضعموجود
به نفع دولت است .هنر دولت در ارتباط با متغیرهای کالن اقتصاد در سال جدید،
این است که بتواند وضع موجود یعنی سطح بیکاری و تورم موجود را حفظ کند.

شماره سیو ششم  /فروردین 1394

اقتصادمقاومتیماههاستبهعنوانیکمسئلهعملیاتیجامعمطرحاست
اما تا پیادهشدن ،باور و عملیاتیشدن آن راه زیادی مانده است ،چراکه هنوز
از عملکرد دولت و مجلس ،یک تبلور عملیاتی که ناشی از ارادهای جدی برای
کاهش وابســتگی به متغیرهای تهدیدزا و در رأس آن نفت باشد را نمیتوان
استنباط کرد .چالشهای اساسی ما هنوز هم به متغیرهای کالن اقتصاد ملی
بازمیگردد .این متغیرهای کالن در ادبیات شناختهشده خود عبارتند از:
الف -اشــتغال :متغیری که در شرایط بحرانی قرار دارد و باید اولویت نظام
تصمیمگیری و سیاستگذاری را معطوف به آن کرد.
ب-سطح عمومی قیمتها یا تورم :این متغیر نیز تقریبا وضعیت مشابهی
دارد و در کنار اشتغال ،وضعیتی بحرانی دارد.
شامل سطح مصرف عمومی ،سطح سرمایهگذاری،
متغیرهای کالن دیگری
ِ
ســطح پسانداز و متغیرهای بزرگی همچون صادرات و واردات نیز وجود
دارند و همه آنها با چالشهایی کمابیش جدی مواجه هستند که بخشی
از آنها چالشهای درونی اقتصاد ملی اســت و بخشی چالشهای ناشی از
اقتصاد بیرونی است اما بههرحال مجموع این چالشها اقتصاد را با شرایط

رکود تورمی مواجه کرده است .اگر چه دولت تمایالت و منویاتی دارد و اعالم
کرده که تورم را به صفر رســانده است و در پی آن اعالم کرده که کشور از
ن صحبتها آرامبخشی موقت برای درد
رکود خارج شده ،اما اگر منظور از ای 
عمومی جامعه باشد یک معنا دارد ،ولی اگر منظور از آن بیان یک واقعیت
باشد به شدت مورد انتقاد و مخالفت صاحبنظران در حوزه اقتصاد ملی قرار
میگیرد .شــرایط اقتصاد ملی ایران در حال حاضر عالئمی را که دولتیها
میگویند نشان نمیدهد ،بهویژه وضعیت متغیرهایی مثل اشتغال ،سطح
سرمایهگذاری یا ســرعت گردش پول و مسائلی از این دست نشاندهنده
خروج اقتصاد از رکود نیستند .البته ممکن است بتوان در حوزههای خاصی
از فعالیتهای اقتصادی مثل نفت ،پتروشیمی یا حتی برخی صنایع مثل
خودرو ،این ارفاق را قائل شد که مقداری از رکود فاصله گرفتهایم اما اینها
برای قضاوت درباره خروج کل اقتصاد کشور از رکود کافی نیست .بنابراین
چالشهای فرارو عمدتا همین متغیرهای کالن مثل درآمدهاست.
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پرونده ویژه

استراتژی؛ خروج غیرتورمی از رکود
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر

با توجه به اتفاقاتی که در سال  1393بر اقتصاد
گذشت ،چشمانداز و پیشبینیتان از اقتصاد
سال ۱۳۹۴چیست؟

محمدعلی ضیغمی
معاون سابق وزارت
صنعت ،معدن و
تجارت

باموفقیت
مذاکرات،فرصتی
طالیی برای
دولت ایجاد
خواهد شد تا از
محل منابع ارزی
بتواندمشکالتش
را برطرف کند
و منابع کافی
برای واردات
کاالهای اساسی
و استراتژیک در
اختیارشباشد.

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند

18

در سال جاری دولت باید بهدنبال این باشد که ضمن
مدیریت و کنترل تورم در بحث خــروج از رکود نیز
بهصورت جهتدار و موثر عمل کند و رونق را به محیط
کسبوکار بازگرداند .این بخشی از چالشهای دولت در
سال ۱۳۹۴است .در کنار این مسائل ،دولت با دو دسته
عوامل تاثیرگذار نیز مواجه است :عوامل درنزا و برونزا.
عوامل درونزا شامل محیط داخلی میشود و مهمترین
وموثرترین و بارزترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور
هستند .عالوه بر این ،عوامل برونزایی نیز وجود دارند
که در فضای بینالمللی حاکم هستند و شاخصترین
آن بحث مذاکرات هستهای و موضوع تحریمهاست
که در فضای اقتصادی امسال تاثیرگذار خواهند بود.
چشمانداز فعلی دولت که از فضای برونزا و مذاکرات
هستهای،تحریموشرایطبینالمللیاستنباطمیشود،
فضایی مثبت است و میتوان امیدوار بود که با ایجاد
توافق منطقی و برد-برد ،نتایج روشــنی را در حوزه
اقتصاد در پــی آورد .اگر مذاکرات به نتیجه برســد
برای دولــت از دو منظر فرصت ایجاد میشــود؛ اول
اینکه در چنین شــرایطی امکان افزایش فروش نفت
برای دولت ایجاد میشود و میتواند امکانات بهتری
دراختیار داشته باشد .دوم اینکه منابع ارزی دولت که
هماکنون در کشورهای دیگر غیرقابل استفاده است،
با این توافقات ،قابل استفاده میشود .در نتیجه ،این
امیدواری برای دولت ایجاد میشود که در بخشهای
عمرانی منابع ارزی مناسبی که در دوسال اخیر به دلیل
سیاستهای نادرســت دولتهای گذشته با مضیقه
روبرو شد ،استفاده شــود و بخشهای دیگر اقتصاد
از ایــن طریق به گردش درآیــد .در صورت موفقیت
مذاکرات ،فرصتی طالیی بــرای دولت ایجاد خواهد
شد تا از محل منابع ارزی بتواند مشکالتش را برطرف
کند .از سوی دیگر مثبتبودن فضا این امکان را فراهم
میکند که منابع کافی برای واردات کاالهای اساسی
و استراتژیک در اختیار دولت باشد .بهبیان دیگر اگر
منابع ارزی بیشتری در اختیار دولت باشد ،هم مشکل
میزان منابع ارزی برطرف میشود و هم فضای مثبت
روانی در بازار ارز ایجاد خواهد شد .از سوی دیگر این
اتفاق اثر کاهندهای بر التهاب بازار ارز در شبکه غیربانکی
نیز خواهد داشت و میتوان نرخ ارز در بازار آزاد را نیز
تا حدودی کاهش داد .مضاف براینکه افزایش منابع
ارزی نیز فرصتی برای دولت و سیســتم بانکی ایجاد
خواهد کرد و دولت دراین شــرایط میتواند به سمت
کمکردن فاصله نرخ ارز در شبکه بانکی و آزاد حرکت
کند .در این شرایط ،دولت میتواند هدفگذاری خود

را برای تکنرخی کــردن ارز نیز محقق کند .البته ارز
تکنرخی حذف کامل فاصله بیــن ارز دولتی و آزاد
نیســت اما اگر این فاصله قدری نزدیکتر شود ،ارز
شبکه بانکی بهراحتی در دسترس فعاالن اقتصادی
قرار خواهد گرفت و این گروه نیــز بهراحتی و بدون
دغدغه میتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
از سوی دیگر در صورت تحقق این اتفاق ،واردکنندگان
و تولیدکنندگان نیز برای تامین قطعات ماشینآالت
و مواد اولیه به جای اینکه در صف ارز سیستم بانکی
بایستند ،وقتی مشاهده کنند که این فاصله کم زمان
انتظار را پوشش میدهد ارز موردنظر را از سیستم بانکی
تامین میکنند و در این صورت است که دولت میتواند
درجهت تکنرخی کــردن ارز حرکت کند .دولت در
این شرایط میتواند شاهد تحقق برنامهریزیهای دو
سال گذشته باشــد و در این صورت ،بهسازیهایی
که در اقتصاد پیشبینی کرده طی سال  ۱۳۹۴ب هبار
خواهد نشست .این موضوع برای دولت فرصتی ایجاد
میکند تا برنامهها و فعالیتهای خود را امیدوارانهتر
دنبال کند .موضوع دیگری کــه از احتمال موفقیت
مذاکرات حاصل میشود ،ورود سرمایهگذاران داخلی
وخارجیبهبخشهایسرمای هبَرازجملهعمران،بورس
و سرمایهگذاری بلندمدت است .مواردی که همگی
مستقیماً بر اقتصاد کشــور و خروج آن از رکود تاثیر
میگذارند و فضای مثبتی را برای آن رقم خواهند زد.
دولت در ســال  ۱۳۹۴چگونــه میتواند از
فرصتهای پیشروی اقتصاد ایران به صورت
مطلوب و در بهترین سناریو استفاده کند؟

دولت برای بالفعل کردن فرصتهای احتمالی باید سه
محور مهم را مورد توجــه قرار دهد و برای تحقق آنها
تالش کند .یکی از این محورها بحث خروج از رکود و
تنظیم مقرراتی است که دولت از طریق آن قادر باشد
بخشهای اقتصادی بهویژه فعــاالن بخش تولید را
تحریک کند ،شرایط رکودی را از تولید خارج کند و
رونق را مجددا به این بخش بازگرداند.
بهبود محیط کســبوکار ،محور دیگری اســت که
دولت باید برای تحقق آن تالش کند .افزایش ســهم
بخش خصوصی در اقتصاد نیز ،محور سومی است که
هماکنون یکی از چالشهای اصلی دولت اســت و در
سال آینده نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
کاهش شدید قیمت نفت در اواخر سال،1393
مشکالتیرامتوجهدولتکرد.نگاهشمادرباره
آینده بازار نفت چیست؟

بهنظر نمیرسد سال  ،۱۳۹۴نوسان شدیدی در قیمت
نفت دیده شود اما آنچه که براساس اطالعات رسیده
میتوان تحلیل واستنباط کرد این است که قیمت نفت
در دامنه موجود در نوسان خواهد بود .از سوی دیگر

با توجه به نقش کشــورهای تولیدکننده نفت و نفت
شِ یل بهنظر میرسد جهش ناگهانی و افت شدید برای
قیمت نفت در طول سال جاری متصور نباشد اما آنچه
که دراین میان از اهمیت بیشتری برخوردار است ،در
درجه اول افزایش امکان فروش نفت در سایه مذاکرات
هستهای و دوم ،استفاده بهینه منابع حاصل از محل
فروش نفت است.
دولت در ســالی که گذشــت با سه چالش
خشکسالی ،پدیده ریزگردها و بحران کمآبی
روبرو بود .چه اولویتهایی را باید مدنظر قرار دهد تا
چالشهای این بخش در سال جدید به حداقل برسد؟

نمیتوان نادیده گرفت که در ســالهای گذشــته
اگر نگوییم از مدیریت کِشــت غافل شدیم ،اما توجه
جدی نیز به این بخش نداشــتیم .هرچند تزریقاتی
در این بخش صورت گرفت اما توجه نشــد که باید بر
اساس منابع ،در حد امکان و مزیتهایی که در بخش
سرزمینی وجود دارد ،مدیریت کشت را انجام دهیم.
به این معنا که باغدار و کشاورز نباید به صورت سعی و
خطا به سمت کشت محصول حرکت کنند و سندروم
سیبزمینی و پیاز را در محصوالت دیگر شاهد باشیم .از
سوی دیگر به دلیل محدودیت آبی در بخش کشاورزی
که سال گذشته ،بیش از همیشه خودنمایی میکرد،
دولت باید امسال به سمت کشت محصوالتی برود که از
منابع آبی کمتری تغذیه کنند .باید به این موضوع توجه
داشت که چه محصولی تولید کنیم و چه محصوالتی
را از کجاها تامین کنیم که مقرون به صرفه باشد .توجه
به کاالهای استراتژیک و جلوگیری از تولید محصوالت
ببَری که موجب خسارت به منابع زیرزمینی میشود
آ
از دیگر مسائلی اســت که باید مورد توجه دولت قرار
گیرد .دولت همچنین باید نســبت به تغییر کشت
و جایگزینکردن محصوالت دیگــری که منابع آب
کمتری نیاز دارند ،اقدام کند .البته تمامی این موارد
نیازمند ترویج در بخش کشاورزی است.
مهمترین اســتراتژیای که دولت باید در
طراحی راهبردهای اقتصادی خود در ســال
 ۱۳۹۴درنظر داشته باشد به نظر شما چیست؟

خــروج از رکود با حفــظ و مدیریت نرخ تــورم باید
مهمترین رویکرد و اســتراتژی دولت در سال جاری
باشد .ســال  ۱۳۹۴ســالی نهچندان آســان و بلکه
دشــوار برای دولت خواهد بود .سالی سخت همراه با
بروز طلیعههای جدیدی از شــکوفایی اقتصادی .در
ســال جاری ،اگر عوامل دورنزا و بــرونزا همافزایی
داشته باشند و در عین حال ،تدبیر و عقالنیتی که در
تصمیمات دولتی وجود دارد ،در عرصه اقتصادی تداوم
یابد و به بار بنشیند ،رشــد مورد انتظار اقتصادی نیز
محقق خواهد شد.

اقتصاد بدون نفت؛ از رویا تا واقعیت

پرونده ویژه

عکس :امید ایرانمهر

دولت باید تبعات« تغییر» را بپذیرد
آیندهنگری اقتصاد  ۱۳۹۴در میزگردی با حضور سیدحمید حسینی و احمد ترکنژاد

عظیممحمودآبادی:فصلمشترکتمامیپیشبینیهابرایاقتصادایراندرسال
 ،۱۳۹۴تاثیر نتیجۀ مذاکرات تیم دیپلماسی کشورمان با گروه پنج به عالوه یک
است .هم سیدحمید حسینی و هم احمد ترکنژاد دو میهمان میزگرد آیندهنگر،
معتقدند این توافق در شرف نهاییشدن است ،و در این صورت بخش وسیعی از
مشکالت اقتصاد ایران بهویژه در حوزه نقلوانتقال اعتبارات مالی مرتفع میشود.
موضــوع میزگرد مــا آیندهنگری و
پیشبینی اقتصاد ایران در سال  ۱۳۹۴است.
شــاید الزم باشد ابتدا تصویری از وضعیت
موجود ارائه دهیم تــا بتوانیم در آینه آن،
سال پیشرو را ببینیم.
ترکنژاد :اصلیترین مســئله امروز اقتصاد ایران

آقای حسینی شما در مورد تصویری
که آقای ترکنــژاد از وضعیت موجود ارائه
دادند چه نظری دارید؟ آیا شما هم خروج از

نگر
آینده

خود نیز مزید بر علت شــدهاند .برآوردها نشــان
میدهد رشد سرمایهگذاری ما  ۵درصد در پایان
سال  ۱۳۹۳است و شاید قادر باشیم تا پایان سال
 ۱۳۹۹این رقم را به  ۱۲درصد برســانیم .در این
صورت ،نرخ رشد سرمایهگذاریهای ثابت تا پایان
ســال  1393اگر از ۲درصد به 2.9درصد رسیده
باشــد ،رشد اقتصادی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹
به متوسط ۳درصد خواهد رسید .این نرخ رشد،
رشد اقتصادی بسیار محدودی را نوید میدهد که
در ســهچهار دهه گذشته سابقه ندارد .بهواسطه
همین شــرایطی که وجود دارد ظرفیتســازی
برای اشــتغالهای جدید در حال محدودشدن
اســت و همزمان ،جمعیت بیکاران و بهخصوص
بیکاران فارغالتحصیل دانشگاهها بهطور مداوم ،در

حال افزایش است .موضوع اشتغال ،یک موضوع
اقتصادیاجتماعی است؛ بههر دلیلی اگر با توجه
به این رشــد محدود تا انتهای این دهه ،یک فکر
بنیادی برای آن نکنیم ،چگونگی بازتولید اقتصاد
ملی را ندانیم و آن را پیاده نکنیم ،بهنظر میرسد
که ایــن چالش اقتصادیاجتماعی به یک بحران
سیاسی تبدیلشود .پس ،این یک ضرورت است
که ببینیم چگونه میتوانیم از این شرایط که ما را
به یک توان محدود تولید در اقتصاد کشور دچار
کرده خارج شویم.

شماره سیو ششم  /فروردین 1394

کاهش ظرفیتها و توان تولیدی کشور است که
باعث شده رشد اقتصادی محدودی رقم بخورد.
ایــن موضوع بیش از هر چیز ناشــی از دو عامل
مهم؛ رشد محدود تشدید سرمایه و همچنین رشد
یهای ِ
ثابت انجا مشده است.
محدود سرمایهگذار 
از طرف دیگر ،روند اقتصادکشــور پیش از سال
 ،۱۳۹۳هم حکایت از رشد منفی سرمایهگذاری
دارد و هم رشــد منفی بهرهوری کل ،که اینها

مســئله هدفمندی یارانهها مورد دیگری است که هر دو نفر متفقالقولند که
دولت باید یکبار برای همیشه تصمیم نهایی خود را دربارۀ آن بگیرد ،به سرعت
عملیاتیاش کند و تبعات سیاسی آن را نیز بپذیرد .مشروح میزگرد آیندهنگر
در ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سالی که گذشت و پیشبینی و آیندهنگری
اقتصاد  ۱۳۹۴را در ادامه میخوانید.
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ترکنژاد :وقتی
دولت با مشقات
فراوانی که از آن
مطلعیم ،ارز را
تأمین میکند نباید
آن را به مصرف
کاالهایمصرفی
برساند.اولویت
باید راهاندازی
واحدهایتولیدی،
تأمین قطعات و
واردکردن دانش و
تکنولوژیباشد.

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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وضعیت تحدید تولید و زمینهســازی
بــرای فرصتهای شــغلی جدید را
اولویت و مسئله اصلی اقتصاد کشور
میدانید؟

حسینی :مــن این بحث را از جای دیگری
پی میگیرم .پس از توافقنامه ژنو ،با توجه به
تصمیماتی که دولت در جهت کنترل نقدینگی
و اصالح سیاســتهای غلط گذشته اتخاذ کرد،
بهنظر میرسد ما روندی روبهرشد را طی کردیم و
توانستیم تا اینجا ،در دو دوره سهماهه ،رشد مثبت
اقتصادی را تجربه کنیم .یعنی اگر توانسته باشیم
در سه ماهه آخر ســال  ۱۳۹۳هم رشد مثبتی
داشته باشــیم ،میتوانیم ادعا کنیم که کشور از
رکود خارج شده است .عمده دالیلی که باعث شد
در پایان امسال ،بسیاری از ما [فعاالن اقتصادی]
احســاس کنیم اقتصاد کشور کمی جان گرفته
و تــا حدی بهبود یافته این اســت که در درجۀ
اول؛ دولت طی این دو ســال ،با تمام مشکالت
و ســختیهای گذشته توانست  ۵۰هزار میلیارد
تومان بودجه عمرانی را به بازار کشور تزریق کند.
همزمان طلب بسیاری از پیمانکاران پرداخت شده
و به بسیاری از پروژهها نیز پول تزریقشده است.
یعنی بودجه عمرانی بعد از سالها بار دیگر نقش
مثبت خود را در اقتصاد کشور بازی میکند .دوم،
اینکه به خاطر فضای مطلوب و همچنین منابع
ارزی مناسبی که فراهم شد واردات ما بهخصوص
در حوزۀ مواد اولیه واحدهای صنعتی و کاالهای
واســطهای رشد خوبی داشته که این نیز به نوبۀ
خود ،به رشد تولید بسیاری از اقالم داخلی مثل
خودرو کمک کرده است .در صنعت ساختمان و
بقیه صنایع نیز توانستهایم تا حدی افزایش تولید
داشــته باشــیم .برخی منتقدان تصور میکنند
اقتصاد مقاومتی یعنی هیچ وارداتی نداشته باشیم
درصورتی که این وارداتی که انجام شــد ،دقیقا
در راســتای افزایش صادرات و کمک به افزایش
رشــد اقتصادی کشور عمل میکند .سوم ،اینکه
وضعیت نقدینگی بانکها در این مدت نسبت به
گذشته بهبود یافته است؛ چراکه دولت توانست
آرامــش را در بازار حاکم کند و در نتیجه ،منابع
مالی کشور از بازار ارز ،سکه و ساختمان بار دیگر
به سمت بانکها روانه شــد و نقدینگی بانکها
و ســپردههای مردم نزد آنان حــدود ۳۰درصد
افزایش یافت .عمده این سپردهها ،بیش از ۲۰۰
هزار میلیارد تومان سپردههای بلندمدت مردم در
بانکهاست که آنها امسال میتوانند به پشتوانۀ
آن در مجمــوع بیش از  ۳۰۰هزار میلیاردتومان
تسهیالت به بخش تولید و بخشهای اقتصادی
کشــور بدهند .این سه عامل دست به دست هم
داده و توانســته روند مالیم رو به رشدی را برای
اقتصاد کشــور ترســیم کند .اگر این شرایط ،با
ت مردم و فعاالن
خواســتهها ،انتظارات و مطالبا 

خواهد بود ،چراکه اگر این اتفاق بیفتد،
کشور مواد خام خود را در یک مرحله
تبدیل میکنــد ،واحدهای جدیدی به
مدار تولید میرســند و محصول اینها
در بازار قابل عرضه خواهد بود.

بخش خصوصی همسان نیست ،به این دلیل است
که انتظارات فراتر از اینهاست .احساس مردم این
اســت که این رونق هنوز در سطح خرد بنگاهها،
در ســطح زندگی مردم و در قیمت کاالها دیده
نمیشــود .شــما رونق را در صادرات ،افزایش را
در تولیــد نفت و گاز و در تولید کالن مشــاهده
میکنید اما این رونق تا به سطح بنگاههای بزرگ
بیاید و از آنجا به بنگاههای کوچک برســد قطعا
زمان زیادی میبرد .وقتی ایرانخودرو راه بیفتد،
پس از آن کار قطعهسازان رونق میگیرد و سپس
سایر کسانی که در صنعت خودرو مشغول هستند
آثــار آن را میبینند .در مرحله اول شــاید آنها
این احساس را نکنند که رونق و افزایش تولیدی
در اقتصاد کشور رخ داده است .بنابراین من فکر
میکنم برخالف تمام مشکالت و سختیهایی که
اقتصاد کشــور با آنها مواجه بود ،سال خوبی را
پشت سر گذاشتیم .خوشبین هستم که مسائل
ما با دنیا درســال جدید بهبــود مییابد و این
موضــوع میتواند تغییرات بســیار بزرگی را در
اقتصاد کشــور ایجاد کند و بسیاری از روندها را
تغییر دهد.
آقای ترکنژاد! دکتر حسینی تصویر
مثبتی ارائه کردند که ممکن است شما هم با
بخشی از آنها موافق باشید .فکر میکنید
مواردی که به عنوان دستاوردهای دولت در
سال گذشته مطرح شد ،میتواند همچنان
در سال جاری ادامه داشته باشد؟
ترکنژاد :این قابل انکار نیست که دولت یازدهم

در طول دوران کوتاه فعالیتش ،رفتارهایی منطقی
درپیش گرفته و همین رفتارهای منطقی منجر
به شکلگیری نوعی آرامش در اقتصاد کشور شده
است ،بهطوری که در سال  ،۱۳۹۳ما جز مقاطعی
کوتــاه ،هیجانی در بازار نداشــتیم و این آرامش
کمک مهمی به اقتصاد کشور است .اما دولت در
ماههای اخیر ،با پدیده کاهش قیمت نفت مواجه
شــد که بســیاری از معادالت را تغییر میدهد.
البته امیدواریــم با طرحهایی کــه وزارت نفت
بر آن متمرکز شــده تا به نتیجه برساند بتوانیم
بخشی از مشکالت ناشی از کاهش قیمت نفت را
از طریق فروش فرآوردهها جبران کنیم .انشاءاهلل
در ســال  ۱۳۹۴این یکی از نقاط امیدوارکننده

در این صورت آیا درآمد ایران از
آن محل ،بــا درآمد حاصل از فروش نفت
خام در وضعیتی که ســابق بر این داشتیم
قابل قیاس است؟
ترکنژاد :با توجه به قیمتهایی که وجود دارد،

اگر بتوانیم فرآوردههــای نفتیمان را در بازار به
فروش برسانیم بخش قابل توجهی از آن درآمد
ازدســترفته را میتوان جبران کرد که احتماال
هم خواهیم توانست .این یک نقطه امیدوارکننده
است ولی بهطور کلی من اعتقاد دارم دولت باید
سه مســئله و یک «باید» را مدنظر داشته باشد
و آن این اســت که تمام سیاستهای دولت باید
حوزههای مولد را پشــتیبانی کند؛ این حوزهها
شــامل تولید صنعتی ،تولید کشاورزی و حتی
تولید خدمات هم هســت که باید به آنها توجه
کند .در کنار اینها ،دولت باید مراقب باشــد که
سیاســتهایش حوزههای غیرمولد را پشتیبانی
نکنند .این در درجــه اول ،در حفظ فرصتهای
شــغلی فعلی تعیینکننده اســت و در مراحل
بعد ،روی افزایش نرخ ســرمایهگذاریهای ِ
ثابت
انجامشــده تأثیر میگذارد و آثار تورمی کمتری
به دنبال خواهد داشت.
شــما از لزوم حمایت دولت از تولید
مولد و خودداری از حمایت تولید غیرمولد
ســخن میگویید ،لطفا بگویید تولیدهای
مولد و غیرمولد بهطور مصداقی شامل کدام
صنایع میشوند؟
ترکنژاد :وقتی دولت با مشقات فراوانی که از آن

مطلعیم ،ارز را تأمین میکند نباید آن را به مصرف
کاالهای مصرفی برساند .اولویت دولت حتما باید
تخصیص مواد اولیه بــرای راهاندازی واحدهای
تولیدی ،تأمیــن قطعات و درواقــع واردکردن
دانش و تکنولوژی و تمام این امکاناتی که وجود
دارد باشــد .یعنی ما اگــر در داخل میتوانیم از
ظرفیتهای سرمای هگذاریشده تولیدی بهدست
آوریــم ،باید تالش کنیم بهــرهوری و کیفیت را
باال ببریم تا بتوانیم کمتر واردات داشــته باشیم.
امروز دیگر زمانی نیست که ساالنه  ۱۲۷یا ۱۲۸
میلیارد دالر داشته باشیم تا عمدۀ آن را به واردات
اختصاص دهیم ،اشتباه بنیادینی که دولت قبل
مرتکب شد این بود که برای کنترل تورم سیاست
درهــای باز وارداتی را اجرا کرد که ضربه مهلکی
به تولید کشــور بود .من فکر میکنم سه مسئله
وجود دارد که دولت باید آنها را در اولویت قرار
دهد .اول اینکه باید تکلیف یارانهها را روشن کند.

کدام یــک از نهادهــای صنعتی یا
اقدامات اقتصادی ما غیرمولد هستند؟
ترکنژاد :حرف ما این است که منابع کشور اعم

از منابــع ارزی و منابع ریالی نباید به واردات آن
دســته از کاالهای نهایی اختصاص یابد که ایران
ظرفیت تولید آنها را دارد .این یک واقعیت است
که قدرت خرید مردم پایین آمده و آنها نوعی فقر
نجیبانه را تحمــل میکنند ،معنای دیگرش این
اســت که آنقدر نقدینگی در اختیار مردم نیست
که تقاضا را تشدید کند و بعد ما برای ارائه کاال به
آنها مجبور شویم دستمان را به نشانه تسلیم باال
ببریم .اتفاقا تمامی شرایط آماده است برای اینکه
مــا روی واحدهای تولیدیمان ســرمایهگذاری
کنیم.
آقای حسینی! جناب ترکنژاد معتقدند
که فروش فرآوردههای نفتی میتواند بخش
قابل توجهی از کســری حاصل از کاهش
درآمدهای نفتی را جبــران کند .عالوه بر
بیان نظر خود درباره این مسئله ،بفرمایید
روند قیمــت نفت را چگونــه پیشبینی
میکنید و این مسئله چه تأثیری بر تامین
بودجه در سال جدید خواهد داشت؟
حسینی :یکــی از دلنگرانیهایی که اواخر سال

گذشته برای کشور ایجاد شد ،کاهش قیمت نفت
بود .در این رابطه ،حرفهای سیاسی زیادی زده
شــد مبنی بر اینکه نفت بــه  ۳۰ ،۴۰و یا حتی
 ۲۰دالر برسد اما کارشناسان نفت و گاز معتقدند
اتفاق عجیبی در بازار نفت نیفتاده که قیمتها به
این شــدت کاهش پیدا کند .شرایط فعلی ناشی
از وقوع نوعی جنــگ قیمت بین صادرکنندگان
لهای اخیر انقالبی در
اســت ،باالخره طی ســا 
عرصۀ فناوری دنیــا رخ داده و بر اثر آن مازادی
از تولیــد در بازار وجــود دارد که نمیتوان آن را
نادیده گرفت .اما شــرایطی که به کاهش قیمت
نفت در اواخر سال گذشته انجامید پایدار نیست

حسینی:شرایطی
که به کاهش قیمت
نفت در اواخر سال
گذشتهانجامید
پایدارنیست
و کارشناسان
پیشبینیمیکنند
طی ماههای آینده،
قیمتهااصالح
میشود و به
محدوده ۷۰-۶۰
دالر بازمیگردد.
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دولت نباید نگران طبقات پایین جامعه باشد .من
فکر میکنم  ۲۰میلیون نفر از جمعیت کشــور
واقعا نیازمند حمایت دولت هستند .پیشنهادی
که وجود دارد این اســت که حتی میتوان یارانه
این  ۲۰میلیون نفر را دوبرابر کرد تا مؤثرتر باشد،
ولی در مقابل حدود  50میلیون نفر را داریم که
میتوان از فهرســت یارانهبگیران حذف کرد .این
کار ،بار یارانهای را برای کشور نصف خواهد کرد.
هرچند به نظر میرسد حذف یکباره یارانه دیگر
امکانپذیر نباشد اما میتوان محتوای آن را تغییر
داد .دوم اینکه دولت باید سیاست یکسانسازی
نرخ ارز را اعمال کند چون شــکافی هســت که
بهطــور دائم وجود دارد و ماحصل آن به دســت
مصرفکننده نهایی نمیرسد تا از یکسو تبدیل
به رفاه شــود و از طرف دیگر ،درآمدهای دولت
را افزایش دهد .مســئله دیگر لزوم حذف یارانه
نان از سوی دولت است .کاری که درآمد حاصل
از آن نیز  ۱۰تا  ۱۱هــزار میلیارد تومان خواهد
بــود و دولت میتواند از آن در جنبههای دیگری
بهره بگیرد .ســوم اینکه دولت باید در مســئله
ســوخت و انرژی حرکت جدیتری صورت دهد.
این سه مســئله در کنار هم ،به بهینگی مصرف
و درآمدهــای دولت کمک میکند .چرا اینها را
مطرح میکنم؛ برای اینکه دولت متمرکز اســت
کــه بخش قابل توجهی از بودجــه عمومی را از
بخش مالیات بگیرد اما این کار اگر به درســتی
انجام نشود ،مصداق سیاستهای ضدمولد است.
شــما باید بتوانید راهحلهایی بــرای بهبود این
روند پیــدا کنید ،بهطور مثال بــرای آنهایی که
فرصتهای شــغلی بیشــتری را حفظ میکنند
تشویقهای مالیاتی بگذارید ،چون فشار مالیاتی بر
واحدهای تولیدی میتواند اثرات کندکننده بسیار
زیادی داشــته باشد .بنابراین بهتر است دولت بر
ظرفیتهای درآمدی که دارد  -یا میتواند ایجاد
کند  -متمرکز شود ،فشار مالیاتی را بر حوزههای
کسبوکار کم کند تا آنها بتوانند تحرک بیشتری
داشــته باشند و سیاســتهای خروج از رکود با
حداقل تورم ،بتواند اتفاق بیفتد .جوانههای خروج
از رکود در حال ظهور است اما مطمئناً مردم فعال
آن را احساس نمیکنند .دکتر مسعود نیلی مثال
خوبی در این باره دارد که پشــت یک چراغ قرمز
که صفی طوالنی از ماشینها ایستادهاند و شما در
فاصلهای دور از چــراغ قرار دارید ،ظاهرا ً حرکت
نمیکنید اما آن کسی که جلوتر ایستاده دارد با
سرعتی ثابت حرکت میکند و تا شما به او برسید
زمان میبرد .بنابرایــن باز هم تاکید میکنم که
این سه مسئله بسیار مهماند و دولت باید درباره
آنها تصمیمات قاطعــی بگیرد ،چراکه اگر روند
قبلی را ادامه دهد آثــار و تبعات تخریبی دولت
قبلی با یک مرحله تأخیری دیگر ،دوباره پدیدار
خواهد شد .این دولت هوشــیار است ،نیروهای
متخصص و دلســوز زیادی دارد و کسانی که آن

را حمایت کردند تا روی کار بیاید نیز دل در گرو
موفقیت او دارند .من اخیرا ً گزارشی میخواندم که
بر اساس آن ،درحال حاضر تخصیص منابع بانکی
بهخصوص در بانکهای تجاری بیش از ۷۰درصد
در حوزههای غیرمولد انجام شده است.

و کارشناســان پیشبینی میکنند طی ماههای
آینــده ،قیمتها اصالح میشــود و به محدوده
 ۷۰- ۶۰دالر بازمیگردد .طبق آخرین پیشبینی
مؤسسه اســتاندارد تحقیقات چارتر که مؤسسه
معتبری اســت ،در نیمه دوم سال  ۲۰۱۵قیمت
نفــت برنت به  ۸۵دالر میرســد ،درصورتی که
متوسط قیمت نفت برنت ســال گذشته به ۵۳
دالر رسید .یعنی پیشبینیها حاکی از آن است
که قیمت نفت دستکم حدود ۳۰درصد افزایش
خواهد یافت .در بودجهای که کمیســیون تلفیق
برای امسال تصویب کرد ،سهم درآمدهای نفتی
را از  ۷۲هــزار میلیارد تومان به  ۵۴هزار میلیارد
تومــان کاهش داد که حــدود  ۴۰هزار میلیارد
تومــان آن را از محــل فروش نفــت  ۴۰دالری
پیشبینی کرده بود ۱۴ ،۱۳ .هزار میلیارد تومان
هم از محل  ۵میلیارد دالر پول نفتی پیشبینی
کرده بود که به تازگی فهمیدند در هند داریم .تراز
سرمایه کشــور در سال  ۲۲ ،۱۳۹۱میلیارد دالر
کم داشــت که تحت عنوان اشتباه آماری در تراز
سرمایه کشور ثبت شده بود .فعال  ۵میلیارد دالر
از این کسری در هند پیدا شده و آن را به بودجه
امســال اضافه کردهاند اما هنوز در حال پیگیری
این مسئله هستند .بهطور قطع با  ۵۴هزار میلیارد
تومان کار زیادی نمیتوان از پیش برد .فقط اگر
هزینه کارمندان دولت و حقوقهای دولتی را در
نظر بگیریم ،چیزی حدود  ۷۰هزار میلیارد تومان
است .یعنی اگر دولت با همین اندازهای که دارد،
هیچ کاری هم نخواهد انجام دهد باید حداقل ۷۰
هزار میلیارد تومان به حقوقها تخصیص دهد و
عالوه بر ایــن ۴۸ ،۴۷ ،هزار میلیارد تومان برای
تأمین حقوق اجتماعی ،رفاه و بازنشستگان هزینه
کند .یعنی چیزی حدود  ۱۱۰هزار میلیارد تومان
فقط هزینههای دولت اســت لذا همه پیشبینی
میکنند که ســال جدید ،سال سختی باشد .اما
اتفاقی که در بودجه دیده نشده و از نقاط مثبت
آن اســت اینکه باالخره  ۵فاز پارس جنوبی راه
افتاده یا در حال راهاندازی اســت ۱۲۵ .میلیون
مترمکعب گاز ،حدود  ۲۰۰هزار بشــکه میعانات
گازی و حــدود  ۲تا  ۵.۲میلیون تن گاز مایع به
تولیدات کشور اضافه میشود که دو نتیجه دارد؛
یکی اینکه ما حتما میتوانیــم صادراتمان را به
عراق شروع کنیم ،صادرات گاز به ترکیه را افزایش
دهیم و همزمــان واردات از ترکمنســتان را به
حداقل برسانیم که این خودش میتواند ۱۵۱۰،
میلیارد دالر منابع جدید برای دولت ایجاد کند.
کار دومی که دولت میکند این است که هرچند
در ســال  ۲۷ ،۱۳۹۲میلیارد لیتــر مایعات در
نیروگاهها مصرف کرد و سال گذشته آن را کاهش
داد ،امسال با توجه به افزایش تولید گاز ،میتواند
کل مصرف نیروگاههــا را قطع کند تا تولیدمان
صادر شــود .یعنی دولت در ایــن بین ،میتواند
درآمــدی  ۷۶میلیــارد دالری از محل صادرات
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مینگذاری شده
است .من فکر
میکنم نهتنها این
مینگذاریاتفاق
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آن حتی در دست
مینگذاران هم
نیست تا بتوانند
از روی آن کاری
بکنند.
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فرآوردهها داشــته باشد ،بحث میعانات گازی که
جای خود را دارد .پیشبینی من این اســت که
دولت چیزی حدود  ۶۰یا ۷۰میلیون دالر در روز
افزایش درآمد داشته باشد .دولت به هر دلیل در
بودجه امســال به عنوان یک اقدام احتیاطی این
درآمــد جدید را ندیده اســت ،پس خیلی نباید
دلنگران کســری بودجه بود .هم قیمت نفت رو
به افزایش اســت ،هم دستکم برای سال جدید
درآمدهای جایگزینی داریم ،و هم دولت باالخره
باید مجبور شــود از بعضی از سیاستهای خود
دســت بردارد .تجربه نشــان داده کــه تا دولت
مجبور نشــود از بعضی سیاستهای پوپولیستی
خود دســت برنمیدارد .دولت باید گاهی مجبور
شــود تا اصالحی ساختاری انجام دهد وگرنه اگر
این اختیار با خودش باشــد نشان داده که قدرت
و جســارت تصمیمگیری نــدارد و کار به جایی
میرســد که دیگر نمیتواند ادامه دهد ،مجبور
به اصالح میشــود و افکار عمومی هم میپذیرد
که این اصالح ساختار با هر هزینهای انجام شود.
وقتی دولت میگوید ندارم و نمیتوانم ،مردم چه
کار باید بکنند؟
اما به هــر حال نمیتوان انکار کرد که
این کار تبعات سیاسی برای دولت خواهد
داشت.
حسینی :وقتی که دولت مجبور شد ،باید تبعات

سیاســی آن را هم بپذیرد و کار درست را انجام
دهد .حرف من این است که مردم هم باید درک
کنند .اگر دولت راه را درســت برود و کار درست
را انجام دهد و مردم هم احساس کنند که دولت
راه درســت را میرود و این بــه نفع منافع ملی
است با دولت همراهی میکنند .اینگونه نیست
که مردم را بترسانیم از اینکه فالنی میآید و اگر
ما سیاستهای پوپولیستی را کنار بگذاریم حتما
پوپولیستها روی کار میآیند .مردم اگر احساس
کنند که مجموع سیاستهای دولت به نفع کل
اقتصاد کشور است و باعث بهبود و رونق اقتصاد
و اشتغال شده ،آن را میپذیرند .بنابراین ،کسری
بودجه نباید خیلی باعث دلنگرانی باشد اما باید
از همیــن فضا و وضعیت قیمت نفت اســتفاده
کنیم و دولت تا جایی که میتواند سیاســتها و
ساختارهای خود را اصالح کند .دولت سه نقش
عمده در اقتصاد کشــور بازی میکند؛ یک نقش
بودجهای ،یک نقش سیاستگذاری و یک نقش
مداخلهای .مزیت کاهش قیمت نفت در این است
که نقش مداخلهای دولت در اقتصاد کشور را به
حداقل میرساند .دولت مجبور است تا جایی که
میتواند از مداخله در بازار دست بردارد چون این
امکان برایش وجود نــدارد .موضوع دیگر ،نقش
سیاستگذاری دولت اســت که با وجود فشارها
و مشــکالت موجود دولــت در این زمینه مثبت
عمل کرده و تا اینجا به سیاستهایش پایبند بوده

مواجه بودیم و شــاید در آینده نزدیک و
حتی دور اقتصاد ما تأثیرگذار باشد ،افشای
فساد و تخلفات اقتصادی بود .اصلیترین
راهحل جلوگیری از این روند را چه میدانید؟
ترکنــژاد :مشــاور فرهنگــی رییسجمهوری

و توانسته اســت به صورت مالیم رشدی نامرئی
داشــته باشــد تا باالخره به تورم صفر درصد در
بهمنماه گذشته برســد و رکود را تشدید نکند.
هیچکس نمیتواند بگوید در دوران دولت یازدهم،
رکود در اقتصاد کشــور تشدید شده است .همه
اعتقاد دارند که باالخره احساس رونق در اقتصاد
کشــور وجود دارد .ســومین نقش دولت ،نقش
بودجهای اســت به این معنی که دولت هرچقدر
بتواند کار عمرانی کند خوب اســت ولی باید او
را هدایت کرد تا خودش کار عمرانی و بودجهای
انجام ندهد .کنار بنشــیند و خرید خدمت کند؛
یعنی بگوید اگر کســی بیمارســتان ساخت من
آن را اجــاره میکنم ،بیایید جاده بســازید من
تضمین میکنم ،بندر بســازید من اجازه فعالیت
میدهــم و امثال اینها .این چه فرهنگی اســت
که همه زیرســاختها را باید دولت بسازد؟ این
روش سالها است در تمام دنیا منسوخ شده و در
عوض ،دولتها کنار مینشینند و خرید خدمت
میکنند .دولت باید در شــرایط فعلی بپذیرد که
بخش خصوصی بخشــی از منابع خود را به بازار
ببرد ،اجازه دهد این نقدینگی جذب شود و مردم
فضای کار داشــته باشــند؛ تجربه نشان داده که
هرجا به مــردم اجازه فعالیت دادیم نتیجهبخش
بوده است .زمانی در تمام تهران  ۱۰استخر وجود
نداشت اما اکنون در هر کوی و برزن یک باشگاه
ورزشی راه افتاده است .چرا؟ دولت در این زمینه
چه کاری انجام داده است؟ هیچ ،فقط اینکه فضا
را باز کرده و اجازه فعالیت و ســاخت و ساز را به
مردم داده است .درحال حاضر اگر کسی بخواهد
در پایتخت ورزش کند احســاس کمبودی ندارد
چون در شهر تهران امکانات ورزشی زیادی فراهم
اســت .ما هرجا فضا را باز کردیم و به مردم اجازه
ورود دادیم بســیاری از مشــکالت حل شد .در
بحثهــای عمرانی هم ،باید از این قاعده تبعیت
کنیم؛ دولت نباید خودش بندر یا جاده بســازد،
یا حتما نباید خودش برقکشــی کند یا شرکت
مخابــرات راه بیاندازد .دولت باید فضــا را باز و
رگالتوری کند ،باید تصویری از آینده مشــخص
کند و کار را به مردم بسپارد.
آقای ترکنژاد! هم شــما و هم آقای
حســینی به جذب نقدینگی و انباشــت
سرمایه بهعنوان یک راهحل اشاره کردید.
اتفاقا یکی از معضالتی که سال گذشته با آن

بهدرستی گفته بودند که کشور مینگذاری شده
اســت .من فکر میکنم نهتنهــا این مینگذاری
اتفــاق افتاده ،بلکه نقشــه آن حتی در دســت
مینگذاران هم نیست تا بتوانند از روی آن کاری
بکنند .دولت باید سیاســت مبارزه با فساد را به
عنوان یک سیاست راهبردی انتخاب کند ،چراکه
هزینههای تولید ،کاال و خدمات را به شــدت باال
برده ،قــدرت رقابت را گرفتــه و فضای رانتی و
ویژهخواری را گسترش داده است .مبارزه با فساد
هم اینگونه نیست که بتوان آن را با تعویض افراد
انجام داد این جنگیدن با معلول اســت ،ما باید
به سراغ علتها برویم .ما بهطور ساختاری دچار
این مســئله شدهایم ،بنابراین نیاز داریم که نظام
اداری کشور را به صورت ساختاری اصالح کنیم
و اولویت هم با جاهایی است که بیشترین مشکل
را دارند؛ مثل نظام بانکی ،بازار ســرمایه و تأمین
اجتماعی .عالوه بر اینهــا ،در قانون کار نیز باید
اصالحات قانونی انجام گیرد و در مسائل گمرک
و مالیات نیز این رویکرد مدنظر باشــد .موضوع
دیگری هم وجود دارد و آن در مورد بخشــی از
نظام تولید ،یعنی کشاورزی ماست .در این بخش،
منابع پایه تولید به شکل گستردهای آسیب دیده
است؛ ما باید آن را به عنوان یک واقعیت بههمان
شکلی که هست بشناســیم و راهبردی بنیادی
برای این قســمت طراحی کنیم وگرنه ،با توجه
به اینکه کشــور هم دیگر آنقدر پول نفت ندارد
که بتوانــد منابع غذایــی وارد و توزیع کند ،در
دهه آینده به نقطهای میرسیم که ممکن است
غیرقابل برگشــت باشــد .در قانون اساسی آمده
است که نظام ،مسئول تأمین امنیت غذایی کشور
است؛ یا باید مدیریت کند و دیگران تولید کنند
و یا خود به هر ترتیب برای آن تدبیری بیاندیشد.
در مجمــوع ،دولت بایــد یک هــدف بنیادین
بــرای خودش تعریف کنــد و آن اینکه به دنبال
«کارآمدشدن» باشــد .برای کارآمدشدن دولت
ما باید دو کار را در اولویت نخســت قرار دهیم؛
دولت باید هم کارآ و هم اثربخش باشد تا بگوییم
این دولت کارآمد اســت .دولت برای رسیدن به
ایــن هدف ،دو کلید اصلــی دارد .اول اینکه باید
به سمت سیاستهای کاهش هزینه برود و دوم،
سیاستهای ارتقاء بهرهوری داراییها که اگر آن را
بهعنوان یک راهبرد بلندمدت انتخاب شود ،بدون
تردید میتوان افقهای خوبی را به جامعه انتقال
داد و نگرانیها را کم کرد .این کار سادهای نیست
ولی بیتردید امکانپذیر است .در دنیا تجربیات
موفقی وجــود دارد که دولتها توانســتهاند در
چنین شرایطی خود را به نقاط بهتری برسانند.

آقای حســینی! توافق هستهای چه
وضعیتی را در اقتصــاد ما به وجود خواهد
آورد و تأثیرگذاری آن به چه شکل خواهد
بود؟
حســینی :توافق میتوانــد روی محیط کالن

در همــان نیمه اول ســال این اتفاق

میافتد؟
ترکنژاد :نه.
حســینی :اعتقاد من این اســت که برای اوایل

تابستان بازار مسکن راه میافتد به دلیل فضایی
که ایجاد ،و ســرمایه خارجی که وارد میشــود.
همیشه یکی از دالیل رونق بازار مسکن ما ،پولی
بود که ایرانیان خارج از کشور نمیتوانستند با آن
کار خاصی انجام دهنــد بنابراین آن را وارد بازار
مســکن ایران میکردند .این پولها  ۸-۷ســال
اســت که از بازار مسکن ما رفته و این خود یکی
از عواملی است که سبب شده عمده منابع بانکی
در بخش مســکن قفل شــود .اگر بخش مسکن
راه بیفتد بخش عمــدهای از معوقات بانکی حل
میشود و نظام بانکی هم رونق میگیرد .لذا من
به ســال جدید خوشبین هســتم و اعتقاد دارم
که مجموع سیاســتهای دولــت و تحوالتی که
در روابط بینالمللی اتفاق افتاده اســت میتواند
اقتصاد کشور را شکوفا کند.
پس پیشبینی میکنید ،نرخ ارز تغییر
محسوسی داشته باشد؟
حسینی :نمیگویــم به شدت سالی که قطعنامه

 ۵۹۸پذیرفتــه شــد اتفاق میافتد امــا باالخره
تأثیراتی بر بازار ارز ،ملک و سهام خواهد داشت.
هرچه دولت بتواند این تالطم را کمتر کند بهتر
اســت چون اقتصاد کشور بهطور مثال قیمت ارز
پایین را تاب نمی آورد.
ترکنژاد :دولت باید پیشآگاهیهایی به جامعه
بدهد ،چون بدون تردید نوســانات در حوزههای
مختلف بســیار کوتاهمدت و زودگذر خواهد بود،

حسینی  :اعتقاد
من این است که
برای اوایل تابستان
بازار مسکن راه
میافتد و در این
صورت ،بخش
عمدهای از معوقات
بانکی حل میشود
و نظام بانکی هم
رونق میگیرد .لذا
من به سال جدید
خوشبینهستم.
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آینده
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سیاســی ،اقتصــادی و مقررات کســبوکار ما
اثرگذار باشد .ما طی سالهای اخیر ،تحریمها را
داشــتیم که مانعی جدی در برابر اقتصاد کشور
بود .و از سوی دیگر سیاستهای اقتصادی غلط
دولت ،اقتصاد کشور را آچمز کرده بود .بنابراین،
درحال حاضر نهاد دولــت از یک طرف در حال
اصالح سیاســتهای خود است و از طرف دیگر
تحریمهــا را به عنوان عاملی آچمزکننده از برابر
اقتصاد کشور برمیدارد یا بحث روانی آن را حل
میکند چنانکه ظرف هشت ماه آینده کشورهای
مختلف بتوانند با ایــران کار کنند .با این توافق
شک نکنید بســیاری از مسائلی که ما در زمینه
امور حملونقل و مسائل روزمره زندگی داریم حل
میشود .مشکالتی که به پای اقتصاد ما پیچیده
است ،تحریمهای کلی سازمان ملل متحد نیست،
بلکه اتفاقاً بیشتر ناشی از تحریمهای اتحادیه اروپا
و اختیارات رییسجمهوری امریکاست .من فکر
میکنم لغو این تحریمها فضای مثبتی را فراهم
میکند .سیاستهای اقتصادی دولت هم امسال
روشنتر میشود و دولت به سمت خصوصیسازی
و اقتصاد رقابتی میرود ،چرا که هم شرایط به او
تحمیلشده و هم شــما وقتی در اقتصاد جهانی
روی خوش نشــان میدهید مجبور میشوید تا
حدی سیاستهای خود را در جهت سیاستهای
کلی نظام اقتصادی جهانی اصالح کنید تا بتوانید
از آن بهره بگیرید .اقتصاد دنیا حاضر نیســت در
یک اقتصاد دولتی و بسته سرمایهگذاری کند ،در
نتیجه ،حتما منابعی به ســمت بخش خصوصی
ایــران میآیند .اینبار برخــاف دفعات قبل که
عمده ســود و بهره ســرمایهگذاریهای خارجی
متعلق به دولت بــود حتما بر همکاری با بخش
خصوصی و ســرمایهگذاری در آن تأکید خواهد
شــد .بنابراین من فکر میکنم رشــد اقتصادی
کشور شدت میگیرد ،پروژههای نیمهتمام اغلب
بــه جریان میافتد ،مقدار زیــادی از منابع مالی
که به علت تنگناهای منابع مالی در حال حاضر
اوضاع اســفناکی دارند از طریق خطوط اعتباری
دنیا حل میشود ،دسترسی ما به منابع خودمان
بیشتر میشــود و وقتی روابط و منابع بانکی راه
بیفتد کل مشکالت حل میشــود .االن مجبور
هســتید  ۳۰درصد پول بدهید تا کاالی خود را
بگیرید اما آن زمان بــا  ۱۰درصد و به راحتی با
یک ال.سی میتوانید کار خود را انجام دهید ،در
این صورت ،سرعت گردش پول در اقتصاد کشور
افزایش پیدا میکند .من اعتقاد دارم بخشهایی
مثل خودروسازی ،پتروشیمی ،مخابرات ،نفت و
هواپیمایی به ســرعت میتوانند سرمایهگذاری

خارجــی را جذب کنند .در صحنه اقتصاد داخل
هم گفته میشــود که در شــرایط جدید ،بازار
مســکن راه میافتد .چــون ایرانیها به هر دلیل
فکر میکنند تا وقتی که بازار مســکن راه نیفتد
بازار راکد است و رونق اقتصادی را در رونق بازار
مسکن میدانند .در حالی که این به نفع هیچکس
نیســت ،اما نمیدانم چرا مردم فکر میکنند اگر
بازار مســکن حرکت کند حتما بــازار و اقتصاد
رونق دارد و اگر ثابت و راکد است پس حتما بازار
کســبوکار راکد است .من اعتقاد دارم که با رفع
تحریمها ،بازار مسکن هم به راه میافتد.

مشروط بر اینکه روشــنگری شود تا مردم اسیر
این اتفاقات نشوند .یعنی اگر بهطور مثال قیمت
ارز از  ۳۵۰۰تومــان  ۲۰۰تومان پایین آمد ،اگر
هرکس۲۰یا ۳۰هزار دالر دارد یکباره وسط بازار
ارز نیاید تا ســرمایهاش را عرضه کند ،چون این
تالطم را تشدید خواهد کرد .دولت باید به جامعه
پیشآگاهــی بدهد که در جریــان این اتفاق ،از
رفتارهای احساســی و عکسالعملی پرهیز کنند
تا این نوسانات را به حداقل برسانیم .نکته دیگری
کــه به اعتقاد من الزم اســت دولت به آن توجه
کند این است که توافق با غرب ،فرصتی استثنایی
در اختیار ایران است .البته هرچند ایران یکی از
پرظرفیتترین کشورها برای سرمایهگذاری است
اما مطمئنا بهشت ســرمایهگذاری نیست ،چون
مشکالت زیادی هم دارد .دولت باید در یک اقدام
هوشمندانه آنچه را که مانع جذب سرمایهگذاری
خارجی است از میان بردارد .با توجه به آنچه آقای
حسینی به آن اشاره کردند رویکرد سرمایهگذاران
خارجــی اینبار توجهــی به دولت نــدارد بلکه
میخواهد با بخش خصوصی کار کند و این بسیار
مهم اســت .دولت باید در شــشماهه اول سال،
هرچه را که مزاحم جذب سرمایهگذاری است به
سرعت اصالح و آماده کند .در این صورت ،تعریف
هزار میلیارد دالر پروژه در ایران پس از رفع موانع
قانونی ،اص ً
ال عدد اغراقآمیزی نیست .فرض کنید
در حوزه گردشگری؛ ظرفیتهای ساخت هتل در
ایران چقدر اســت؟ اگر برندهایی که کار ساخت
هتل در کشورهای مختلف جهان هستند به ایران
بیایند و بخواهند در این زمینهها سرمایهگذاری
کننــد ،روی چه ارقامی فکر میکنند؟ همینطور
در زمینه راهآهن و بهطور کلی صنعت حملونقل
و  ...بنابرایــن دولت باید یــک تمهید مقدماتی
بیاندیشــد و از طریق مقرراتزدایی و تســهیل
جذب سرمایهگذاری ،هزار میلیارد پروژه تعریف
کنــد .از بخش خصوصی هــم بخواهد که آنچه
دارند بیاورند تا زمانی که این مقدمات آماده شد،
پروژه جذب شود .از جمله جاهایی که دولت باید
محرکهای رشــد آن را فعال کند حوزه مسکن
است .این کار دو تأثیر عمده دارد :نخست اینکه
ما باید بدانیم که بیش از  ۹۵درصد از شــاغالن
مستقیم حوزه مسکن ،فقیرترین طبقات جامعه
هستند و اشتغال آنها اهمیت فراوانی دارد .عالوه
بر این ،محرکهای رشــد این حوزه ،بسیار باالتر
از صد صنعت دیگر اســت و ایــن برای خروج از
رکود موضوع بســیار با اهمیتی اســت .از طرف
دیگر ،این کار از تشــدید قیمتها در یک فاصله
زمانی بعدی جلوگیــری میکند چون که رونق
بازار مسکن از نیمه دوم سال  ،۱۳۹۴آرامآرام آغاز
خواهد شد و در سال  ۱۳۹۵جدیتر است .پس
برای اینکه نوعی تعادل در عرضه و تقاضا به وجود
بیاید دولت باید خودش تحریککننده رشد باشد
تا پس از آن ،تعادل عرضه و تقاضا در ســالهای

23

پیشبینی و آیندهنگری سال 1394

پرونده ویژه

ترکنژاد :بخش
خصوصیباید
برای مواجهه با
شرایط جدید
آمادگی تازه در
خودش ب هوجود
بیاورد .این آمادگی
میتواند در قالب
کاهشهزینهها
وسیاستگذاری
برای استفاده
بهینه از ظرفیت
داراییها به منصه
ظهور برسد.
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 ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷دچار مشــکل نشود .این هم از
جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد.
یکی دیگر از مســائلی که در ســال
پیشرو مطرح اســت بحران خشکسالی
اســت .پیشبینیها حکایت از آغاز یک
سلسله خشکسالی سیســاله دارند که
شواهد آن نیز در زمستان  ۱۳۹۳دیده شد.
این موضوع ممکن اســت دولت و اقتصاد
کشور را با چه بحرانهایی در آینده نزدیک
روبهرو کند و چه راهحلهایی میتوان برای
آن ارایه کرد؟
ترکنژاد :من در بخشی از صحبتها مطرح کردم

که یکی از اصلیترین موضوعاتی که برعهده دولت
است ،حل معضالت حوزه کشاورزی است .اولین
کار بازیابی ظرفیتهای منابع پایه تولید است که
کاری بلندمدت میطلبد .دوم اینکه چشــمانداز
کشــاورزی ایران را باید متکی بــر محدودترین
عامل تولید خــود یعنــی آب برنامهریزی کرد.
بیستوچند ســال پیش در مقالهای نوشتم که
ایــران بهطور کلی ظرفیت تأمیــن غذای حدود
 ۴۵میلیون نفر را دارد .محاســبات هم بر مبنای
امکانات آب کشــور در آن زمان بود .حاال بعضی
افراد میگویند با امکانات کشــور ۲۵۰ ،میلیون
نفر را نیز میتوان غــذا داد درحالی که اینگونه
نیست .این نکتهای تعیینکننده است .سوم ،ورود
تکنولوژی جدید بهخصوص در حوزه مهندســی
ژنتیک برای خلق اقالم جدید کممصرف ،مقاوم
به خشکی ،شوری و بیماری است .در کنار اینها،
باید به سمت بهینگی در مصرف نیز حرکت کنیم
چراکــه ضایعات محصوالت کشــاورزی ما هنوز
بســیار زیاد اســت .اینها در واقع باید در قالب
سیاســتهای کوتاهمدت و میانمدت گنجانده
شوند .ما واقعا باید محصوالت پُرمصرف را حذف
کنیم .بهطور مثال نباید چغندر قند و ذرت تولید
کنیم چرا که آب زیادی مصرف میکنند .دلیلی
ندارد در هر جای ایران ،برنج بکاریم ،که محصولی
بسیار پُرمصرف است .سیاستهای تولید بخشی
از محصوالت مثل جالیــز و غیره را نیز میتوان
به سیســتمهای گلخانــهای انتقــال داد .باید
دانشآموختههای کشاورزی را آموزش داد ،دانش
عملیشان را باال برد و برایشان شغل ایجاد کرد.
در کشورهای دیگر ،گاهی در هر هکتار گلخانهای
تا  ۱۵۰۰تن محصول میتوان تولید کرد.

توصیههای زیادی بــه دولت در این
میزگرد شد اما شما برای بخش خصوصی چه
توصیهای دارید؟ یعنی فعاالن ُخرد ،متوسط
و بزرگ چه اقداماتی را الزم اســت برای
بهبود فعالیتهای خود در سال جدید انجام
دهند؟
حســینی :سیاســتهای بخش خصوصی در ،۷

 ۸ســال گذشــته انقباضی و در راستای تثبیت
وضعیت موجود بوده و کســی به دنبال توسعه و
بازار جدید نبوده اســت ،همه تالش کردند خود
را حفظ کنند .اما سیاستهای سال  ۱۳۹۴قطعا
نمیتواند اینگونه باشد .یعنی اگر ما اعتقاد داریم
که اتفاقاتی درحال رخدادن است قاعدتا استراتژی
بخش خصوصی ،نگاه او به بازار و سیاستهایی که
اتخــاذ میکند نباید مبتنی بر حفظ وضع موجود
باشد بلکه باید سیاســتهای توسعهای در پیش
بگیرد .نگاه بخش خصوصی باید به توسعه روابطش
با خارج باشــد .بهطور قطع تا بخش خصوصی با
جهان خارج ارتباط برقرار نکند و بخواهد مدام به
حمایتهای دولت تکیه کند بارور نمیشود .بخش
خصوصی حتی باید برای توســعه روابط با خارج
از کشــور در عرصه دانش ،تکنولوژی ،نرمافزاری،
نیروی انســانی ،بازار ،صــادرات و واردات خود را
مجهز کند و به سازماندهی و آمادهسازی بپردازد.
هم روی فرصتهــای پیش رو مطالعه کند و هم
بهطور جدی به دنبال این باشــد که سیاستهای
دولت ،سیاستهایی در جهت آزادسازی و رقابت
ســالم در اقتصاد کشور باشــد .در ادامه هم خود
را بــرای همکاری با بنگاههای خارجی آماده کند.
این فرصت در حال فراهمشــدن است و هرکس
میتواند از این فرصتی که فراهم میشود استفاده
کند .زمانی اعتبارات زیادی در سطح بازار و بانکها
بود اما بخش خصوصی اصال بلد نبود چگونه از آن
اســتفاده کند ،و قدر آن را نمیدانست .اکنون که
از یک فضای بسته و محدود به سمت یک فضای
احتماال باز پیش میرویم ،امکان رقابت و توســعه
وجود دارد و قاعدتا خیلی بیشتر قدر آن را میداند.
همانطور که خارجیها االن خیلی بیشتر قدر ایران
را میداننــد و میبینند که ظرفیت و پتانســیل
ایران آنقدر زیاد اســت که هر کاری میکنند باز
هم این کشــور روی پاهای خود ایســتاده است،
بنابراین توجهشــان به ایران جلب میشود .ما این
شرایط جدید را خیلی بیشــتر باید درک کنیم،
کسی میتواند در شــرایط جدید موفق باشد که
سیاستهای او با سیاســتهای گذشتهاش فرق
کند ،سازماندهی او متفاوت باشد و بتواند خود را
برای شــرایط جدید و بهطور عمده روابط خارجی
آماده کند.
کنژاد :نکاتی که در مــورد دولت بیان کردیم
تر 
در بخــش خصوصی هم عکسالعملهای مثبتی
بــرای تحرک بهوجود خواهــد آورد .در حقیقت،
پیشنیازی هســتند برای اینکه بخش خصوصی
هم بتواند وارد این مســائل شــود اما در هرحال
بخش خصوصی باید بداند که قرار است با شرایط
جدیدی روبهرو شــود و باید یک آمادگی تازه در
خودش ب هوجود بیــاورد .این آمادگی میتواند در
قالب کاهش هزینهها و سیاستگذاری برای استفاده
بهینه از ظرفیت داراییها ،سیاستهای مبتنی بر
فروش بیشتر به مشتریان و کاهش قیمتهایش

از طریق افزایش بهرهوری و مشــتری جدید ،بازار
جدید و محصول جدید به منصه ظهور برسد.
فکر میکنید امسال بیشتر در حوزه
رکود مشــکل داریــم یا تــورم؟ برآورد
صحبتهای هردو میهمان ما در این میزگرد
گویا این است که احتماال تورم باالتر و رکود
پایینتری را شــاهد خواهیم بود .آیا این
برآورد درستی است؟
حسینی :بلــه ،احساس من این است که خطری

که پیشروی دولت قــرار دارد افزایش نرخ تورم
اســت .با توجه به اینکه نقدینگی کشور در سال
 ۱۳۹۳افزایــش یافت و بیــش از نرخ نقدینگی
پیشبینیشــده توسط دولت شد ،احتمال اینکه
روند کاهش تورم در دولت یازدهم متوقف شــود
و تا حــدودی دوباره روند رشــد نــرخ تورم در
کشور شکلگیرد ،بعید نیست .از طرف دیگر ما
اکنون تازه در حال بازگشــت به ســال  ۱۳۹۰و
 ۱۳۹۱هســتیم .یعنی اگر  ۴درصد رشد داشته
باشیم پس از یکی دوســال تازه برمیگردیم به
تولید ناخالص ملی پیشین که داشتیم .بنابراین
انتظار اینکه مردم در کوتاهمدت احســاس کنند
زندگیشان بهتر شده ،به نظر من شدنی نیست،
ولــی فضای زندگی برای مــردم بهنظر من بهتر
میشود .آرامشی که بر بازار حاکم است و امیدی
که برای مردم بهوجود میآید خود باعث میشود
که مردم بیاینــد ،در بازار خرج کنند و دلنگران
آینده خود نباشند .مردم اگر احساس کنند آینده
کشــور ،آینده امیدوارکنندهای است به بازار وارد
میشــوند .یعنی مردم میآینــد ،خریدوفروش
میکنند و بازار تاحدودی رونق میگیرد.
ترکنژاد :بله بــه نظر من هم دولــت با خطر
بازگشت تورم روبهروست .به دلیل کاهش خیلی
ســریع و زیاد تورم ،دولت دچار یک خوشحالی
زودهنگام شده اســت .البته سیاستهای دولت
بیتردید تأثیرگذار بــوده ولی اینکه تورم با این
ســرعت کاهش یافت ،از کاهش قدرت خرید و
احتیاط مردم در خرید نیز تاثیر بســیار پذیرفته
اســت یعنی انتظار مردم برای کاهش قیمتها
بهطور مستمر افزایش یافت و بنابراین در خرید
ترمز کردنــد .در این میان ،دولت تصور کرد این
شرایط صرفاً نتیجه کارکرد سیاستهایش است،
درحالی که اینگونه نیســت .بنابراین من اعتقاد
دارم که اگر در پایان دوره اول ریاستجمهوری
آقای روحانی ،نرخ تورم به  ۱۵درصد برسد ولی
رشــد اقتصادی از  ۵عبور کند و نرخ بیکاری آن
در محدوده  ۱۰باشــد دولت بسیار موفقی بوده
اســت .به نظر من ،دولت باید آن وعدۀ تورم ۱۵
درصدی را برای پایــان دوره خود اعالم میکرد
که حاال به نوعی پارادوکس رفتاری دچار نشــود
تا اگر نرخ تورم  ۲درصد افزایش یافت به یکباره
همهچیز برهم نریزد.

از نگاه شــما ،مهمتریــن چالشهای
اقتصاد ایران در ســال  ۱۳۹۴چیست؟

شهایاصلی:
چال 
هنوز تورم و
بیکاری
اقتصاد ۱۳۹۴
توگو با هادی قوامی
در گف 
نایب رئیس کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس

در کنار چالشهایی که مطرح کردید،
پیشبینی میکنید چه فرصتهایی
در ســال  ۱۳۹۴پیــشروی عرصه
اقتصاد کشــور ما قــرار بگیرد؟

کارآفرینان کسانی هستند که  ۴۰درصد تولید ناخالص
کشور را بر دوش میکشند و تاکنون کارنامه درخشانی
برجای گذاشتهاند ،بنابراین اگر همه بخشهای کشور،
محیط حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را برای
کارآفرینان فراهم کنند و با توجه ویژه دولت ،حمایت
خوبی از کارآفرینان صورت گیــرد ،میتوان افزایش
تولید و رونق در اشتغال کشــور را شاهد بود چراکه
بهینهکردن و افزایش کیفیت تولید ،هنر کارآفرینان
است .توجه به ظرفیتهای داخلی ،رشد استعدادها،
فراهمکردن عدالت منطقهای ،تکیــه بر کارآفرینان
داخلی و ازبین بردن تبعیضها ،از آثار و برکات اقتصاد
مقاومتی اســت و این تنها راهی است که ما از طریق
آن میتوانیم با نظام ســلطه مقابله کنیم .باید توجه
داشته باشیم که اگر تنها به رفع تحریمها دل ببندیم،
نهتنها فایدهای ندارد بلکه تاثیری هم برجای نخواهد
گذاشت .و اگر به هردلیلی تحریمها تداوم یابد ،باید از
تولید و تولیدکنندگان داخلی بهطور واقعی حمایت
کنیم .توجه همه  -چه دولت ،چه مردم و چه بخش
خصوصی  -باید به تولید داخلی باشــد و دولت باید
بهگونهای برنامهریزی کند تا حمایت از بخش واقعی
تولید از اولویتهایش باشد تا مشکالت وچالشهای
اقتصادی یکی پس از دیگری برطرف شود.
پیشبینیتان از وضعیت کشاورزی
در ســال  ۱۳۹۴چیست؟ مهمترین
مساله در این حوزه را چه میدانید؟

در بخــش کشــاورزی هم مباحثی وجــود دارد که
مهمتریــن آنها در ارتباط با بحث اراضی اســت که
در مجلس پیگیری و دنبال میشــود .به تازگی نیز با
تغییر کاربری اراضی کشــاورزی دیم درجه  ۴و باالتر
به واحدهای صنعتــی و معدنی دارای مجوز موافقت
شده است .همچنین براساس مصوبه مجلس در ماده
الحاقی  ۱۹آمده اســت که مرجع صدور مجوز تغییر
کاربری اراضی کشــاورزی موظف است برای احداث
یا توســعه واحدهای صنعتــی و معدنی دارای مجوز
از مرجــع ذیصالح حداکثر ظرف مدت یک ســال از
تاریــخ تکمیل مدارک اعالم نظر کند .جالب آنکه در
صورت عدم پاســخ در مهلت مقرر ،احداث یا توسعه
واحدهای مذکــور در اراضی دیم درجه  ۴و باالتر که
امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد ،با رعایت ضوابط
زیستمحیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی
و پرداخت عوارض قانونی بالمانع اســت .بنابراین در
صورت اجرای این بندها نیــز اتفاقات خوبی در این
بخش رخ خواهد داد.

فرصتهای زیادی
فراروی اقتصاد
کشور وجود دارد
اما شرط استفاده از
آنها این است که
دولتهزینههای
اضافی را کاهش
دهد و تا حد
امکان در مصارف
غیرضروری
صرفهجویی
کند تا بتواند از
فرصتهایموجود
نهایت استفاده را
ببرد.

نگر
آینده

فرصتهــای زیادی فراروی اقتصاد کشــور وجود
دارد اما شرط اســتفاده از آنها این است که دولت
هزینههای اضافی را کاهــش دهد و تا حد امکان
در مصارف غیرضروری صرفهجویی کند تا بتواند از
فرصتهای موجودنهایت استفاده را ببرد .توجه به
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اجرای آن ،به عنوان
یکی از مهمترین فرصتها برای اقتصاد کشــور در
سال جاری از ضروریات است و متولیان امر باید از
این طرح بهترین استفاده را داشته باشند .بنابراین
با توجه به اهمیت نقش کارآفرینان در کشور ،هم
مجلس ،هم دولت و هم قوه قضاییه باید محیط را
برای فعالیت آنان فراهم کنند .در کنار این موارد،
تحریم نفتی نیز فرصت مناســب دیگری است تا

از لــزوم حمایــت کارآفرینــان
ســخن گفتید .این کار به واقع چه
تاثیری بر روند کلی اقتصاد کشور در
ســال جدیــد خواهد داشــت؟
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ارمغان جوادنیا :هادی قوامی ،نایب رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس معتقد است سال جدید سالی
متفاوت برای اقتصاد ایران خواهد بود و به صراحت
تاکیــد میکند که «هرچند دولت دســتاوردهای
خوبی در حوزه نرخ تورم داشته و روند کاهشی نرخ
تورم درسال  ۱۳۹۳چشمگیر بوده ،اما این شاخص
اقتصادی و نرخ بیکاری از چالشهای مهم دولت در
سال  ۱۳۹۴خواهد بود ».او در گفتوگو با «آیندهنگر»،
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از قبیل «اصالح
نظام مالیاتی ،تعامل پویا با دنیا ،استفاده از امکانات
تجارت آزاد و توجه به زیرساختهای اقتصادی» را
از جمله استراتژیهای الزم دولت برای سال ۱۳۹۴
میداند و تاکید میکند «دولت باید عالوه بر استفاده
بهینه از ظرفیتها و پتانسیلهای کشور ،به تولید
داخل و کارآفرینان توجه ویژهای داشــته باشد تا
بتواند موانع و چالشهای اقتصادی را پشــت سر
بگذارد ».مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

با توجه به برنامهها و اولویتهایی که دولت در برنامه
کاری خود دارد ،بهنظر میرســد در ســال ۱۳۹۴
وضعیت متفاوتتری در اقتصاد کشور حاکم شود.
هرچند تالشهای زیادی برای کاهش نرخ تورم از
سوی دولت انجام شده است اما هنوز و همچنان،
تــورم چالش اصلی اقتصاد ایران در ســال ۱۳۹۴
اســت .بنابراین ضرورت دارد تالش برای کاهش
ایــن نرخ تداوم یابد .افزایــش نرخ بیکاری چالش
دیگری اســت که پیشروی دولت قرار دارد؛ این
درحالی است که یکی از اهداف دولت در برنامههای
باالدستی ،کاهش نرخ تورم و بیکاری است اما امروز
انبوه فارغالتحصیالن دانشگاهی به عنوان معضلی
ساختاری به یک چالش اساسی تبدیل شده است
و الیحــه بودجه  ۱۳۹۴نیز که الیحه پایانی برنامه
پنجم توسعه است درخصوص پرداختن به مسائل
و مشــکالت مانند نرخ تورم و ســایر مسائل کلی
کشــور از جمله کاهش نرخ  ۱۳درصدی بیکاری
عمومی و همچنیــن نرخ بیــش از  ۲۵درصدی
بیکاری فارغالتحصیالن دانشــگاهی دچار مشکل
اســت و برنامهای ندارد .البته تالش دوسالۀ دولت
یازدهم بــرای کاهش نرخ تورم از ۴۳درصد به ۱۷
درصد قابل تقدیر اســت اما باید توجه داشت که
اتفاقات رخ داده در الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۴ما
را بــا افزایش قیمتها روبــرو خواهد کرد که این
روند در تبصرههای مختلف قابل مشاهده است .از
سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط رکود تورمی
هســتیم دولت در ســال  ۱۳۹۴با شرایط سختی
روبــرو خواهد بود .البته جز نــرخ تورم و بیکاری،
پرداختهای نقدی به اکثر خانوارهای ایرانی از دیگر
چالشهایی است که دولت با آن دست به گریبان
است و هنوز معلوم نیست که دراین باره قرار است
چه اقدامی انجام دهد.

یکبار هم که شــده ،به جای خامفروشی ،از طریق
تبدیل نفت و استفاده از مشتقات آن از اقتصاد نفتی
رها شده و بتوانیم بر تحریمها غلبه کنیم.
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پرونده ویژه
محمدحسین
برخوردار
رئیس مجمع
واردات

تقویت صادرات
و مشوقهای
آن در کشور ما
و خصوصا در
شرایطی که
خروج از رکود
از اصلیترین
برنامههایدولت
است ،شاید
بدیهیترین
پیشنهادباشد.

سال نو ،ب َر ِ
ند نو
ِ

نبَر است
گشایش در امور بنگاهها ،امری تدریجی و زما 
محیطهــای تجاری اطراف ما به ســرعت در حال
تغییر هســتند ،مدلهای تجارت متحول میشوند
و هزینههایی کــه یک بنگاه اقتصادی برای معرفی
خــود در بازارهای جهانی نیــاز دارد به طور روزانه
دســتخوش تغییر میشــود .اینچنین اســت که
فرصتهای یک بنگاه برای رشــد ،پیوسته در حال
گذرنــد و بنابراین ،هر اشــتباه و غفلتی در فضای
تجارت بینالمللی میتواند تبعات سنگینی برای یک
بنگاه یا یک برند تجاری بهدنبال داشته باشد .آن هم
در دنیایی پرتالطم و فرا رقابتی ،که جبران عواقب
و تبعات دوری از فضای تجارت بینالمللی ،ممکن
است بیش از یک دهه به طول بیانجامد .رقابتیشدن
محیط کسبوکار در فضای بینالمللی موجب شده
که بنگاهها برای اســتفاده بهینــه از بازارهایی که
ســالها در آنها حضور داشتهاند ،فشار مضاعفی را
تحمل کنند .در تجــارت امروز نمیتوان هر لحظه
که اراده کردید به بازاری ورود پیدا کنید و هر لحظه
هوس کردید از آن خارج شوید .قواعد و رفتار خاصی
بر آن حاکم است که گاه نوشته است و گاه نانوشته.
بنگاههای ما در چندســال اخیر در دو حوزه آسیب
دیدهاند؛ از یکســو ،نتوانستهاند به تعهدات مندرج
در قراردادهای خود با شــرکای خارجی عمل کنند
و از سوی دیگر به عرف تجاریای که سالها میان
خود و شــرکای تجاریشان مرســوم بود ،پایبند
نماندهاند .بنابراین ،با توجه به شــرایطی که ممکن
پیش روی بنگاهها
است بهواسطه گسست تحریمها ِ
قرار بگیرد ،باید اذعان کرد که فضای تجارت خارجی
در ســال  ۱۳۹۴بســیار پیچیدهتر از سال گذشته
خواهد بود.
سال بازسازی چرخه تجاری

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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فشــار مضاعفی که در چندسال اخیر بر بنگاههای
اقتصادی وارد شده ،افزون بر فضای غبارآلود ناشی
از امکان لغــو یکباره تحریمها سببشــده تجار و
بازرگانان ایرانی ،به جای برنامهریزی برای طرحهای
توســعه ،بیشــتر مراقب مخاطرات باشــند و دائم
این اندیشــه را مرور کنند که باید در ســال جدید
بــا مالحظاتی پیش بروند که به شکســتخوردن
در تجارت ختم نشــود .همه اینها یعنی وضعیت
بنگاههای اقتصــادی ما در حوزه تجارت بینالمللی
چندان مناسب بهنظر نمیرسد .در واقع امسال تجار
بیشتر از شکســتخوردن هراس دارند تا اینکه به
فکر گسترش برنامههای خود باشند .اینچنین است
کــه باید اعتراف کرد ،تجــارت خارجی ما به نوعی

«بازسازی چرخه تجاری» نیازی فوری و مبرم دارد.
مدیریت فرآیند تجاری در عرصه بینالمللی در قالب
یک چرخه اتفاق میافتد .این چرخه شامل فازهایی
اســت که به هم مرتبط هســتند؛ محدودیتهای
ناشی از دوران تحریمهای سختگیرانه ،این فازها را
با اختالل روبرو کــرده و ما در این دوره باید انرژی
مضاعفی صــرف کنیم تا به بازســازی این چرخه
بپردازیم ،چراکه بدون بازسازی این چرخه ،بازگشت
به فرآیند تجارت خارجی بسیار دشوار خواهد بود.
فاز طراحی و آنالیز ،نقطه شــروع بازسازی این چرخه
اســت .در این مرحله ســازمان ،فرآیندهای تجاری و
محیط فنیوتکنیکی را بررســی میکنند و بر مبنای
این بررسی فرآیندها شناسایی ،بازبینی ،و اعتبارسنجی
میشوند تا درنهایت با یک مدلسازی تازه بازتعریف
شوند و از این طریق ،ذینفعان مختلف بتوانند به صورت
موثر در تعریف و بهبود فرآیندها مشارکت کنند.
سال پُررنگ شدن نقش دولت

وضعیت غبارآلود بنگاههای اقتصادی ،ضرورت ایجاد
یکپارچگی درونسازمانی و بین سازمانی در محیط
زنجیــره تامین و همافزایــی بخش دولتی با بخش
خصوصی را دوچندان ســاخته اســت .دولتمردان
باید شــجاعانه رویههایی اجرایی را برای تسریع در
تسهیل تجارت و بازرگانی پیادهسازی کنند .مروری
بر رفتار دولتهای توسعهیافته در جهان فرارقابتی
و پیچیده امروز نشــان میدهد که مســیر بهینه
رشــد تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات باید
بهگونهای ترسیم شــود که منفعت همه بازیگران
در آن لحاظ شده باشــد و دولت نقشی ترکیبی و
تعادلبخــش را در این میان برعهده گیرد و با خلق
مشوقهای الزم ،کاهش بوروکراسی اداری و تقویت
دیپلماسی اقتصادی مســیر را برای تصاحب سهم
بیشتری از بازار بینالمللی توسط بنگاههای داخلی
هموارتر سازد .تقویت صادرات و مشوقهای آن در
کشور ما و خصوصا در شرایطی که خروج از رکود از
اصلیترین برنامههای دولت است ،شاید بدیهیترین
پیشنهاد باشد .در حوزه واردات هم تسهیل فرآیندها
و مقرراتزدایی در عین واگذاری امور به تشکلهای
صنفی میتواند راهکاری راهگشــا در مسیر بهبود
شرایط فعاالن اقتصادی باشد.
سال کاهش موانع غیرتعرفهای

لــزوم قانونمنــدی آییننامهها و دســتورالعملها
موضوعی است که بسیاری از بخشهای اقتصادی ما

با آن مواجههای جدی دارند .گاهی پیش میآید که
محور بسیاری از برنامهها با برنامههای کالن کشور
و اســناد باالدستی پایش نمیشود .به عنوان مثال،
علیرغم آنکه در قانون پنجم توسعه کشور ،صراحتا
بــر این اصل که «ایجاد محدودیت در صادرات کاال
ممنوع است» تاکید شده ،واقعا وجود دستاندازهای
اداری و ممنوعیتها در مسیر صادرات جای تعجب
و شگفتی دارد .در کجای دنیا چنین تجربهای وجود
دارد که دولتی با تعیین عوارض ،ایجاد محدودیت و
یا عدم تامین اعتبار برای جوایز صادراتی ،در مقابل
بخش صادرات خود ،مانعتراشــی و انگیزهفرسایی
کند؟ نکته قابل توجه آن است که در برخی مقاطع
زمانی ،با ایجاد محدودیت در صادرات ،نهتنها تالش
چندینساله بنگاههای اقتصادی ما برای در اختیار
گرفتن بازارهای بینالمللی بیاثر شده بلکه نوعی
فضای روحی و روانی منفی را در کشورهای مقصد
کاال ایجاد کرده که بازگشــت به ایــن بازارها را با
دشواری بیشتری مواجه میکند.
عالوه بر این ،ســالها اســت که ذهن بســیاری از
صادرکنندگان کشــور با دغدغههایی متراکم شده
کــه عمدتا بــه فرآیندهای اداری و دســتوپاگیر
داخلی مربوط میشــود .صدور ضمانتنامه بانکی
برای صادرکنندگان و نیــز فرآیند طوالنی دریافت
گواهی استاندار ِد کاالهایی که دارای نشان استاندارد
هســتند برای صادراتشان از جمله این موارد است.
مشــابه همین چالشهــا در حــوزه واردات نیز به
اشــکال دیگری وجود دارد و هر ناظر منصفی را به
این نتیجه میرساند که گویی کاربرد واقعی بسیاری
از قوانیــن و مقررات ما ،فقط و تنهــا فقط ،ایجاد
هزینه مضاعف برای واردکنندگان شناسنامهدار و یا
ایجاد انگیزه برای واردات غیررسمی و پنهان است.
به عنوان مثال ،تقریبــاً تمامی فعاالن اقتصادی در
فرآیند تجارت خود با این موضوع مواجه بودهاند که
ممهورشدن مدارک و مستندات به ُمهر سفارتخانهها
در کشــور مبدأ کاال ،صرفا تاییدیهای اجمالی است
که به هیچوجه جنبه تائید کیفی محصول را نداشته
و حتی تائیدیه مســتندات و مدارک نیز محسوب
نمیشــود .در همهجای دنیا طرفین تجاری ،دارای
زبان مشــترکی هســتند که در کمترین زمان و با
کمترین هزینه ،میتوانند پیام و خواسته خود را به
دیگری منتقل کرده و اســناد و مــدارک خود را با
یکدیگر تبادل کنند .بر این اساس چنانچه سازمان
توسعه تجارت ایران ،این موضوع را از طریق وزارت
امــور خارجه پیگیری کنــد ،گام بزرگی در جهت

تســهیل تجارت برداشته اســت .واقعیت آن است
که همبســتگی تجارت خارجی ما در حوزه واردات
و صادرات بهدرســتی دیده نشده اســت .اگر این
همبســتگی به معنای واقعی در فضای اقتصادی ما
لحاظ میشد االن در این نقطه نایستاده بودیم.
سال همبستگی صادرات و واردات

تجربه سایر کشــورهای صادرکننده نفت موید آن
است که رونق صادرات و گسترش بازارهای صادراتی
منوط به همبســتگی صادرات غیرنفتی با واردات
مواد اولیه ،دانش فنی و تکنولوژی تولید ،و خدمات
مهندسی اســت .مروری بر تجربه دیگر کشورهای
جهان نشان میدهد که بزرگترین صادرکنندگان
کاال در جهان ،خود در زمره بزرگترین واردکنندگان
نیز بودهاند و آنچه درخصوص اقتصاد ما حائز اهمیت
اســت آنکه در اقتصاد ما :حجــم ،ترکیب و ارزش
کاالهــای وارداتی همواره بهدنبــال روند کاهش یا
افزایش درآمدهای نفتی حرکت کرده ،درحالی که
صادرات عموماً یک روند رشــد ثابت داشته است و
نگاه منفی صادرکنندگان به بخش واردات نیز ریشه
در همین رویکرد غلط دارد .برای همین ،بســیاری
از کارشناســان معتقدند کلید پیشرفت اقتصاد ما،
چیزی جز درپیش گرفتن استراتژی ادغام صادرات و
مدیریت واردات در کنار تعریف نقش حمایتی دولت
نیست.
سال ارتقاء ارزش «برند»

پاسخ به پرسشهای آیندهنگر
یکم .کارشناســان تحلیلهای متفاوتی در مورد وضعیت بازار مسکن در
سال جدید ارائه میدهند .به اعتقاد برخی کارشناسان بازار مسکن با رشد
مناسبتری در سال جدید روبرو خواهد شد اما آیا به نظر شما میتوان هیچ
سناریویی برای شوک قیمتی در بازار مسکن را درنظر گرفت؟

رصدها و برآوردهای ما از بازار مسکن حاکی از آن است که در سال جدید هیچ
حامد مظاهریان شــوک قیمتی در بخش مسکن نخواهیم داشت و قیمتها همچنان به تخلیه
معاون امور مسکن و حباب قیمتی ادامه میدهند .با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و برنامههای دولت
ساختمان وزیر راه و در این حوزه افزایش قیمت شــدیدی در این بخش نخواهیم داشــت چنانکه
شهرسازی مطابق پیشبینی ما؛ میزان افزایش قیمت مســکن در سال آینده با یک شیب
مالیم چنددرصدی ،کمتر از نرخ تورم خواهد بود .عالوه بر این پیشبینی میشــود اردیبهشــت ،ماه
طالیی بازار مسکن باشد .در این ماه تعداد مبایعهنامهها افزایش خواهد یافت و در این صورت میتوان
درباره وضعیت قیمت مســکن در ســال  ۱۳۹۵نیز اظهارنظر کرد .البته در مورد بازار رهن و اجاره
احتمال دارد قیمتها حداکثر همسو با نرخ تورم و نه بیشتر ،افزایش یابد اما در خریدوفروش واحدهای
مسکونی برآورد ما این است که آهنگ افزایش قیمتها ،پایینتر از نرخ تورم باشد.
به اعتقاد شما بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج خواهد شد؟

واقعیت این اســت که بازار مسکن تحتتاثیر شاخصهای کالن اقتصادی است؛ یعنی متناسب
با رشد اقتصادی ،تورم و تزریق منابع مالی شاخصهای کالن ،شرایط بازار مسکن نیز تغییر میکند.
بنابراین هر نوع تغییری در شــاخصههای اقتصاد کالن ،در ایــن بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود .البته
برداشــت از منابع ارزی و تزریق به این بخش نیز از دیگر مواردی است که میتواند در حوزه مسکن
تاثیرگذار باشد .پیشنهاد قطعی ما برای خروج مسکن از رکود ،تقویت طرف تقاضا از طریق پرداخت
وام به میزان  ۴۰تا  ۵۰درصد قیمت مســکن اســت .برآورد ما این است که نظام بانکی در یک دوره
دهساله حدود صدهزار وام خرید مسکن با بهره حدود  ۱۴درصد را تامین کند .این راهکار میتواند تا
حد زیادی خروج بازار مسکن از رکود را سرعت بخشد .هم اکنون برآورد ما این است که نیاز به یک
میلیون و دویست هزار واحد انباشته وجود دارد و درکنار آن یک میلیون و ۶۰۰هزار خانه خالی هم
موجود اســت که با توجه به این موضوع تولید برای تقاضا موثر نیســت .به نظر میرسد اشتباهی در
سیستم بانکی رخ داده است به این شکل که وامهای مسکن تنها به بخشهایی داده شده که طالب
مســکن لوکس بودهاند .بنابراین رفع نیاز به مسکن به صورت غیرمتعادلی انجام شده است و همین
مسئله مشکالتی را در این بازار ایجاد کرده است.

ذهن بسیاری از
صادرکنندگان
کشور با
دغدغههاییمتراکم
شده که عمدتا به
فرآیندهای اداری و
دستوپاگیرداخلی
مربوط میشود.
گویی کاربرد
واقعی بسیاری از
قوانین و مقررات
ما ،فقط ایجاد
هزینهمضاعف
برایواردکنندگان
شناسنامهدارو
ایجاد انگیزه برای
واردات غیررسمی
و پنهان است.

نگر
آینده
شماره سیو ششم  /فروردین 1394

در جهــان فرارقابتی امروز ،نهتنها شــرکتها بلکه
دولتها از «برند» و برندســازی ،برای دستیابی به
مزیت رقابتــی در بازار کاالهــا و خدمات مصرفی
اســتفاده میکنند .در این فرآینــد ،برند به عنوان
یک دارایی ناملموس ولی کلیدی از سوی دولتها
پذیرفته شده و به همین جهت ،منابع و تسهیالت
بیشتری برای گسترش آن بهکار گرفته میشود اما
فضای اقتصاد و تجارت کشور ما به دلیل فشارهای
مداوم اقتصــادی ،همواره با این موضوع بیگانه بوده
است .همه میدانیم در زمان رکود اقتصادی «برند»،
نهتنها سکویی برای جهش فراهم میکند تا شرکتها
بتوانند با استمرار در سودآوری به حیات خود ادامه
دهند بلکه میتواند شــرکای تجاری را بههم پیوند
داده و زمینههای ســرمایهگذاری بلندمدت را نیز
فراهم آورد .متاســفانه ،ارزیابی شــرایط بنگاههای
اقتصادی ایران در چندســال اخیر ،نشاندهنده آن
اســت که هم در حوزه واردات در حال واگذارکردن
بازار به کاالهایی هستیم که اصالتا برند نیستند ،و
هم در حوزه صادرات بهدلیل ضعف در برندســازی،
بازار را به رقیبان واگذار کردهایم .امیدواریم با تدبیر
دولت محترم و نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی،
در سال  ۱۳۹۴حداقل بخشی از آسیبهای واردشده
به فعاالن اقتصادی کشور جبران شود ،هرچند همۀ
فعاالن اقتصادی بر این حقیقت واقفاند که گشایش
نبَر است.
در امور بنگاهها کاری تدریجی و زما 
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پرونده ویژه
حسن مرادی

کارشناس انرژی

ِ
خواستتاریخی
همان

کاهش قیمت نفت نمیتواند ادامه پیدا کند
اما به این امید نباید بسنده کرد
در آستانه سال جدید به نظر میرسد یادآوری این
نکته ضروری باشــد که دولت با اتخاذ تصمیماتی
ضربتی ،میتواند و باید بحران ناشی از کاهش قیمت
نفت را مرتفع ســازد به شرط آنکه به سرعت ،قدم
در راه صرفهجویی و کمکردن از هزینههای جاری
بگذارد و همزمان به دنبــال منابع جایگزین برای
سهم درآمد نفت در بودجه سالیانه بگردد از جمله:

مالیات :سهلالوصولترین راه جبران کاهش درآمد
نفتی ،افزایش درآمدهای مالیاتی است .اما آمارهای
دولتی در ایران نشان میدهد که ساالنه حدود ۴۰
یکی از صنایعی درصد گریز از مالیات در کشور داریم.

که درآمد و
ارزآوری عظیمی
برای کشورهای
جهان ایجاد کرده
و بخش عمده
هزینههایدولت
را تامین میکند
صنعتتوریسم
است .صنعتی که
در ایران با وجود
تنوع آبوهوایی و
سرمایهتاریخی
و فرهنگی مغفول
مانده است.

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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کشــاورزی :دولت ناگزیر اســت عالوه بر مالیات
در بخشهــای دیگر مثل کشــاورزی و خدمات
نیز به عنــوان آلترناتیو نفــت و درآمدهای نفتی
ســرمایهگذاری کند .مثال در بخش کشــاورزی
سرمایهگذاری بر روی زعفران ،کشت ،بستهبندی
و صادرات آن درآمدزایی و ارزآوری فراوانی دارد.
توریســم :یکی از صنایعی که درآمــد و ارزآوری
عظیمی برای کشورهای جهان ایجاد کرده و بخش
عمده هزینههــای دولت را تامین میکند صنعت
توریسم اســت .صنعتی که در ایران با وجود تنوع
آبوهوایی و ســرمایه تاریخی و فرهنگی مغفول
مانده است .ما برای جبران این نقیصه ،باید هرچه
سریعتر دروازههای کشور را به روی دنیا بخصوص
به روی کشورهای مسلمان باز کنیم.
صادرات خدمات فنی و مهندســی :باید مبادالت
اقتصادی و تجــاری را در بخش صادرات خدمات و
نیروهای انسانی با دنیا و کشورهای منطقه افزایش
دهیم .ایران از منابع انسانی و نخبه باالیی برخوردار
اســت .ما میتوانیم این نیروی انسانی را در ساخت
بنادر ،ســاختمانها ،جادهسازی ،خدمات پرسنلی،
پزشکی و مهندسی در کشورهای دیگر بهکار بگیریم.
امروز مسئله اصلی دولت این است که آیا میتواند
به خواســت تاریخی خود که «کاهش وابســتگی
به درآمدهای نفتی» اســت جامه عمل بپوشاند یا

نه؟ آیا میتوان هزینههای جاری دولت را از منابع
درآمدی دیگــری تامین کرد و درآمد نفت را تنها
به ســرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و توسعه
زیرساختها اختصاص داد؟ این خواستهای تاریخی
است که همه دولتهای ایران ،چه قبل و چه پس
از انقالب به دنبال تحقــق آن بودهاند .با توجه به
زیرســاختهای موجود و پتانســیلهایی که در
بخشهای مختلف اقتصاد ایران به چشم میخورد،
اگر ارادهای جدی بر اجرایی شــدن این ایده وجود
داشته باشد ،احتمال تحقق آن وجود خواهد داشت
اما نه در کوتاهمدت .درواقع هرچند کاهش قیمت
نفت را در نگاه اول تهدیدی مســلم برای اقتصاد
کشور بدانیم ،در نگاهی چندجانبه و عمیق متوجه
میشویم که میتوانیم از این بحران به عنوان یک
فرصت برای کاهش وابســتگی به نفت و توجه به
ابعاد دیگر کســب درآمد ارزی و شکوفایی اقتصاد

کشور اســتفاده کنیم .کارویژه ما در این مقطع از
تاریخ آن است که وابستگی اقتصادمان را به فروش
نفت کاهش دهیم ،حتی اگر همین فردا قیمت نفت
به باالی صددالر رســید ،باید این وابستگی را کم
کرد و یگانه راه کمکردن این وابســتگی ،چنانکه
اشــاره شد توجه جدی به بخشهای دیگر اقتصاد
است .باید بتوانیم اعتماد بخش خصوصی را جلب
کنیم .باید بتوانیم از این بخش حمایت واقعی داشته
باشیم و با راهکارهای گرهگشا بخشهای خصوصی
مولد و واقعی را در کیک اقتصاد کشور سهیم کنیم.
این راهکارها تنها مستلزم حمایت مالی و تسهیالتی
نیســت ،بلکه دولت بیــش از حمایت مالی باید با
چتری از قوانین خوب و راهگشــا ،تولیدکنندگان
بخش خصوصی را پشتیبانی و تقویت کند .دولت
باید از تبدیل مناطق آزاد به شــاهراههای قاچاق
کاال جلوگیــری کند ،باید مشــکالت پیشروی
واردات و صادرات کاال و خدمات را از میان بردارد و
باالخره ،باید در واردات مواد اولیه از بخش صنعت
و تولیدکنندگان بیادعای آن حمایت کند .وقتی
سخن از کاهش وابستگی به نفت به میان میآید،
باید به چگونگی و پیششــرطهای تحقق آن نیز
اندیشید .وابستگی به نفت مطمئناً زمانی کم خواهد
شد که دســتکم بخش عمدهای از این مشکالت
و موانع برطرف شده باشد .آرزویی که جز با اراده،
جدیت و پیگیری دولت امکانپذیر نخواهد بود.

توریسم و اشتغالزایی پایا

گسترش توریسم ،سودی دو برابر درآمد نفت عاید کشور میکند
با توجه به آمار جهانی حداقل  ۶۳۷دالر ارزآوری روزانه هر گردشگر ،نهتنها گسترش
صنعت توریســم ،باعث افزایش ارزآوری خواهد شد ،بلکه اشتغالزایی پایا را نیز به
دنبال خواهد داشــت .در حال حاضر شرایط کشور بهگونهای پیش میرود که الزم
است به گردشگری بهای بیشتری داد تا همزمان خالی شدن روزانه چاههای نفت،
هر روز سهم بیشتری در سبد درآمدی کشور پیدا کند چراکه بر اساس یک معادله
حسن رادمرد ساده ،هر گردشگر خارجی به صورت میانگین معادل فروش  ۴۰بشکه نفت خام در
معاون بازرگانی بهترین شرایط قیمت نفت ،برای جمهوری اسالمی ایران ارزآوری دارد .ظرفیتهای
داخلی وزیر سابق گردشــگری ایران نیز مثل برخی کشــورهای دیگر تنها محدود به گردشــگری
صنعت ،معدن و طبیعت نیست بلکه در سایر عرصهها از جمله گردشگری مذهبی ،ورزشی ،علمی و
تجارت گردشگری درمانی کشور نیز میتوانیم پذیرای بسیاری از مشتاقان در سراسر دنیا
باشیم .گردشگری بهترین صنعت جایگزین صنعت نفت است ،چنانکه با رونق صنعت
گردشگری میتوان به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی امیدوار بود .هر گردشگر ورودی موجب افزایش ثروت
ملی و هر گردشگر داخلی عاملی برای گردش و توزیع ثروت در کشور است و هر دو نهایتا به اشتغالزایی در
کشور یاری میرسانند و اگر درصد بسیار کمی از حمایتهایی که از سایر بخشهای اقتصادی کشور مانند
صنعت ،کشاورزی ،بازرگانی و خدمات انجام میشود از حوزه گردشگری شود فرآیند درآمدزایی ،ارزآوری
و اشتغالزایی آن به مراتب بیش از سایر بخشها خواهد بود .استفاده صحیح از پتانسیلها و ظرفیتهای
گردشــگری ایران میتواند سودی معادل دو برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند چراکه آمارها نشان
میدهد مبلغی بین  ۴۰۰تا ۶۰۰میلیارد دالر از درآمد کشــورهای مختلف دنیا از صنعت توریسم تامین
میشــود که متاســفانه با وجود جایگاه تاریخی و ویژگیهای طبیعی ایران ،کشورمان در این سبد درآمد
جهانی ســهم مناســبی را به خود اختصاص نداده است .اگر با توجه به مزایای صنعت گردشگری و تاثیر
اقتصادی توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغالزایی بتوانیم تنها به  ۳۰درصد از درآمد صنعت توریسم
جهان دست پیدا کنیم ،میتوانیم ساالنه سودی  ۲برابر درآمد حاصل از فروش ذخایر نفتی وارد کشور کنیم.

برآورد امروز
نقشه راه فردا

سال ۱۳۹۴
باید سال نهضت بازاررسانی
به بنگاههای ایرانی باشد

علیرضا شجاعی
مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی

در سال جدید چندین مولفه اقتصادی و سیاسی بر
شرایط کشور تاثیرگذار خواهد بود که میتوان آنها
را در دو بخش داخلی و خارجی تقســیمبندی کرد.
در بخش داخلی ،نامگذاری سال از سوی مقام معظم
رهبری ،ابالغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
کشــور ،ادامه اجرای هدفمنــدی یارانهها و افزایش
حاملهــای انرژی (که برخی در اســفندماه ســال
گذشته نیز افزایش یافت) ،انتخابات مجلس شورای
اســامی و مجلس خبرگان رهبری ،و سال پایانی
برنامه پنجم توسعه از جمله مولفههایی است که بر
اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود .در بخش خارجی
یا محیط خارجی نیز عواملی همچون قیمت نفت و
میزان فروش نفت ایران ،نرخ طال و ارز جهانی ،نتیجه
مذاکرات با کشــورهای  ۵+۱تا حداکثر  ۱۰تیرماه،
تداوم یا رفع (کامل یا تدریجی) تحریمها علیه ایران،
ادامه مناقشات و تنشهای روسیه با آمریکا و اتحادیه
اروپا ،ناآرامیهای منطقه بهویژه حضور داعش و تاثیر
آن بر تجــارت و مبادالت منطقه ،تحوالت اوکراین،
سوریه و ...بر اقتصاد موثر خواهند بود.
کمی برنامه پنجم توسعه ۸۰ ،میلیارد
طبق اهداف ّ
دالر صادرات غیرنفتی – بدون احتســاب میعانات
گازی برای ســال  ۱۳۹۴پیشبینی شــده که ۵۵
میلیــارد دالر آن صادرات کاال و مابقی آن یعنی ۲۵
میلیارد دالر مربوط به صادرات خدمات است .هرچند
دســتیابی به این ارقام در شرایط کنونی و وضعیت
موجود بعید بهنظر میرسد لیکن به باور نگارنده ،با
اقداماتی ضربتی و عزمی جدی در دولت ،بخش تولید
و صادرات میتواند به این اعداد دست یابد .برخی از
این راهبردها عبارتند از:
الف) مردمی کردن اقتصاد:

این کار نهتنهــا جلوی افزایش تحریمها را میگیرد
بلکه تحریمشــکن اســت و موجب رشــد تولید و
صادرات خواهد شــد .پیشبینی میشود در صورت
تصمیم غرب به افزایش تحریمها ،تمرکز تحریم بر
تولید و تجارت دولتی باشــد لــذا با مردمیکردن و
خصوصیسازی میتوان اثر آن را خنثی کرد.
ب) نهضت بازاررسانی به کاالهای ایرانی

ج) توجه به توسعه صادرات خدمات در کنار کاال

در چندسال گذشته توجه خوبی به توسعه صادرات

نگر
آینده

هرچند در ظاهر ،مشکل اصلی بنگاهها نقدینگی است
و اغلب کارشناســان و حتی مسئوالن بر آن تاکید
میکنند لیکن از نظر نگارنده مشــکل کلیدی ،بازار
اســت .اگر بازار محصوالت ایرانی رونق پیدا کند و
بهگونــهای تولیدکننده تضمین خرید محصولش را
داشته باشد به هر نحو ممکن نقدینگی مورد نیازش
را تامین خواهد کرد .ســال آینده باید سال نهضت
بازاررسانی به محصوالت بنگاههای ایرانی باشد .این
کار همت بلند و مضاعف دولت و اتاقهای بازرگانی،
اصناف و تعاون خانههای صنعت را میطلبد.

توجه واقعی و نه شعاری دولت به توصیههای راهبردی
رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصادی ،بهویژه استفاده از
ظرفیتهای داخلی ،اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و سختگیری در واردات کاالهای غیرضرور و تجملی،
میتواند موجب رونق تولید و بهتبع آن رشد اقتصادی و
افزایش صادرات غیرنفتی شود .برای رونق تولید و رشد
صنعت ،معدن و تجارت کشور باید شیرینی بخشهای
غیرمولد به حوزه تولید و صادرات منتقل شود .دولت به
جای اجبار و برخورد دستوری و بخشنامهای برای تامین
نقدینگی بنگاههای تولیدی که آمارها نشــان از عدم
توفیق این راهکار در ســالهای مختلف از جمله سال
 ۱۳۹۳دارد و سهم صنعت و معدن در حالت خوشبینانه
در همان حدود مقادیر ســالهای ما قبل آن است باید

امر تولید را برای سرمایهگذاران «جذاب» کند .این امر
شدنی است و راهبردها و راهکارهای خاص خود را دارد.
در پایان ،بیان این نکته ضروری است که مشکل اقتصاد
ایران« ،اقتصاد آزا ِد صرف» که برخی به آن معتقدند یا
«اقتصاد دولتی صرف» که مدافعان خاص خود را دارد،
نیست؛ این هر دو اشتباه است .مشکل آن است که پس
از ســالها هنوز دولت جای درست خود را در اقتصاد
پیدا نکرده است .به عبارتی جایی که نباید باشد هست
و آنجا که باید باشد ،نیست یا حضوری کمفروغ دارد .با
آش همان آش است و کاسه
این روال ،هر دولتی بیاید 
همان کاسه.

طبق اهداف ک ّمی
برنامهپنجم
توسعه ۸۰،میلیارد
دالر صادرات
غیرنفتی  -بدون
احتسابمیعانات
گازی برای سال
 ۱۳۹۴پیشبینی
شده که ۵۵
میلیارد دالر آن
صادرات کاال و
مابقی آن یعنی
 ۲۵میلیارد دالر
مربوط به صادرات
خدمات است.
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پیشبینی وضعیت اقتصاد ایران برای ســال جدید
شــاید به دلیل متغیرهای گوناگون و اغلب غیرقابل
پیشبینی اقتصاد کشور کار چندان سادهای بهنظر
نرســد ،اما با بررســی روندها و تحلیل عملکردها و
وضعیت اقتصادی سال  ۱۳۹۳میتوان برای اقتصاد
امســال ایران ســناریوهایی را پیشبینی کرد .این
بررسی از سه منظر مهم و قابل طرح بوده و میتواند
به عنوان نقشهراه ،مورد استفاده قرار گیرد.
منظر نخســت ،اولویتهای کاری دولت یازدهم در
حوزه اقتصاد بر اســاس منویات مقام معظم رهبری
است .در این راستا  ۸اولویت کاری برای دولت متصور
است که عبارتند از :کنترل تورم ،کاهش وابستگی به
نفت ،تقویت تولید داخلی ،اجراییکردن سیاستهای
اصل  ،۴۴اجرای مراحل بعدی طرح تحول اقتصادی،
تقویت خودکفایی و اســتقالل اقتصادی ،مبارزه با
مفاسد اقتصادی و تقویت اقتصاد دانشبنیان.
منظر دوم ،شعارها و وعدههای اقتصادی دولت است.
در ایــن زمینه دولتی که نام «تدبیر و امید» بر خود
نهاده ،وعدههای بسیاری داده که از جمله مهمترین
آنها میتوان به بهبود شرایط محیط کسبوکار برای
ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ،بهبود معیشت مردم،
تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن ،اهمیتدادن به
تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی،
حرکت از مصرفمحوری بــه تولیدمحوری ،اجرای
درست قانون هدفمندی یارانهها ،آرامش و ثبات در
بازار پول و طال ،مهار گرانی و کنترل تورم اشاره کرد.
منظر سوم ،انتظارات مردم است .مردمی که با هزاران
امید و آرزو برای حفظ نظام و کشورشــان از یکسو
و بهبود همهجانبه زندگی فردی و اجتماعی خود از
ســوی دیگر ،پای صندوقهای رای آمدند و حماسه
سیاسی را رقم زدند .ارزیابی میزان پاسخگویی دولت
به این انتظارات و تاثیر آن بر زندگی افراد و جامعه را
نیز باید در متن جامعه و در زبان مردم جستجو کرد.
با این مقدمه میتوان به پیشبینی وضعیت اقتصاد

در ماههای پیشرو پرداخت.

خدمات فنی و مهندســی شد و حمایت مناسبی از
آن صورت پذیرفت که ماحصل آن رشــد چشمگیر
صادرات این بخش بود ،اما بیش از  ۱۰حوزه صادرات
خدمات وجود دارد که متاسفانه در ایران توجه کمی
به آنها شده است .سالهاست که از توسعه توریسم
و جــذب گردشــگر خارجــی – مطرحترین حوزه
خدمات – ســخن به میان میآید درحالی که هیچ
برنامه و سازوکار مدون ،زیرساخت قابل قبول و عزم
جدی برای عملیاتیکردن آن وجود ندارد ،چه رسد
به سایر حوزههای صادرات خدمات.
چنانچه حتی مذاکرات هستهای با رفع کامل تحریمها
در مهلت مقرر به ســرانجام برسد ،هرچند تاثیرات
روانی سریعی خواهد داشت اما بهنظر نمیرسد بتواند
به سرعت بر اعداد و ارقام و شاخصهای اقتصادی در
سال  ۱۳۹۴و بهبود جهشی روند کنونی اثرگذار باشد.
جهــت همانگونه که رهبر معظم انقالب

به همین
در دیــدار مردم قم به دولت توصیه کردند «نباید به
وعدههای خیالی لغو تحریمها دل بست» بلکه باید
کاری کرد که کشور در برابر تحریمها مصونیت پیدا
کند .برای تحقق این مهم ،چند رویکرد اساسی باید
در دیدگاه و رویکرد دولتمردان تقویت شود:
اول ،تکیه بر نیروی داخلی و مردم است؛ دوم ،توجه
به اقتصاد مقاومتی؛ سوم ،مدیریت هزینهکرد بودجه؛
چهارم ،استفاده هوشمندانه و مدبرانه از ابزار مالیات؛
پنجم ،بازمهندســی راهکارهای افزایش ارزآوری و
کاهش ارزبَری (مدیریت مصرف ارز)؛ و ششم ،توسعه
فرهنگ و مدیریت جهادی در سطوح مختلف.
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پیشنهادهاییبرایحمایتازتولید

دولت میتواند با شناسایی ایدهها و ارائه تضمینهای الزم از صنایع جدید حمایت کند

کاظم دوستحسینی
رییس مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات ایران

تنظیم لوایح حمایت از تولید ملی و همچنین خروج غیرتورمی از رکود ،پس از
مطالعات الزم و نظرسنجی از صاحبنظران درخصوص مشکالت تولید صورت
گرفت و در آنها به نکات ارزندهای نیز توجه شده است ،با این حال ضرورت
دارد موارد دیگری که از دید قانونگذار مغفولمانده بار دیگر مورد توجه قرار
گیرد و در عین حال ،تاثیر برخی از بندهای پیشنهادی در این لوایح بر روند
خروج از رکود و تقویت تولید نیز تبیین و توجیه شود .برای نیل به این هدف
توجه به نکاتی چند ضروری مینماید.
بخشی از مشکالت و معضالتی که در قالب رکود در تولید بروز کردهاند،
ریشه در حوزههای غیرمولد اقتصاد نظیر داللی و فعالیتهای کمریسکتر
و پُربازدهتر از فعالیت تولیدی دارد .در شــرایطی که نرخ سود متعارف بدون
ریســک و تضمینی در بازار (مثل ســود ســپردههای بانکی) بیش از سود
فعالیتهای پُرزحمت و پُرریسک تولیدی است ،انگیزه سرمایهگذاری و کار
برای تولید از بین میرود .در این شرایط ،گلوگاه رکود در تولید ،الزاماً مواردی
چون کمبود سرمایه ،نقدینگی ،تسهیالت بانکی و احیاناً مشکالت مالیاتی،
ممنوعالخروجی و امثال اینها نیست .چه بسا تقویت امکانات مالی واحدهای
تولیدی و ایجاد تســهیل در تامین سرمایه در گردش و افزایش سرمایه این
واحدها و نیز افزایش ســرمایه بانکها از طریق لوایح و طرحها ،صرف بخش
تولید کشور نشده و بهصورت غیرمستقیم در حوزههای غیرمولد اقتصاد بهکار
گرفته شــود .فقدان دیدگاهی جامع و چندجانبه در حمایت از تولید و رفع
رکود ،و عدم توجه به حوزههای دیگر اقتصاد ،ما را به نتیجه مطلوب نخواهد
رساند بلکه الزم است ضمن حمایت از تولید ،همزمان با تالش برای کنترل
تورم ،با رانت و استفاده از سرمایهها برای فعالیتهای ُمضر اقتصادی و کسب
سودهای کاذب مبارزه شود.

توجه به راهاندازی واحدهای جدید تولیدی و به اصطالح «طرحهای
ایجادی» بهخصوص در صنایع کوچک ضروری است .متاسفانه سیاست
بانکی دولت ،تمرکز بر اعطای تســهیالت سرمایه در گردش توسط سیستم
بانکی به واحدهای موجود و فعال تولیدی کشــور و احاله تامین مالی برای
سرمایهگذاریهای تولیدی به بازار سرمایه است .از آنجا که تسهیالت سرمایه
در گردش در مقایسه با تامین مالی سرمایهگذاری کمریسکتر ،کوتاهمدتتر
و با بازگشتی سریعتر همراه است ،دولت با تمرکز بر این سیاست ،یک الگوی
انتفاعی را دنبال میکند .در حالیکه دولت مطابق قانون اساسی وظیفه اصلی
را در ایجاد زمینههای اشتغال و تولید و جایگزینی واردات برای رفع نیازهای
داخلی دارد و باید در راه توســعه ظرفیتهای تولید کشور نگاهی حمایتی
داشته باشد و ریسک آن را نیز بپذیرد.

نگر
آینده

بهطورکلی عوامل موثر بر توســعه تولید در کشور عبارت از ایده و خالقیت،
سرمایه ،نیروی انسانی و قوانین و مقررات حاکم است .در این میان ،از لحاظ
سرمایه پولی و نیروی کار که عوامل بیشتر شناختهشدهای هستند ،کمبودی
در کشــور وجود ندارد و دولت در مواجهه بــا این دو عامل صرفا باید نقش
هدایــت و حمایتکننده را بازی کند .اما برای عوامل دیگر که کمتر به آنها
پرداخته شــده ،کارهای جدیتری الزم است .در این موارد ،دولت میتواند
با شناســایی فکرها و ایدهها و ارائه تضامین الزم جهت جبران خسارت ،به
راهانــدازی و حمایت از صنایع جدید کمک کنــد و عالوه بر تقویت قوانین
و مقررات تشویقکننده مالیاتی ،قوانین و مقررات تسهیلکننده و حمایتی
دیگری را نیز در راســتای افزایش بهرهوری و پــاداش تولیدی باکیفیت و
سودآور تعریف کند و به تصویب برساند.

باید به خطرات
رکود در تولید برای
اقتصاد کشور و
واکنش سریع
در جهت رفع
این معضل توجه
بیشتریداشت.
سرعت عمل برای
رفع مشکل تولید
که معضالتی چون
بیکاری ،کاهش
توان حرفهای،
فرار مغزها و
خروج نیروهای
تخصصی،فرهنگ
غلط اقتصادی و در
نهایت وابستگی را
به دنبال میآورد،
موضوعیحیاتی
است.
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باید به خطرات رکود در تولید برای اقتصاد کشور و واکنش سریع در جهت
رفع این معضل توجه بیشتری داشت .سرعت عمل برای رفع مشکل تولید
که معضالتی چون بیکاری ،کاهش توان حرفهای ،فرار مغزها و خروج نیروهای
تخصصی ،فرهنگ غلط اقتصادی و درنهایت وابســتگی را بــه دنبال میآورد،
موضوعیحیاتیاست.اینکهدولتمدتیکسالیابیشترمعطلبحثوتبادلنظر
جهت تنظیم الیحه و رایزنی برای تصویب آن شود ،با التزام به آنچه تحت عنوان
«عزمملیومدیریتجهادی»شعارونامسالگذشتهبود،همخوانیندارد.بسیاری
از بندهای پیشنهادی الیحه در حوزه اختیارات دولت بود و ضرورت ارائه آن به
مجلس تبیین نشد ،بنابراین جز اتالف وقت حاصل دیگری نداشت .از طرف دیگر
فروش اموال تملیکی بانکها و انتقال سود آن به حساب افزایش سرمایه ،وصول
مطالبات از محل حساب ذخیره ارزی ،جذب سرمایه خارجی و  ...نیز پیشتر در
زمره وظایف بانکها و سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی بود .دولت میتواند با
محاسبه هزینههای اجتماعی ناشی از رکود مثل بیکاری ،فقر ،بزهکاری و  ...یارانه
قابل تخصیص برای توسعه تولید در کشور را تعریف کند.

توجه بــه بهــرهوری در بخش تولیدی کشــور از جملــه مهمترین
شاخصهایی است که بر بهبود تولید ناخالص داخلی تاثیر مستقیم دارد.
بنابراین اگر قریب  ۵۰۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم و بخشهای
عمومی است ولی تنها اندکی از آن برای امور تولیدی سرمایهگذاری میشود،
نشان میهد که به یک عارضهیابی جدی از منظر بهرهوری محتاج هستیم .از
طرف دیگر؛ شناسایی تولیداتی با توجیه اقتصادی مطلوب و فعالیتهای تولیدی
پُربازده و معرفی آنها به مردم و واسطهگری برای قبول ریسک و ارائه تضمین
بایــد در برنامههای حمایت از تولید دیده شــود تا توجــه بخش عمدهای از
سرمایههای ســرگردان به بخش تولیدی معطوف شود .در این راه همچنین،
هدایت بخشهای مختلف تولیدی به جذب نیروی انسانی شایسته ،همسوکردن
سود شرکتها و سازمانها با منافع و پاداش کارکنان و مدیران الیق و نظارت
بر عملکرد بخشهای اقتصادی مولد جهت دســتیابی و اطمینان از بهرهوری
مطلوب ضروری اســت .مشوقهای مالیاتی را نیز میتوان در قالب بهرهوری و
تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی تعریف کرد.
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بررسی الیحه قانونی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در میزگردی با حضور
محمدرضا سیدنورایی ،احمدپورفالح و سیدهادی موسوینیک
لیال ابراهیمیان :هر ســه نفری که در میزگرد آینده نگر شــرکت کردند از لزوم حمایت از تولید و بخش خصوصی میگویند .همگی دغدغهای مشترک دارند ولی با
حساســیتهایی گاه متفاوت .میگویند راه توسعه از بخش خصوصی میگذرد و این بخش نیاز به توجه بیشتر دارد .توجهی که مهندس احمد پورفالح از آن با عنوان
معافیت مالیاتی و تســهیالت با سود پایین یاد میکند .اما دکتر محمدرضا سیدنورایی ،استاد اقتصاد دانشگاه عالمهطباطبایی تاکید میکند که کلیگویی راه را برای
رانتهای کالن هموار میکند و باید خیلی دقیق این معافیتها را مشخص کرد .در همین حال ،دکتر سیدهادی موسوینیک مدیر گروه مدلسازی دفتر مطالعات اقتصادی
مرکز پژوهشهای مجلس ،اقتصاد نفتی را دلیل بیتوجهی به تولید و بخش خصوصی میداند و ابراز امیدواری میکند با توجه به کمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد ،اهتمام
به تولید داخلی بهبود یابد .هر سه نفر میگویند از این الیحه باید در حد یک قانون برای حل مشکالت کوتاهمدت انتظار داشت نه بیشتر .آنها معتقدند نهتنها از هر قانون
خوبی نیز امکان استفادۀ سوء وجود دارد بلکه گاهی این قوانین حتی ضمانت اجرایی ندارند.
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در این میزگرد میخواهیم «الیحه رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشــور» را
بررســی کرده و ببینیم این الیحه تا چه میزان
میتواند مشکالت پیش روی بخش خصوصی را
حل کند .اما شاید در ابتدا الزم باشد شمای کلیای
از اقتصاد ایران داشته باشیم و بعد از تبیین کلی
این شرایط و مشکالت به این پرسش پاسخ دهیم
که چه ضرورتهایی برای ارائه این الیحه از طرف
دولت وجود داشته و چقدر این الیحه در شرایط
امروز پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان است؟
احمد پورفالح :پس از انقالب هر دولتی که بر سر

کار آمد «داعیه حمایت از تولید» داشت اما در عمل
اتفاقی در این مســیر نیافتاد و در خیلی از موارد
ایــن حمایتها تنها بر روی کاغذ به صورت طرح،
الیحه و در نهایت قانون ترسیم شد .بهجز چند مورد
منفرد و جدا از هم که تولید را به شرایطی رسانید
که امروز همه شــاهد آن هســتیم .االن فعالیت

14هزار واحد صنعتی متوقف اســت و این چیزی
جــز نتیجه بیدقتی به اهمیــت قوانین مرتبط با
تولید نیست .فکر تنظیم آخرین الیحه از این دست
که موضوع صحبت ماســت ،به زمانی برمیگردد
که من در ســال  1391رئیس کمیسیون صنایع
مجلس شــورای اســامی را به اتاق ایران دعوت
کردم .ما پیشبینی میکردیم که شرایط واحدهای
تولیدی و صنعتی ما روزبهروز در حال بدترشــدن
اســت و این الزام بهوجود آمد تا وارد عمل شویم.
کارگروهی در کمیسیون صنایع و در بخش معدن
توسط آقای بهرامن مطالعه خود را شروعکردند .ما
پیشنویسی را تهیه کردیم و به دولت دادیم اما از
طرف آنها مورد اســتقبال قرار نگرفت برای همین
این طرح را به مرکز پژوهشهای مجلس بردیم و
حدود  40جلسه با کمیسیونهای متعدد مجلس
برگزار شد اما با طوالنیشدن مباحث ما عمال کنار
کشــیدیم .قرار بود که این طــرح «فوری» که در

تیرماه به مجلس داده شده بود در مهرماه اجرایی
شود ولی بررسی آن در مجلس آنقدر طوالنی شد
که به موعد برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و
انتخاب آقای روحانی رسیدیم .همزمان با مباحث
مربوط به نخستین بودجه دولت یازدهم ،طرح را به
دولت فرستادیم تا نظر خود را اعالم کند .این طرح
سرانجام سر از دفتر آقای نعمتزاده درآورد ،ایشان
هم پیشنویســی از طرح را برای اعضای شــورای
مشــاوران وزیر -که من هم عضو بودم -فرستادند
و در این فرآیند ،دوباره مواردی حذف و اضافه شد.
بار دیگــر در مرکز پژوهشهای مجلس از اصناف،
بانکها و رئیسان کمیسیونهای متعدد اقتصادی
برای بررسی بیشــتر دعوت شد و در نهایت با 30
ماده و  30ماده الحاقی به تصویب رسید .آن زمان
من در کارگروه رفع موانع تولید که به دعوت آقای
طیبنیا تشــکیل میشــد ،رفت و آمد داشتم و
متوجه شدم که همزمان  6طرح و الیحه در رابطه

عكس :امید ایرانمهر

این قانون یک راهحل کوتاهمدت است

دولت از این الیحه چه انتظاری دارد؟ آیا این
الیحه میتواند همه مشکالت تولید را برطرف کند؟
موسوینیک :به نظر من مهمترین تحلیل دولت

تامیــن نظام مالی اســت .این درک بهدرســتی
ایجادشده که سیستم بانکی و بازار سرمایه درحال
حاضر آنطوریکه شایسته این شرایط است ،توان
تامین مالی بنگاهها را ندارد .بخصوص که ما در این
شرایط رکود تورمی نیاز داریم به سمت تسهیالت
کوتاهمدت برویم .ســرمایه در گردش نیاز فعلی
بنگاههاست تا بتوانند بنگاههای اقتصادی خود را
حفظ کنند تا بعدها فرصت داشته باشند به توسعه
خود فکر کنند .بخش مهم این الیحه همانطوی
که در عنوانش نیز آمده ارتقای نظام مالی کشور
است.
آقای ســیدنورایی! چه دالیلی باعث شــد
دولتها ،بهرغم داعیه حمایت از تولید نتوانند به
این هدف برسند؟
محمدرضا ســیدنورایی :من هم با صحبتهای

نگر
آینده

دوستان موافق هســتم .یکی از مشکالت اقتصاد
ایران وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش منابع
طبیعی به خصوص نفت و مشــتقات آن است .اما
به نظر من مشکل اصلی اقتصاد ایران دولتیبودن
و رانتیربودن دولت اســت ،چراکــه خود دولت با
تصمیماتش ایجاد رانت میکند .البته نقد من فقط
به دولت یازدهم نیست ،بلکه به همه دولتهای قبل
و بعد از انقالب این نقد را دارم .مدتهاست بازرگانی
و تجارت محور اصلی اقتصاد ایران شــده اســت،
چنانکه ما در ســالهای اخیــر حدود  60میلیون
دالر واردات داشتیم .متاسفانه شیوهای رایجشده که
وقتی قیمتهایمان تا حدودی باال میرود به بهانه
کنترل تورم ،با واردکردن کاالی خارجی به باغداری
و کشاورزی خود ضربات جبرانناپذیری میزنیم.
طوری که ما حتی از آفریقا میوه وارد میکنیم! ما
منابعمان را بهدرستی تخصیص ندادهایم .اقتصاد ما
ت میخواهد خودش
بیش از حد سیاسی است .دول 
همه کارها را انجام دهــد و البته دیگران هم این
انتظــار را از دولت دارند .برخی دیگر فکر میکنند
اینکه قوه مقننه قانون جدیدی تصویب کند حتما
مشکالت برطرف میشود! من فهرستی از قوانین
دارم که نتوانستهاند مشکالت را حل کنند :قانون
بهبود مستمر محیط کسبوکار ،قانون اجرای اصل

موسوینیک:این
درک بهدرستی
ایجادشده که
سیستمبانکی
و بازار سرمایه
درحال حاضر
آنطوریکه
شایستهاین
شرایط است ،توان
تامین مالی بنگاهها
را ندارد .سرمایه
در گردش نیاز
فعلیبنگاههاست
تا بتوانند خود را
حفظ کنند و بعدها
فرصت داشته
باشند به توسعه
فکر کنند.
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با حمایت از تولید وجود دارد و غیر از خود بســته
که  177ماده را شامل میشد ،نزدیک 190-180
ماده هــم در حمایت از تولید بــود .باالخره همه
اینها جمعبندی شــد و به این متنی که هماکنون
میبینید تبدیل شد .مسلما حتی این جمعبندی
نیز پاسخگوی همه نیازهای تولیدگران نیست ولی
میتواند به خیلی از مسائل پاسخ دهد.
سیدهادی موسوینیک :آمارهای ارائهشده توسط
سازمان بینالمللی بهرهوری نشان میدهد که در
اقتصاد ایران در فاصله سالهای  1970تا  2012از
کل رشد ما 5درصد سهم بهرهوری است و عمدتا
این رشد سهم تشکیل ســرمایه بوده است .دلیل
اصلی پایینبودن ســهم بهرهوری در اقتصاد ایران
«درآمدهای نفتی» اســت .کشورهایی که از منابع
درآمدی طبیعی برخوردار نیستند سعی کردهاند که
سهم بهرهوری باالیی در اقتصاد خود داشته باشند.
باالخره همزمانی کشف نفت و تشکیل دولت مدرن
در ایران باعث بازتولید یکسری مشکالتی شده که
در نهایت ماهیــت دولت و چگونگی ارتباط دولت
با بخش خصوصی تنها با عامل نفت قابل توضیح
است .دولتها با اتکا به منابع موجود همواره سعی
داشــتهاند که در بخش خصوصــی دخالت کنند
و بــه اقتصاد مثل جامعه جهت بدهند و البته این
جهتدادن نه مانند کشــورهای توسعهیافته بلکه
در جهت حــذف بخش خصوصی و یــا رقابت با
بخش خصوصی اســت .درواقع ما با دولتی بزرگ
با حجم باالیی از مداخالت روبرو هستیم که ابعاد
این دخالت به اقتصاد هم رسیده است .در این سو،
بخش خصوصی هم با توجه به وابستگی شدید به
دولــت و درآمدهای نفتی بهــرهوری الزم را برای
فعالیت نداشته است .اما در چندسال اخیر با شرایط
متفاوتی روبرو هستیم .عالوه بر مسائل و مشکالتی
که از دولت قبلی به دولت یازدهم رســیده ،ما در
دولت گذشته با یک شوک نفتی هم مواجه بودیم.
دولتهــای نفتی در زمان شــوک نفتی با اهداف
بلندپروازانــه خود حاصلی جز بیمــاری هلندی،
یعنی رشد منفی و رکود و تورم مضاعف نداشتهاند.
اینکه چطور اقتصاد ایران به این شرایط وارد شد و
تولید ،صنعت و کشــاورزی با هم آسیب دید نیاز
به به بررســی جدی دارد اما بــه هرحال واقعیتی
وجود دارد و آن اینکه در چندسال حاکمیت دولت
دهم درآمدهای نفتی روی این مســئله سرپوش
گذاشــت .بعدها نیز در جریان اجرای مرحله اول
طرح هدفمندی یارانهها با فشار هزینهای که برای
بخش صنعت ایجاد شــد ،به تشدید این وضعیت
ناگوار کمک شــد .ما در نیمه دوم ســال 1390
وارد فاز جدید تحریمها شدیم و فشارها به صورت
جدیتری از قبل پیگیری شــد ،در نیمه اول سال
 1390با یک جهش ارزی بیسابقه روبرو بودیم و
در نیمه دوم ،محدودیت واردات هم به این وضعیت
دامن زد تا اینکه تورم به باالی30-40درصد رسید.
دولت یازدهم با این شــرایط کار را قبول کرد .آن
زمــان بخش مهم رکود تورمی به مدیریت تجارت

خارجی ما بازمیگشت .بنابراین ،دولت برای رهایی
از این شرایط ،به دلیل فشــار افکار عمومی برای
کنترل تــورم و البته به دلیل مشــی خود دولت،
کارهایی را در اولویت قرار داد و از طریق ایجاد ثبات
در اقتصاد کالن و ثبات بودجهای توانســت جلوی
روند مخرب تــورم و رکود را بگیرد .بحث این بود
که آیا نیاز به الیحه است و یا اینکه اقدام تثبیتگر
کفایت میکند و حوزه تجارت خارجی میتواند به
این موضوع کمک کند اما در نهایت به این نتیجه
رسیدند که به یک الیحه قانونی هم نیاز است .اما
اینکه ایــن الیحه چقدر با نیازها تطابق دارد جای
بحث دارد.

 ،44قانــون هدفمندی یارانهها که هر کدام بحثی
جداگانه میطلبد .مث ً
ال در اصل هفتم قانون اصل
 44مقرر بود که در هر اســتانی باید ستادی برای
سرمایهگذاری تشکیل میشد تا از تولیدکنندهها
حمایت کند .این اصل بســیار مهمی اســت که
هیچ وقت جدی گرفته نشد .همه رئیسجمهورها
بــه برنامــه کوتاهمــدت زودبــازده در دوره خود
فکــر میکنند و بر برنامــه بلندمدت و میانمدت
ســرمایهگذاری نمیکنند ،شاید هم ما درست بلد
نیستیم که مطالباتمان را پیگیری کنیم .هر دولتی
که بر سرکار میآید میخواهد با برنامهای قانون را
دور بزند .مثــا در اواخر دهه  1360محض اینکه
دولت آقای هاشمیرفسنجانی سرکار آمد با اجرای
«سیاست تعدیل اقتصادی» خواستند مشکالت را
برطرف کنند .نتیجه اینکه تورم در سال  1374به
 49/5درصد رســید .بعدها در دوره آقای خاتمی
«طرح ســاماندهی اقتصادی» پیاده شد .آن موقع
مگر اقتصاد ما بیبرنامه بود؟ یا در دوره احمدینژاد
که «طرح تحول اقتصادی» را آوردند .مگر ما برنامه
چهارم توسعه را نداشتیم؟ قانون اصل  44یکی از
مهمترین قوانین در کشــور ایران نهتنها در دوره
جمهوری اســامی که حتی پیش از انقالب است.
ما طرحهای اقتصادی کوتاهمدت را لقلقه زبانها
میکنیم و نتیجه این میشــود کــه تولیدکننده
مشکالت خود را به دولت و مصرفکننده تحمیل
میکند .حمایت از تولید به این معنا نیست که ما
به سمت تولیدکننده غش کنیم و به مصرفکننده
ظلم کنیم ،باید تعادلی در میان اینها وجود داشته
باشــد ،اما در اقتصاد ایران این تعادل اساساً وجود
نــدارد .علت هم این اســت کــه دولتها همواره
میگویند ما نجاتدهنده اقتصاد کشــور هستیم،
درحالیکه دولت به تنهایــی نمیتواند این کار را
انجام دهد .درست است که اقتصاد ما دولتی است و
به نفت وابسته است اما برای دستیابی به موفقیت،
حتما باید بخش خصوصی هم در کنار آن باشد .اگر
کل بودجه را در نظر بگیریم ،سهم دولت در اقتصاد
در بعضی ســالها حتی به  90درصد هم میرسد.
حتی در بودجه  1394هم همینگونه بود؛ مگر با
 10درصد سهم در اقتصاد چقدر میتوان از بخش
خصوصی توقع داشت؟
پورفالح :آقای دکتر! حتی این ســهم هم در عمل
اجرا نمیشود و این هم به سمت سایر ردیفهای
بودجه منحرف میشود...
سیدنورایی :بله ،در همین قسمت ظاهرا ً خصوصی
هم بخشهای شبهدولتی را داریم که روح و شاکله
اصلــی مدیریــت در آنها دولتی اســت .نهادهای
وابســته به حکومت و ســازمان تامین اجتماعی،
نهادهای عمومی -غیردولتی ،بنگاههای اقتصادی
شــبهدولتیای هســتند که حتــی مجلس هم
نمیتواند از آنها ســوال کنــد ،و االن اینها هم در
بخش خصوصی تعریف شدهاند .آیا با این  10درصد
که بهطور واقعی  5-6درصد سهم بخش خصوصی
در اقتصاد است ،میخواهیم کل اقتصاد را متحول
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بررسی الیحه رفع موانع تولید

اقتصاد سیاسی

پورفالح :ما ابتدا
باید به این باور
برسیم که مسیر
توسعه پایدار از
تولیدمیگذرد.
در عمل ،دولتها
فقط موقعی که
درآمدهایشان
کاهش یافته ،به
سمتحمایت
از تولید کشیده 
شدهاند .تا این
نگرش عوض
نشود این الیحه
و هر قانون دیگر
نمیتواندپاسخگو  
باشد.

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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کنیم؟ این امکان نــدارد .اگرچه تولیدکنندهها در
شرایط ســخت واقعا زحمت میکشند و کار آنها
از نظر من یک جهاد اســت .اما مسئله دیگری نیز
وجود دارد و آن اینکه تولید در ایران وابسته به ارز
اســت .اینکه گفته میشود از تولید حمایت کنیم
باید خیلی دقیق مشخص کرد که ما از چه تولیدی
قرار اســت حمایت کنیم .بعضا مواردی در تولید
است مثل تولید مرغ که به واردات کنجاله مربوط
است .ما در ایران کنجاله نداریم و مجبور میشویم
دانههای روغنــی را وارد کنیم و وقتی این مواد به
اندازه وارد نشوند قیمت مرغ تغییر میکند ،چنانکه
در دوسال پیش هم اتفاق افتاد .ما نتوانستهایم طی
همۀ سالهای گذشته ،با دانشی که در اختیار داریم
این وابستگی را کم کنیم .حمایت از تولید داخلی
باید حتما به نسبت سهم ارزبَری و ارزآوری که دارد
حمایت شود .بخصوص آنجا که گفته میشود تولید
از مالیات معاف شــود و یا نرخ سود بانکی کاهش
پیدا کند حتما باید با توجه به سهم «ارزبری» باشد.
لطفا نســبت «ارزبری» و حمایت از تولید را
دقیقتر توضیح دهید و اینکه آیا در این الیحه به
این موارد اشاره شده است یا نه؟
ســید نورایی :یعنی اینکه هر چقدر سهم ارزبری

تولیدات داخلی کمتر باشد ،حمایت از آنها بیشتر
باشد و هرچه سهم ارزبری بیشتر باشد حمایت به
صورت معافیت مالیاتی و وام کمبهره کمتر شــود.
البته حمایت فقط ســود نیست ،قانون کار ،قانون
تامین اجتماعی ،و قانون بهبود محیط کسبوکار
هم حمایت محسوب میشود .یکی از مواردی که در
قانون بهبود محیط کسبوکار است و با گذشت دو
سال هنوز اجرا نمیشود ،بندی است که مناقصهها
و مزایدههای کشــور در یک شبکه سراسری اجرا
شــود و بر اجرای آنها نظارت شــود .مسئله این
اســت که دولت به تنهایی نمیتواند اقتصاد ایران
را نجات دهد .همه قوا با هم مسئول هستند .مگر
نقش قوه قضاییه در اقتصاد کماهمیت اســت؟ در
برخورد با فساد اقتصادی ،فساد بانکی ،زمینخواری
و ویژهخواری این قوه بایــد قاضی ویژهای را برای
رسیدگی داشته و هزینههای مربوطه را تامین کند
تا یک پرونده چندسال و چندماه طول نکشد .این
یکی از مواردی است که ســرمایهگذارها را راغب
میکند که در سرمایهگذاری احساس امنیت کنند.
پورفالح :در ســالهای اخیر چنــد پارامتر بخش
خصوصی را به شدت تحت فشــار قرار داد .اولین
مسئله تحریمهاست .مسئله بعدی بحث هدفمندی
یارانههاســت که در بخش مولد کشور با آن موافق
بودیم و به دفعات در اتاق بازرگانی و کمیسیونهای
متعدد عنوان شــد که این یک تصمیم شجاعانه
بوده ولی در مرحله اجرا بسیار بد عمل شد .قانون
هدفمندی یارانهها به شــکلی غلط پیاده شد و با
اینکه هستههای مختلف مخالف وابستهکردن مردم
بــه نقدینگی ،و معتقد بودند بجــای این کار باید
زیرساختها را اصالح کرد ،این توزیع نقدی انجام
شد و در زیرساختها هزینه نشد .عمال امروز تولید

بهشــدت صدمه دیده ،و در روستاها دارهای قالی
پایین آمده چون درآمدهای نقدی یارانهای میانگین
درآمد خانوارهاست و باعث شده خانوادهها از تولید
دست بکشند .این آسیبی بود که در حوزه صنعت
هم اتفاق افتاد .مســئله بعــدی تغییر نرخ برابری
دالر و ریال بود .این سیاســت در شــرایطی اتفاق
افتاد که سیاستهای انقباضی در سیستم بانکی و
پولی جاری بود .بحث بعدی که ایجاد بدبینی کرد
افشاشدن و پردهبرداری از فسادهای گسترده اداری
و مالی بود .افشای رانتهای کالن بانکی باعث شد
که جو بدبینی نسبت به نظام بانکی بهوجود آید .از
آنطرف هم تمامی بانکها سعی کردند سیاستهای
محدودکننــده را جــاری کنند کــه در نهایت به
تولیدکنندهها صدمه خورد .هرکدام از این بحرانها
کافی بود که بخش مولد کشــور را به زانو درآورد
اما در حوزه صنعت خیلی خوب روی کیفیت کاال
کار کردهایم .بنابرایــن من به بخش صنعت نمره
قبولــی میدهم .همه بحرانهایی که گفته شــد،
موجب شدند که ما در بخش تولید سختافزاری و
نرمافزاری صدمه ببینیم .ما در همه صنایع حتی در
صنایع گردشگری و همه پتانسیلهای کشور صدمه
دیدیم و به قول دکتر موسوینیک درآمد نفتی به
این آســیب دامن زد .سوال این است که ما چقدر
توانســتیم از جاذبههای توریستی خود که گفته
میشود در فهرست ده کشور اول توریستی جهان
هستیم استفاده کنیم؟ بههرحال الیحه رفع موانع
تولید هرچه باشــد ،میتواند بخشی از مشکالت
اقتصاد ما را حل کند ،نه همه را .ما باید برای حل
این مشکالت قد مبهقدم حرکت کنیم .خوشبختانه
امروز مســئوالن نظام به این نتیجه رسیدهاند که
بخش مولد کشور را کمک کنند ولو اینکه دولت به
سالی  150میلیون دالر درآمد نفتی دست پیدا کند
یا نه ،ما باید کمک کنیم که وابستگی به نفت نه در
حرف که درعمل کمتر شــود .باید بخش مولد را
تقویت کنیم تا از طریق واردات و گمرک و از طریق
تولید و مالیات ،نیازهای مالی دولت تامین شــود.
چراکه اگر صنعت ،تولید و واردات ضعیف شــود،
دولت درآمد حاصل از عوارض گمرک و مالیات را
از دســت خواهد داد و در نتیجه وابستگی به نفت
بیشتر خواهد شد.
شما به مشکالت حوزه تولید در سه بخش؛
قوانین و مقررات متعدد که در عمل مورد بیتوجهی
قرار گرفتهاند ،عوامل انگیزشی و محیط کسبوکار
اشاره کردید .آیا برای برطرف کردن این سه مانع
بزرگ در حوزه تولید ،این الیحه کفایت میکند؟
پورفالح :بــه نظر من ،ما ابتدا باید به این اعتقاد و

باور برسیم که مسیر توسعه پایدار از تولید میگذرد.
در عمل ،دولتها هر موقع درآمدهایشــان کاهش
یافته ،به ســمت حمایت از تولید کشید ه شدهاند.
تا این نگرش عوض نشــود این الیحه و هر قانون
دیگر نمیتواند پاسخگوی مشکالت ما باشد .مشکل
این اســت که ما هنوز نتوانستهایم با تامل و تعقل
بیشتری مسایل زیربنایی خود را حل کنیم .بهعنوان

مثال ،تصور اکثریت این است که مشکل اصلی ما
مسئله هستهای اســت .اگر این بحران 20درصد
مشــکالت تولید و اقتصاد ما باشد80 ،درصد بقیه
مشــکالت به عوامل درونزا ،عدم مدیریت درست
و عقالنی برمیگردد .تمام تالش دولت در شرایط
حاضر این است که در بیستودوم هرماه یارانهها را
پرداخت کند و در سیام هرماه حقوق بدنه سنگین
خود را بپردازد .ما میتوانستیم در این عرصه خیلی
بهتر عمل کنیم ولی نکردیم ،اما هنوز دیر نشــده
اســت .دولت هنوز تا حد زیادی ســرمایه اعتماد
عمومی را دارد بنابراین باید در زمانی کوتاه تکلیف
این بدنه ســنگین را روشــن کند .ما در سالهای
گذشته چند وزراتخانه را ادغام کردیم اما در عمل
دولت چابک و کوچک نشد .دولت بزرگ بودجه را
میبلعد .از طرف دیگر ،هنوز توانستهایم اصل  44را
خوب پیاده کنیم و ترازی هم در اختیار نداریم که
چقدر به بودجه عمومی کمک میکند .مسئله دیگر
جذب ســرمایه خارجی است که دکتر سیدنورایی
به آن اشاره کردند .وقتی تولیدکنندههای داخلی
امنیت ندارند و نگران این هستند که هر روز واحد
تولیدی آنها تعطیل شود چه انتظاری وجود دارد که
خارجیها یا ایرانیان خارج از کشور سرمایه خود را
به ایران منتقل کنند؟ ریسک سرمایهگذاری ایران
در دنیا رتبه  6را دارد .ما باید طرح دیگری ببندیم
چراکه با شــیوههای قبلی نتوانستیم مشکالت را
برطرف کنیم .ما باید این را بدانیم که تنها با رشد
و شــکوفایی صنعت اســت که میتوان «سونامی
بیکاری» را که از بیسوادی به دیپلم و از دیپلم به
لیسانس و باالتر رسیده ،حل کنیم.
ینیک :مــن فکــر میکنم که مشــکل
موســو 
تولیدکنندگان و محیط کســبوکار فقط قانون و
مقررات نیست .تولید ما با چندمسئله اصلی مواجه
اســت :اوالً تامین مالی بنگاههــا و ثبات فعالیت
اقتصادی آنها مهم اســت چون چشمانداز فضای
تولید را مشخص میکند .بحث بعدی رقابتپذیری
در اقتصاد اســت که بهخاطر وجــود انحصارات و
فعالیت بنگاههای شبهخصوصی لطمه دیده است
و مانعی در مقابل بخش خصوصی واقعی ماســت.
و عالوه بر همۀ اینها ،برخی سیاستهای بازرگانی،
تعرفهای و ارزی دولت نیز توان تولید را کاهش داده
است .شاید این مشکالت بهنوعی متاثر از ماهیت
اقتصاد ایران است که مداخالت همه قوا در اقتصاد
به اقتضای شرایط اقتصاد نفتی به محیط کسبوکار
لطمه زده است .نهتنها همه این مشکالت به نوعی
به درآمد نفتی وابسته است بلکه نظام تامین مالی
ما نیز متاثر از همین بخش است و این وابستگی در
عمل باعث اختالل در همه بخشهای تولید شده
است.
بهنظر شــما ،دولت باید چه سیاســتهای
حمایتی را نسبت به تولید کشور در پیش بگیرد که
هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت تاثیرگذار باشد؟
ســیدنورایی :برای پاسخ به این ســوال باید اول

ماهیت و نوع دولت مشــخص شود .ما هرچند در

کشــوری اســامی زندگی میکنیم اما به مبانی
و اهداف اقتصاد اســامی که یکی از مهمترین و
اصلیترین بحثهایش در استقالل اقتصادی است
توجهی نمیکنیم .البته باید توضیح دهم که مفهوم
استقالل اقتصادی را باید کارشناسان معین کنند نه
سیاستمداران؛ استقالل به معنای این نیست که ما
خودمان را در جزیرهای متروکه گرفتار کنیم .دولت
و حد دخالت دولت در اقتصاد ،مبانیای دارد که ما
در این مسائل دچار افراط و تفریط شدهایم .در دهه
اول انقالب بهواســطه جنگ تحمیلی دیدگاههای
تمرکزگرایانــهای توســط کارشناســان اقتصاد و
سیاستمداران ارائه شد که همه بخشهای اقتصاد
با نظر دولت اداره شود بهطوری که اصل  44قانون
اساسی در همه بخشها ،اعم از بازرگانی و کشتیرانی
تا هواپیمایی ،راهآهن و غیره مورد بیتوجهی قرار
گرفت و ما در اغلب شهرها ،مراکزی عمومی جهت
تهیه و توزیع انواع کاالها داشتیم اما بعدها دولتها
متوجه اشتباه این رویه شدند .مطابق قانون ،دولت
اســامی اصوالً بر اجرای یکســری از اصول ناظر
است و تنها در شرایط اضطرار میتواند در اقتصاد
دخالت کند .به عنوان مثال در بخش انفال ،یعنی
معادن که نفت هم جزو آن است دولت باید نظارت
و سیاستگذاری داشته باشد .بنابراین قوه مجریه
نباید بهطور مستقیم از این دارایی استفاده کند بلکه
باید از ســود حاصل از آن در صندوق ذخیره ارزی
و زیرساختهای توسعهای و عمرانی استفاده شود.
ولی ما در ایران مفهوم مــردم -دولت را با مفهوم
ملت -حاکمیت اشتباه گرفتهایم .وظیفه دولت در
اقتصاد نظارت است .دولت باید بر فعالیت مردم و
بخش خصوصی نظارت کنــد نه دخالت ،تا مردم
و فعــاالن اقتصادی اســتانداردها ،اوزان و کیفیت
را رعایــت کننــد .کار دولت تنهــا قانونگذاری،
سیاستگذاری و نظارت است نه دخالت.
آقای پورفالح! دولــت باید چه رویهای را در
پیش بگیرد تا از این نگرانیها فاصله بگیریم؟
پورفالح :بزرگترین پارامتری که دولت باید رعایت

کلیدیترین محورهــا و بندهای این الیحه
کدامند؟
ینیک :یکی از بندهای خوب این الیحه ماده
موسو 

 4آن است که میگوید «کلیه بانک ها و موسسات
اعتباری موظفند ساالنه حداقل 33درصد از اموال
خود اعم از منقول و غیرمنقول و ســرقفلی را که
به تملک آنها و شــرکتهای تابعــه آنها درآمده و
به تشخیص شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران مازاد است ،واگذار کند».
جز این مواردی چون افزایش سرمایه بانکها ،الزام
صندوق توســعه ملی برای تامین مالی بنگاههای
تولیدی ،افتتاح حسابهای ویژه تامین مالی بنگاهها
و متوقفکردن پیگرد بدهی تولیدکنندگان تا پایان
سال آینده ،روح کلی این الیحه را تشکیل میدهد.
در این حد این الیحه اقدام خوبی در جهت حمایت
از بخش مولد کشور است اما بهصورت کلی ،مشکل
ما در حوزه تولید مشــکل قانون نیســت چنانکه
همیــن تامین مالی در قوانیــن دیگر نیز به طرق
مختلف آمده اســت اما آن ارادهای که باید ،برای
اصالح نهادی وجود نداشته که گرهگشا باشد.
پورفالح :زیادی قوانین خیلی وقت ها از موانع تولید
است نه مددرسان آن.
موسوینیک :بله ،از این الیحه هم باید فقط انتظار
حل مســائل کوتاهمدت تولید را داشت نه بیشتر.
البته در بعضی موارد مثل الزام بانکها برای تامین
مالی بنگاهها شاید نیاز به برنامه بلندمدت دارد که
اگر اجرا شــود تحولی در نظام بانکی است اما باز
هم تکرار میکنم ما قبال هم مشــابه این مقررات
را داشتهایم .ضمانت اجرایی قوانین بسیار مهمتر از
تصویب آنهاست.

بسیار راهگشایی هستند .اما نباید یکطرفه قضاوت
کرد .بعضــی از نگرانیهای دولــت درباره بخش
خصوصی واقعیت دارد .ما منکر این نیستیم که در
همه بخشها مشکالت و تخلفاتی وجود دارد ،ولی
به خاطر چند متخلف؛ نباید از حمایت تمام بخش
تولید و تولیدکنندگان دست کشید .باید با سعهصدر
بیشــتری عملی کرد .ما با توجه به شاخصهای

تنظیم کردهاند نگاهــی را دنبال کردهاند که انگار
میخواهند باصطالح «از کیسه خلیفه ببخشند!».
معافکردن تولیدکننــدگان از مالیات و دادن وام
کمبهــره به آنها را میخواهید از چه منبعی تامین
کنید؟ مگر اینها ســپردههای مردم نیستند که در
بانک گذاشته شدهاند .درصدی که میخواهید کم
کنید همان تسهیالت تکلیفی است که دولت باید
تامین کند .باید به نســبت ارزبَری که واحدهای
تولید دارند به آنها معافیت از مالیات و وام کمبهره
داد .باید معافیتها بهطور دقیق مشخص شود .در
بند  27این الیحه که به حمایت از صادرات مربوط
است باید خیلی دقت شود ،برای اینکه خیلی از این
موارد صادراتی 40درصد ارزبَری دارند .اینها چگونه
میتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند وقتی ارز
یکنند؟
دریافت م 
پورفالح :ولی وقتی 60درصد ارزش افزوده داشته
باشد یعنی اینکه برای تولیدکننده هم هزینهبر بوده
است .باید به این هم توجه کنیم که تا مواد تبدیل
به کاال شود ،هم ارزش افزوده ایجاد میکند و هم
به اشتغالزایی منجر میشود و صادرات جایگزین
واردات میشود و اگر در نهایت این کاال صادر شود،
باز هم به این هدف رسیدهایم.
سیدنورایی :البتــه صادرکننده بعدها از این ارزش
افزوده به نفع خود اســتفاده میکند و با معافیت
مالیاتی ســهم دولت را نمیدهــد .یعنی با دادن
مالیات دوبــاره از طریق بانک مرکزی میتواند ارز
دریافــت کند .باید در حمایــت از تولیدکنندگان
سیستم دقیقی برای محاسبه وجود داشته باشد .در
سیاست بازار آزاد شرایط را بازار تعیین میکند اما
در الیحه از حمایت صحبت میکنیم .در اینجا باید
خیلی دقت کرد تا صف معافیت از مالیات در جلوی
دولت تشکیل نشود.
پورفالح :آقای دکتر! من هم با شما موافق هستم
که باید در دادن معافیت مالیاتی خیلی دقت شود
اما همه کشــورها به صادر کنندههای خود کمک
یکنند.
م 
سیدنورایی :بله ،اما حمایت از صادراتی که ارزبَری
باالیی دارد توجیه ندارد.
پورفالح :باید از صادراتی که ارزشافزوده و اشتغال
ایجاد میکند حمایت کرد .واقعیت این است که در
کشورهای صادرکننده و پیشرفته ،صادرکنندهها از
این معافیت استفاده میکنند و بعد وقتی صادرات
رونق بگیرد دیگر نیازی به بلوکهکردن ارز نیست.
واقعا اگــر ارز صادرکننده نبود ،در شــرایطی که

سیدنورایی  :
کسانی که این
الیحه را تنظیم
کردهاند نگاهی را
دنبال کردهاند که
انگارمیخواهند
باصطالح «از
کیسهخلیفه
ببخشند!».
معافکردن
تولیدکنندگاناز
مالیات و دادن وام
کمبهره به آنها
را میخواهید از
چه منبعی تامین
کنید؟مگراینها
سپردههای مردم
نیستند؟

نگر
آینده

کدام یک از بندهای الیحــه بیش از دیگر
بندها ،میتواند بــه برونرفت بخش خصوصی از
معضالت ناشی از رکود تورمی کمک کند؟
پورفالح :همه این بندها در جالی خود مهم و موارد

آقای ســیدنورایی! شــما به کدام یک از
بخشهای الیحــه نقد دارید و کــدام بخش را
پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی میدانید؟
ســیدنورایی :به نظر من کسانی که این الیحه را
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کند این اســت که بخش خصوصی را در عمل ،نه
در حرف حمایت کند .باید به نقش مثبت نهادهای
مدنی و تشــکلهای صنفی اهمیت دهد و از تکثر
آنهــا حمایت کند .در سیاســتگذاریهای کالن
بدون ارتباط با این تشکلها سیاستگذاری درست
انجام نمیشود .باید سیاست کوچکسازی دولت
جدی گرفته شود و دولت ساالنه 20درصد از حجم
خود کم کند .منتهی زیرساختهایی را نیز فراهم
کند تا نیروهای توانمندش به نیروهای بیکار تبدیل
نشــود .از طرف دیگر ،ما باید نگرش سیاســی به
پارامترهای تولید اقتصادی را کنار بگذاریم .حتی
باید به کشورهایی که رابطه سیاسی با آنها نداریم
نیز صادرات داشته باشیم .امروزه جنگها در دنیا،
جنگ اقتصادی است .اگر با کشوری روابط سیاسی
نداریم ولی میتوانیم ارتباط اقتصادی و صادرات و
واردات داشته باشــیم .موضوع دیگر این است که
تصمیمات کالن کشور باید بر مبنای خردجمعی

باشد تا با تغییر هر دولت برنامههای آن زیر سوال
نرود .حتی اگر فرض بر این است که این برنامهها
نبَر و هزین هبَر بوده است ،نباید با نیروها
یبَر ،زما 
انرژ 
و برنامهها برخورد حذفی کرد .این رویههایی است
که باید تغییر کند چون بســیار بــه ما ضربه زده
اســت .من فکر میکنم در الیحه حمایت از تولید
اتفاق خوبی افتاده اســت و آن اینکه ،هم در مرکز
پژوهشهای مجلس ،و هم در کمیسیونها و صحن
مجلس از این الیحه حمایت خوبی شد ،به سرعت
آن را بررســی کردند و دولت هم همراهی خوبی
نشان داد بنابراین بسیار امیدواریم که در مرحله اجرا
هم به نتایج مطلوب دست یابد.

بانک جهانی با رسیدن به شرایط ایدهالمان فاصله
زیادی داریم ولی نباید ناامید شــویم .نسل جوان
و فارغالتحصیالن ما فرصت هســتند نه تهدید .ما
ظرفیت بسیاری در حوزههای متعدد و شاخصهای
متعدد داریم که باید از آن استفاده کنیم.
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بررسی الیحه رفع موانع تولید

اقتصاد سیاسی

آزادسازی تجاری
نقطهمقابل
حمایت از تولید
است .آزادسازی
در زمینه قوانین
صادرات برای
کشورهای درحال
توسعهگزینه
خوبی است
اما درخصوص
واردات موجب
آسیبپذیری
صنایعداخلی
میشود.

نگر
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ه شماره س 
آیند

36

ارز مبادلهای اینقدر ســخت داده میشود ،تامین
نیــاز ارزی واحدهای صنعتی که اکثر آن از طریق
صرافیها تامین میشود خیلی مشکلآفرین است.
این الیحه اتفاق مبارکی است البته من هم موافق
هســتم که باید با دقت بیشــتری انجام شود ولی
نباید دســت صادرکنندهها را بست .امروزه در این
شــرایط صادرکنندهها شانه به شــانه واردات کار
میکنند .ما االن  60میلیارد دالر صادرات داریم و
تقریبا در همین اندازه واردات داریم .اگرچه در هر
قشری سوءاستفاده هم وجود دارد اما هیچکدام از
این معافیتهای مالیاتی طوالنیمدت نیست بلکه
محدودیت زمانی دارد.
سید نورایی :آقای پورفالح ،من معتقدم این معافیت
مالیاتی موقت نیز نیاز به فرمول دقیق دارد ،چون
حمایت باید ضابطه داشته باشد .باید این معافیتها،
مطالبات و معوقــات بخشهای تولیدی بخش به
بخش بررسی شود ،چون وقتی کلی گفته میشود
امکان سوءاستفاده را بیشتر میکند .این رانتی است
که از جیب ملت داده میشــود و افراد بدحساب را
تشویق به ادامه این روند میکند .یعنی اگر بدهی
خود را به سیستم ندادید ،پس ندهید.
پورفالح :واقعیت این اســت کــه در این الیحه
سعیشده امتیازات به کسانی که واقعا مستحق آن
هستند داده شود .مدیران صنعتی ما با مشکالتی
فراوانی روبرو هستند .من چهار دوره مدیر واحدهای
صنعتی بودم؛ خوابمان نمیبرد که مبادا چک ما به
سررسید برســد یا یک چک با ساعتی تاخیر نقد
شود .یکسری از افراد ناخواسته در این وادی صدمه
دیدهاند و نیاز است که از آنها حمایت شود .کسانی
که تخلف میکنند به عرصه تولید وارد نمیشوند.
چون این عرصه واقعا مشکل دارد.
سیدنورایی :بله ولی بسیاری از اینها تولید نمیکنند
بلکه وارد میکنند و به اسم کاالی ایرانی از امتیازات
استفاد میکنند اما اسمشان تولیدکننده است نه
واردکننده .اتاق باید اینها را ممیزی کند.
پورفالح :البته این وظیفه اتاق بازرگانی نیست بلکه
این نظارت در اختیار تشکلهای صنفی است.
سیدنورایی :اتاق بازرگانی هم یک تشکل اقتصادی است.
پورفالح :به هرحال این الیحه بعد از  17نســخۀ
مختلف و کار کارشناســی به صحن مجلس و بعد
شورای نگهبان رسیده است .من هم معتقد هستم
که از هر قانون خوب میتوان بد اســتفاده کرد و
در اجرا به انحراف کشــیده شود و یکسری از افراد
سوءاســتفادهگر نیز از این قانون به نفع خود بهره
بگیرند اما برای جلوگیری از این واقعه ،باید کنترل
و نظارت را افزایش داد.
موسوینیک :بــه نظر من با توجه به شرایط امروز
اقتصــاد ایران ،در آینده ما همچنان با مشــکالت
ناشی از رکود تورمی روبرو خواهیم بود ،این الیحه
میتواند برای بهبود آن شرایط به کمکمان بیاید.
باید در اقتصاد برنامهریزی داشت و این الیحه نیز
یکی از ابزارهای این برنامهریزی است.

دولت؛ حامی مشروط

پنج توصیه به جای این پرسش همیشگی :دخالت دولت آری یا خیر؟
در موضوع حمایت دولت از
بخش تولیــد ،اولین بحثی
کــه در میــان اقتصاددانان
مطــرح میشــود مداخله
یــا عــدم مداخلــه دولت
است .یکســو اقتصاددانان
علی قنبری
کالســیک ایســتادهاند که
معاون وزیر جهاد
معتقد به تسویه خودبهخود
کشاورزی و عضو
بازارها و لزوم حذف حضور
هیئت علمی
مداخلهگرانــه دولــت در
دانشگاه تربیت
مدرس اقتصاد هســتند ،و ســوی
دیگــر ،اقتصاددانان کینزی
که معتقدند در شرایط رکود
اقتصادی ،حضور و مداخله دولت ضرورتی جدی دارد.
این دو نگاه قطبی به مداخله دولت ،دیری است که
مورد انتقاد بوده و از جانب طرفداران این مکاتب مورد
اصالح و تعدیلهای فراوان قرار گرفته ،اما اینکه در
اقتصاد ایران باید از چه نوع مکتبی پیروی کرد و در
این اقتصاد ،اندازه دولت باید چقدر باشد از موضوعات
مهمی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد .با یک نگاه
اجمالی به عمر کوتاه دولت یازدهم ،میتوان برخی
آثار مثبت مداخله دولت در اقتصاد کشور را مشاهده
کرد .این دولت در دوره مسئولیت خود توانسته رشد
اقتصادی کشــور را از منفی  ۸.۶درصد به حدود ۲
درصد برساند ،نرخ تورم را تا حدود  ۱۶درصد کاهش
دهد ،نرخ بیکاری را به ســیری نزولی بکشــاند و با
دستیابی به نرخ رشد  ۸.۱درصدی در بخش صنایع
و معادن توجه بســیاری را به عملکرد خود در این
عرصه جلب کند.
ش که «آیا بهرهوری بخش
اما در پاســخ به این پرس 
خصوصی باالتر اســت یا بهرهوری بخش دولتی؟»
با قاطعیت باید گفت که مشــخصاً بهرهوری بخش
دولتی بســیار پایینتر اســت .این موضوع یکی از
نتایج شــوم استفاده نادرست از منابع طبیعی است
که موجب میشود بخشهای مبادالتی اقتصاد دچار
اضمحالل شوند ،بخشهای غیرمبادالتی رونق یابند
و اقتصادها به سمت رانتیشدن پیش بروند .یکی از
مهمتریــن زمینههایی که در هر نوع دیدگاهی و در
هر شرایطی حضور پررنگ دولت را میطلبد ،عرصه
تولید اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان اســت
خصوصا اینکه در اسناد باالدستی کشور نیز به شدت
بر این موضوع تاکید شده است و در همین راستا و
در اجرای بند یک اصل  ۱۱۰قانون اساســی ،رهبر
انقالب سیاستهای کلی «تولید ملی ،حمایت از کار
وسرمایه انسانی» را ابالغ کردند که دولت را به تسریع
در عملیاتیکردن سیاستهای حمایت از تولید ملزم

میکند .با نگاهی بــه بودجه  ۱۳۹۴نیز درمییابیم
کــه موضوع «حمایت از تولیــد» مهمترین فراز آن
است .اما ابعاد حمایت و مداخله دولت در تولید ملی
تا کجاســت؟ برخی از سیاســتهایی که به عقیدۀ
نگارنده ،میتواند در راستای حمایت موثر دولت در
امر تولید ملی مفید واقع شود ،به این شرحاند:
یکم ،محدودیت واردات :یکی از مهمترین زمینههای
حمایت دولتها از تولید داخلی ،محدودیت واردات
است .تولیدکنندگان داخلی که در عرصههای تولید
خود قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیستند
نمیتوانند ســهمی از بازارهــای جهانی را تصاحب
کنند لــذا نیازمند جلب مصرفکننــدگان داخلی
هســتند که یکی از سیاستهای مطرحشده در این
خصوص ،محدودیت واردات و منع واردات توســط
دولت است ،تا صنعت داخلی بتواند بدون رقیب رشد
کرده و بــه تدریج با افزایش بهرهوری خود به رقابت
با تولیدکنندگان جهانی بپردازد .این مسئله از جمله
مواردی است که کشور ما هرگز نتوانسته در آن تجربه
موفقی داشته باشد چنانکه به عنوان مثال ،سیاست
حمایتی و محدودیت واردات در صنعت خودروی ما،
که همزمان با سیاست مذکور در کشور کره جنوبی
شروع شده بود نهتنها منجر به قبضه بازارهای جهانی
نشــد بلکه صنعت خودروی ایران هرگز نتوانست به
واســطه سیاســت حمایتی دولت به بهرهوری باال
دست یابد و رقابتپذیر شــود .این موضوع به نفس
این سیاست بازنمیگردد بلکه به اجرای نادرست آن
مربوط است .هر نســخهای را نمیتوان برای تمامی
اقتصادها پیچید ،چراکه یک تجویز مشابه در اقتصاد
کره جنوبی منجر به ظهور غولهای خودروســازی
جهان شد اما در اقتصاد ایران با ساختار و بسترهای
نهادی این سرزمین ،منجر به کسب کمترین سهمی
از بازار جهانی خودرو نشد .نتیجه اینکه ،اجرای درست
یک سیاســت که مستقیما به بســتر نهادی کشور
بازمیگردد از خود سیاست مهمتر است .لذا اصالحات
ساختاری یکی از موضوعاتی است که بهدرستی هدف
دولت یازدهم قرار گرفته است .از جمله این ساختارها
میتوان به نظام مالی ،بانکی ،مالیاتی ،تامین اجتماعی،
قوانین کار فرسوده و ناکارآمد اشاره کرد.
دوم،حــذف یا کاهش مالیــات تولیدکنندگان :در
شــرایط فعلی اقتصــاد ایران باوجــود تحریمهای
گسترده ،مشکل نقدینگی یکی از معضالت بزرگی
اســت که تولیدکنندگان را با مشکالت جدی روبرو
کرده اســت .اجرای همزمان سیاســتهای حذف
یارانه انرژی ،خصوصیسازی و همچنین تحریمهای

همهجانبه ،منجر به رکود اقتصادی شدید در کشور
شــده که ناشــی از تضعیف بخش تولیدی اقتصاد
اســت ،در چنین شرایطی که تولیدکننده داخلی با
مشکالت زیادی دســتوپنجه نرم میکند افزایش
مالیات موجب تحمیل هزینههای پیشبینینشدهای
به تولیدکنندگان میشود که از قدرت رقابتپذیری
اقتصــادی تولیدکنندگان داخلی خواهد کاســت.
متاسفانه در شرایط کنونی بخشی از مالیات بر ارزش
افزوده که مقرر اســت طبق قانون از مصرفکننده
نهایی اخذ شود از تولیدکننده گرفته میشود .روندی
که بیش از هرچیز ،ناشی از ضعفهای اجرایی قانون
مالیات بر ارزش افزوده است.
سوم ،ثبات سیاســتگذاریهای دولت در زمینه

تولید :تولیدکنندگان باید بر اساس تحلیل هزینه و
فایده ،وارد بخش صنعت و تولید کشور شوند و الزمه
آن ثبات شــرایط قانونی و سیاستی دولت در دوره
تولید و سرمایهگذاری آنهاست .بیثباتی سیاستی
دولت میتواند منجر به کاهش حجم سرمایهگذاری و
فرار سرمایهگذاران از بخش تولید داخلی شود .ثبات
سیاستی میتواند در جذب سرمایهگذاری خارجی
نیز موضوع مهمی باشد که منجر به رشد اقتصادی
خواهد شد.
چهارم ،اســتفاده از مدیریت نوین و دانشمحور:

اســتفاده از تحلیلهــای اقتصــادی و اســتخراج
ماتریسهای داده ـ ستانده و علمیکردن فرآیند تولید
نهتنها موجب افزایش بهرهوری میشود بلکه باال رفتن
سطح تولید ،رشد اقتصادی و توسعهیافتگی را نیز در
پی دارد .پیوند دانشگاه و صنعت نیز به عنوان یکی از
شعارهایی که همواره در سرلوحه برنامههای دولتها
و سیاســتگذاریهای آنهاســت جز با برنامهریزی
تخصصی و جدی در این امر محقق نمیشود.
پنجم ،آزادســازی تجاری ،نقطــه مقابل حمایت:

مکملی بر اصل  44و آنچه در اجرای آن قانون مورد بیتوجهی قرار گرفت
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سیاستهای کلی
اقتصادمقاومتی
است ،بلکه به
گونهایست که اصل
 ۴۴را نیز محقق
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نگر
آینده

قانون رفع موانع تولید ،مجموعهای از حدود سی پیشنهاد دولت در قالب الیحه تنظیمشده توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت است به عالوه بیش از سی مادۀ الحاقی نمایندگان مجلس که پیشتر ،برای حمایت از تولید ملی در
قالب طرحی به صحن علنی رفته اما به خاطر عدم امکان تضمین تامین مالی معلق مانده بود .در  ۷۰-۶۰ماد های که
از طرف مجلس و دولت مطرح شده عمدۀ تالش بر این بوده که مسائل و مشکالت اصلی حوزه تولید برطرف شود؛
از جمله تعیین تکلیف حدود  ۹۰هزار میلیارد تومان از مطالبات سیستم بانکی .الیحه رفع موانع تولی ِد رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی از نزدیکترین لوایح قانونی به نگاه بخش خصوصی در حوزه تولید ملی است ،چراکه نمایندگان
ق بازرگانی و تعاون در تمامی جلسات تنظیم و تدوین این الیحه حضور داشتهاند و در حقیقت خمیرمایه اولیه
اتا 
طرح حمایت از تولید با هماهنگی اتاقها ســاخته شد و درنهایت همه این پیشنهادها و کلیات به صورت الیحه
مذکور درآمد .ما در تنظیم نهایی الیحه ،حتی مواردی که دولت لحاظ نکرده بود را نیز با مشورت بخش خصوصی
مطرح کردیم و سعی شد تعاملی همهجانبه برای حل معضل تولید در کشور برقرار شود .قانون اجرای اصل  ۴۴در
دوران فعالیت مجلس هفتم به تصویب رسید و در مجلس هشتم نیز وارد حوزه نظارت بر اجرای آن شدیم اما اکنون
نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدهاند که در اجرا اشتباهاتی اساسی صورت گرفته است .اشتباه اصلی این بود
که اجرای این قانون را در گام نخست از واگذاریها شروع کردیم ،درحالی که اکنون به این نتیجه رسیدهایم که
باید ابتدا سراغ بهبود فضای کسبوکار میرفتیم .به همین دلیل الیحه رفع موانع تولید ،نهتنها اقدامی در راستای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است ،بلکه به گونهایست که اصل  ۴۴را نیز محقق میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس ،هر سهماه یکبار ،عوامل محیطی کسبوکار را پایش میکند .نتایج پایش اخیر این
مرکز نشان داده است که نخستین مشکل تولیدکنندگان موانع دریافت تسهیالت بانکی و به تبع آن معضل
نقدینگی است .بنابر آمار دولت ،نقدینگی جامعه ایران هماکنون رقمی بالغ بر  ۵۰۰هزار میلیارد تومان است،
اما مدتها اســت کسی به سمت تولید نیامده است .اشکال اینجاست که بستری برای حمایت از تولید ایجاد
نشده تا این نقدینگی جذب تولید شود .به موجب این الیحه «ستاد تسهیل مجوزهای کسبوکار» با اختیاری
که رئیسجمهوری به وزیر اقتصاد میدهد باید در سریعترین زمان ممکن ،مجوزهای کسبوکار را صادر کند.
از این طریق ،هم اطالعات متقاضیان بهدرستی وارد میشود و هم زمان ثبت آن اطالعات به حداقل میرسد.
مطابق الیحه مصوب ،برای بهبود اوضاع تولید چند کار در دستورکار دولت قرار خواهد گرفت :اول ،اینکه دولت
موظف خواهد بود ظرف مدت شش ماه تمامی مطالبات و بدهیهایش را در سه بخش بانکها ،تولیدکنندگان
(اشخاص حقیقی) و صندوق (موسسات عمومی) تعیین تکلیف کند .دولت میتواند با سه روش تسویه و تهاتر،
اوراق مشارکت اسالمی و اسناد تصویه خزانه مطالباتش را به سه بخش فوق پرداخت کند .برای این کار نیز
دولت موظف است ،طی شش ماه ،مبلغ دقیق این بدهیها را تعیین و در بودجه ساالنه لحاظ کند .همزمان،
برای پرداخت بدهی بدهکاران دانهدرشت بانکی نیز در ماده  ۸الیحه قوانینی درنظر گرفته شده است .راه دوم،
اینکه اگر کسی سرمایهای را برای تامین نقدینگی در طرح یا پروژهای تولیدی بیاورد ،سرمایه آن فرد از مالیات
معاف میشــود به شــرط آنکه تا دو سال این پول را خارج نکند .راه سوم ،هم طرح افتتاح حساب ویژه برای
تولیدکنندگان است .بر اساس این طرح ،از این پس تولیدکنندگان عالوه بر کارهای جاری در بانکها حساب
ویژهای باز میکنند و درآمدشان را در آن حساب واریز میکنند .در مقابل ،بانک مرکزی نیز موظف است که
به آن افراد در ازای پول واریزی در آن حساب ویژه تسهیالت ویژه بدهد.
ماده  ۸الیحه رفع موانع تولید مربوط به بدهکاران دانهدرشــت بانکی اســت .رقم برآوردشــدۀ این معوقات،
چیزی حدود  ۸۰هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که بخش عمده آن
شبینی شده است .راه اول اینکه،
به واحدهای تولیدی بازمیگردد .برای بازپرداخت این معوقات دو راهحل پی 
بانک میتواند با ورود به کار تولیدی شریکی پیدا کند .کسی که مطالبات را پرداخت کند و با بانک شریک
شود ،به میزان پولی که پرداخت کرده ،سهامدار آن واحد تولیدی خواهد شد .راه حل دیگر آنکه ،بانکها وثیقه
مازاد را آزاد کنند و با بهروز کردن آن وثایق ،یک دوره سهساله به واحد تولیدی ورشکسته فرصت بازپرداخت
بدهند .همزمان ،کارشناسان معتمد بانک ،باید آن واحد تولیدی را قیمتگذاری کنند تا اگر در آن سه سال
هم اتفاق مثبتی نیفتاد ،مناقصه برگزار شود .اگر داوطلبی برای خرید پیدا نشد  ۱۰درصد از قیمت واحد کم
شــود .اگر این روال ادامه یافت ،به صورت متوالی این  ۱۰درصدها کم میشود تا قیمت به  ۵۰درصد ارزش
آن واحد تولیدی برسد که در این صورت ،بانک مکلف است خودش آن واحد را خریداری کند .یکی دیگر از
امکانات الیحه این است که برای واحدهای با فناوری باال معافیتهایی درنظر گرفتهشده و برای سرمایهگذاران
خارجی نیز که به صورت مستقل یا مشارکتی در عرصۀ تولید داخلی ما حضور مییابند ،ظرفیتهایی را به
وجود آوردهایم تا با استفاده از آنها جذابیت بیشتری برای جلب سرمایهگذاری در کشور ایجاد کنیم .از دیگر
موارد مورد توجه نیز ،تکمیل سامانه نظام جامع مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد است .سامانهای که بدون شک
میتواند تا حد زیادی سبب شفافشدن فعالیت دستگاهها و برطرفشدن مشکالت شود.
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آزادسازی تجاری نقطه مقابل حمایت از تولید است.
آزادســازی در زمینه قوانین مربوط به صادرات برای
کشــورهای درحال توســعه گزینه خوبی است اما
درخصوص واردات میتواند موجب آســیبپذیری
صنایع داخلی شود .لذا آزادسازی تجاری را میتوان
به صورت نامتقارن برای اقتصاد ایران تجویز کرد ،به
شرطی که دوره حمایت از صنایع داخلی محدود ،و
مورد بررسی مداوم باشد تا در مسیر افزایش بهرهوری
گامهای جدی برداشــته شــود .بخش کشــاورزی
و غالت تنها بخشی اســت که در تمام اقتصادهای
جهان همواره مــورد حمایت دولت بــوده و حتی
پیشرفتهترین اقتصادها نیز در حال حمایت از بخش
کشاورزی خصوصا شکر ،غالت و گندمشان هستند
چراکه مستقیما به معیشت مردم گره خورده است.
از طرف دیگر ،بهرهوری در این بخش نیز مســتلزم
شرایط اقلیمی و جغرافیایی ،ســودآوری در آن کم
است و چنانچه مکانیســم قیمت آزاد در آن حاکم
شود معیشت مردم را به خطر میاندازد.

هدایت سرمایه به تولید
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بررسی الیحه رفع موانع تولید

اقتصاد سیاسی

هم حمایت از تولید ،هم مبارزه با فساد
الیحه حمایت از تولید در میزگردی با حضور موید حسینیصدر و علیمحمد احمدی
آیندهنگر :با ارســال الیحه حمایت از تولید به شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس با
حداقل تغییرات ،به نظر میرسد سرانجام تالش مشترک مجلس ،دولت و بخش خصوصی
ثمر داده است .موید حسینی صدر ،مدرس دانشگاه و عضو کمیسیون صنایع مجلس به
همراه علیمحمد احمدی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس و استاد
دانشگاه تربیت مدرس ،از جمله اقتصاددانان حاضر در پارلمان بودند که طی دوران بررسی
الیحه حمایت از تولید ،تالش زیادی برای تصویب این الیحه در مجلس داشتند .هرچند،
هریک نگاه متفاوتی به مقوله تولید دارند اما در فراز و فرودهای بندهای مختلف الیحه به
نقاط اشتراکی نیز میرسند و متفقالقول ،بر این باورند که هدف نهایی و زمینه تالش مجلس
و دولت در تصویب این الیحه ،این بوده که بتوانند برای وضعیت خطیر بخش خصوصی که
بهویژه در هشتسال حضور دولتهای نهم و دهم فرتوت و رنجور شده و زیر بار فشار تحریم
و بودجه انقباضی کم آورده است ،چارهای بیاندیشند .چارهاندیشی به موقعی که در امتداد
اقتصاد مقاومتی و ضرورت تقویت بنیه اقتصادی و توسعه ملی قابل تبیین است .آیندهنگر
دیدگاههای این دو اقتصاددان را در میزگردی به بحث گذاشت که شرحاش در ادامه میآید.

حسینیصدر:
خروج از رکود تا
آنجا که مربوط
به دورانهای
تجاری است بازه
زمانی خاص خود
را دارد و با رصد
تحوالت آماری
چندپایهشاید
تسکینپذیرباشد
اما درمانپذیر
نیست.

در زمینه تالش برای خروج از وضعیت رکودی
اقتصاد کشــور ،هم دولت و هم مجلس برنامههایی
داشتند که در نهایت با تجمیع آنها ،شاهد تصویب
الیحه حمایت از تولید بودیم .اندکی درباره فرآیند
تدوین این الیحه ،و همچنین رایزنیهای مشترک
دولت و مجلس توضیح دهید.
حســینیصدر :ما در مجلس ،ابتدا طرحی با عنوان

«طرح حمایت از تولید ملی» را در راســتای تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته بودیم که
در کمیســیون ویژه آماده شد ،در همان حال وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت نیز پیشنویس الیحهای با
عنوان حمایت از تولید ملی را برای تصویب به هیئت
دولت ارسال کرد .خوشبختانه بیشتر مواد طرح مجلس
و الیحه دولت در زمینه حمایت از تولید ملی مشترک
بــود و به همین خاطر تالش مــا ،بر تجمیع دو ایدۀ
طرح و الیحه ،و یکدستکردن هر دو متن پیشنهادی
متمرکز شد .اینکه از میان طرح و الیحه ،باالخره الیحه
به مجلس رسید یک نکته مثبت داشت ،اینکه دولت
بار مالی اجرای این طرح را سادهتر تقبل میکند و بهتر
میتواند این الیحه را ارجاع کند.
محورهای اصلی این الیحه چیست و براساس
آن چگونه قرار است از تولید ملی حمایت بشود؟
حسینیصدر :موارد مهم الیحه حمایت از تولید ملی
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شامل حمایتهای بانکی ،بیمهای ،مالیاتی ،حمایت
از تولیدکننــدگان ،حمایــت از بانکهای تخصصی
مانند بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ،و
همچنین حمایت از اقتصاد دانشبنیان است.
این الیحه تا چه میزان میتواند پاســخگوی
مشکالتفعلیتولیدکنندگانکشورباشد؟
یمحمد احمدی :اجازه بدهید ورود به این بحث را
عل 

با یک نقد کوتاه آغاز کنم .پس از ابالغ سیاســتهای
اقتصاد مقاومتــی و اجرای مرحلــه اول هدفمندی

یارانهها ،با وجود تاکید بر موضوع حمایت از تولید در
این زمینه عمل خاصی انجام نشد .نهتنها اقدام خاصی
در این زمینه صورت نگرفت که حتی کماکان شاهد
حضور بخش تولیدی در همان حاشــیههای پیشین
بودیم .اجرای این سیاستهای نادرست اقتصادی در
کشور ،منجر به این شد که اقتصاد دچار رکود تورمی
شود .اتفاقی که بیشترین آسیب را به بخش تولید و
اشتغال وارد کرد.
گفته میشود این الیحه قرار است آسیبهای
قبلی را مرتفع کند و فضای تازهای برای تولیدکننده
ایرانی بگشــاید .مشــخصا با تصویب این الیحه،
اصلیترین رهاورد آن برای بخش خصوصی چیست؟
احمدی :الیحه حمایــت از تولید ابعاد مختلفی دارد

اما عمده مســئله و هدف مورد نظر ما در این الیحه،
پیش روی صنعتگران
برداشتن موانع قانونی غیرالزم از ِ
بود .مسئلهای که گاه به اندازۀ فشارهای ناشی از تحریم
و نبود نقدینگی برای تولیدکننده ،دردسرساز میشود.
به این تعبیر ،اولویت کاری ما برداشــتن قوانین زائد
گذشــته و تصویب قوانین جایگزینی بود که در روند
تولید به نحو راهگشــا و سازندهای مورد استفاده قرار
گیرند .ما در طول یک ســال اخیر ،برای فراهمکردن
بستر الزم جهت چابکسازی بخش تولید ،با شرکت
کمیسیونها ،کارشناسان اقتصادی و آقای الریجانی
رییس محترم مجلس ،بهصورت مستمر جلسههایی
با نمایندگان دولت داشــتیم .یکی از جمعبندیهای
جلســههای گفتوگــوی مجلس و دولــت ،تدوین
الیحهای به منظور خروج غیرتورمی از رکود با توجه
ویژه به موضوع تولید بود .مسلماً ما باید چند ویژگی و
اولویت کاری را در این الیحه منظور میکردیم؛ نخست
اهمیــتدادن به تولید ،دوم اصالح نظام بانکی و رفع
قوانین مزاحم در ارتباط بخش تولید و بانکها ،و سوم،
حل مشــکل گمرک در ارتباط با هدفمندی یارانهها.

تالش این بود در همه این موارد سازوکاری ایجاد شود
تا به تولید کمک کنیم .در همین مسیر ،کمیسیون
ویژه تولید با همراهی کمیسیون اقتصادی و مشارکت
گسترده دولت ،بخش خصوصی و خانه صنعت ،خانه
معدن و اتاق بازرگانی روی این الیحه کار کردند.

طرح مجلــس وقتی به صحــن علنی آمد با
مخالفتهایی مواجه شــد و کلیات آن رای نیاورد.
ویژگی آن طرح سابق ،و تفاوت و شباهتش با الیحه
پیشنهادی دولت یازدهم در چه چیزهایی است؟
یصدر :طرح مجلس برای حمایت از تولید ملی
حسین 

طرح خوبی بود ولــی به دلیل بار مالی و مغایرت آن
با اصل  75قانون اساســی در صحن مجلس رد شد.
کلیات ،بندها و مــواد مندرج در الیحه دولت و طرح
مجلس تفاوت زیادی با هم نداشــت و در جلسههای
مختلفی که داشتیم ،هر دو متن یعنی طرح مجلس
و الیحه دولت تجمیع شد تا همانطور که اشاره شد،
موضوع بار مالی حلوفصل شــده و دولت به عنوان
قوه مجریه راساً به این مسئله ورود کند .به هرشکل
تصویب الیحه حمایت از تولید ملی قدم بسیار موثری
برای حمایت از این بخش مولد بود که خوشبختانه با
تالش مجلس و دولت به سرانجام رسید.
آقای احمدی! به نظر شما الیحه حمایت از تولید
چه راهی را پیش پای تولیدکننده و صنعتگر ایرانی
یگشاید؟
م 
احمــدی :آزادســازی و ارزیابی وســایل بنگاههای

اقتصادی ،کمک به اختصاص یارانه سود بانکی ،افزایش
سهم دولت در بیمه کارگران واحدهای تولیدی ،توسعه
و تقویت فرهنگ حمایت از برندهای داخلی ،تامین ارز
مواد اولیه واحدهای تولیدی در کنار حمایتهای مالی،
بانکی ،مالیاتی و گمرکــی از بخش صنعت از جمله
مواردی است که تالششده در این الیحه دیده شود.
الیحه حمایــت از تولید ملی با بازنگری در رویههای

غلط جاری ،کمک خوبی برای بهبود فضای تولید ملی
کشور خواهد بود.
حسینیصدر :اجازه بدهید ،من هم چند مورد دیگر
بــه همین ویژگیها و شــاخص هها اضافه کنم؛ بحث
مقرراتزدایی از مسیر تولید یکی از مشخصههای مهم
این الیحه است .بسیاری از مقررات در بخش صنایع و
معادن و ارتباط تولید با بانکها در گذشته تدوین شده
بودند؛ از جمله مقرراتی که وجود داشت این بود که اگر
یک تولیدکننده میخواست وارد یک طرح جدید شود
یا تولید را گســترش دهد ،سازمانها یا دستگاههای
مختلفی بودند که بهطور فرسایشی تولیدکننده را عاجز
میکردند .ســعی ما این بود که قوانین دستوپاگیر
گذشــته را اصالح کنیم .در این راســتا ،ارتباط بین
بانکهــا و واحدهای تولید را مطرح کردیم و دولت را
موظف کردیم دستورالعملهای اجراییاش را غربال و
دستهبندی کند .به این شکل ،واحدهایی که مقصر و
دنبال سوءاستفاده بودند را از واحدهایی که قصدشان
تولید بوده اما سیاســتهای دولت بــه آن ضربهزده
تفکیک ،دستهبندی و مشخص کردیم و تامین سرمایه
در گردش برای واحدهای تولیدی مطرح شد .از این
گذشته سیاستهای گمرکی ،ارتباط و بازاریابی برای
واحدهای تولیدی ،تعیین تفکیک اراضی محل اجرای
طرحهای تولیدی ،ارتباط بین شهرکهای صنعتی و
منابع طبیعی را نیز مدنظر قرار دادیم.

براساس برآورد کارشناســان ،بار مالی طرح
حمایت از تولید ملی بین  ۱۰تا  ۱۲هزار میلیارد تومان
بود و دولت قبلی زیر بار تامین هزینه و بودجه برای
این طرح نرفت .آیا امروز تصور میکنید تبعات این بار
مالی در الیحه نهایی ،تعدیل شده است؟
احمدی :بله ،اتفاقا یکی از نکات مثبت لوایح حمایت

از تولید ملی و خروج غیرتورمی از رکورد این اســت
که بار مالــی زیادی به دولت تحمیــل نمیکند .از
اقدامات سازنده دیگر این بود که سیاستهای مالیاتی
و معافیتهــای مالیاتی را هدفمنــد کردیم .یعنی
تالششــده تا به جای ایجاد بار مالی برای دولت ،بر
برداشتن قوانین دستوپاگیر ،تمرکز بر درآمد مالیاتی
و تســهیل برخی امور برای بخش خصوصی و تولید
تمرکز شود.

آقای احمدی! در صحبتهای شــما به تنظیم
روابط بانکی هم اشــاره شد .به هرحال معضل عدم
شفافیت در بدهبستانهای مالی طی سالهای گذشته
منجر به ظهور پدیدههایی چون خاوری و زنجانی شد.
شما فکر میکنید این الیحه چقدر در پیشگیری از
وقوع چنین تخلفاتی موثر خواهد بود؟
احمدی :بر اســاس تجربههایی که ما در گذشــته

و نقشه راه این «سالمسازی» آماده شده است؟

حسینی صدر :بله ،به نظر من نقشه راه درست شده و
سازوکاری تدوین شده که دیگر بانکها قادر به انجام
اقدامات سلیقهای نخواهند بود و دولت هم در این زمینه
بحث اعطای شرکتهای خودش و خصوصیسازی را
از کانال بورس و ضوابط خاص خود دنبال خواهد کرد.
یکی از آستانههای خطرناکی که منجر به رانتخواریها
شده ،عدم شــفافیت ،تقارن اطالعات و سازوکارهای
غلطی که پیشتر در روند خصوصیســازیها وجود
داشت ،بوده است .در گذشته ،به بهانه خصوصیسازی
و مسئله تقارن اطالعات و عدم ورود از بستر بورس ،یک
شــرکت بزرگ و سرمایه بزرگ ،بدون اینکه در مسیر
قانونی خود پیش برود با نوعی رانت اطالعاتی به کسانی
داده شد و عالوه بر اینکه شرکت و سرمایه بیتالمال در
اختیارشان قرار گرفت ،حجم گستردهای از تسهیالت
یارانــهای نیز به آنان اختصاص یافت .ما در این الیحه
این راه را مســدود و سعی کردیم فضایی که منجر به
خلق بابک زنجانیها و خاوریها شده را شفاف کنیم.
فکر میکنم این الیحه به تنهایی کافی نیســت و در
این زمینه باید نظارتهای بیشتری داشته باشیم که به
توانایی دولت در تدوین آییننامهها و دستورالعملهای
اجرایی این قانون بازمیگردد .تجربه نشان داده وقتی
دولت نسبت به تدوین آییننامههای مرتبط عمل کرده،
بیشــتر خود را ملزم به اجراییکردن قانون میداند .از
ســوی دیگر در مرحله عمل ،خیلــی از تصمیمها و
بندهای قانونی مندرج در الیحه نیازمند آییننامهها و
دستورالعملهای اجرایی است .از اینها گذشته ،ما یک
قانون داریم که این قانون هر بندش برای اجراییشدن
باید باز شود؛ بنابراین باید آییننامه و دستورالعملهای
اجرایی خوبی داشــته باشیم؛ هم برای اینکه به تولید
لطمه نخورد و هم اینکه مســیر را برای کســانی که
میخواهند تولید کنند ،هموار و ضابطهمند کنیم.

در جلسههایی که برای تصویب الیحه با بخش
خصوصی و اعضای اتاقهای بازرگانی داشتید ،آنها
بیشتر چه مطالباتی را مطرح میکردند؟
احمدی :بخش خصوصی بیشتر نگران بحث سرمایه

در گردش و مواجهه با نظام مالیاتی بودند که در این
قانون سازوکاری برای آن در نظر گرفته شده است .آنها
همچنین در مورد سازوکارهایی که در مبادی خروجی
و پیشروی صادرکنندگان وجود دارد ،نگراناند.

گمرکــی ،برخی مقررات گمــرک را اصالح کرده بود
که در صحن علنی مجلس ایرادهای قانونی و نگارشی

حمایت از تولید ملی؛ تمدید تسهیالتبانکی ،اصالح
موادی از قانون معادن ،و تامین اجتماعی ،فناوریهای
نوین ،مسائل بانکی و کشاورزی بود .بنابراین نمیشود
گفت الیحه حجیمشــده ،بلکه مواردی بوده که نیاز
به تجمیع داشته و طرحهای پیشنهادی مختلفی در
زمینه حمایت از تولید در کمیسیونهای مختلف ارائه
شده بود که همه این ها نیازمند تجمیع بود و اگر اینها
انجام نمیشد ،تکلیف طرحهای دیگر مشخص نبود.
نکته دیگر اینکه ،در زمان بررسی الیحه در کمیسیون،
اصالحاتی انجام و گــزارش نهایی آن به مجلس ارائه
شد .دو ســه ماده از الیحه را صحن علنی مجلس به
کمیســیون ارجاع داد و در نهایــت بندهای آن مورد
تصویب نمایندگان قرار گرفت و به شــورای نگهبان
فرستاده شد .بهطور کلی بحث شفافسازی و مبارزه با
فساد در الیحه رفع موانع تولید به قوت خود باقی است
و ما سعی کردهایم عالوه بر حمایت از تولید ،مبارزه با
فساد و شفافسازی را نیز در این قانون برجسته کنیم.
به نظر شــما آیا این الیحه میتواند کمکی به
خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی بکند؟
حســینیصدر :خروج از رکود تا آنجا که مربوط به

دورانهای تجاری است بازه زمانی خاص خود را دارد
و با رصد تحوالت آماری چندپایه شاید تسکینپذیر
باشد اما درمانپذیر نیســت .خروج از رکود نیازمند
تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است .همچنین
تحرک محیط کسبوکار نیز اهمیت ویژهای دارد تا
بر این اساس به تدریج رکود را به رونق تبدیل کند.

نگر
آینده

درباره مــاده  28الحاقی الیحه نقدهایی وجود
داشت و نهایتا منجر به تغییراتی در آن شد .دلیل این
تغییر چه بود و تا چه میزان مسائل مورد نظر از سوی
بخش خصوصی در این تغییرات لحاظ شد؟
حسینیصدر :ایــن ماده با هدف تسهیل فرآیندهای

در فرآیند تدوین الیحه ۳۰ ،ماده الحاقی به آن
اضافه شد که بخش خصوصی تاکید داشت الیحه را
ســنگین کردهاند و الیحهای با این میزان بندهای
الحاقی نمیتواند فعالیت درستی داشته باشد .دلیل
اضافه کردن  ۳۰ماده الحاقی به الیحه چه بود؟
احمدی :محور این پیشنهادها راهاندازی حسابی برای

احمدی :الیحه
حمایت از تولید
ابعاد مختلفی دارد
اما عمده مسئله
و هدف مورد نظر
ما در این الیحه،
برداشتنموانع
قانونیغیرالزم
پیش روی
از ِ
صنعتگرانبود.
مسئلهای که گاه
به اندازۀ فشارهای
ناشی از تحریم
و نبود نقدینگی
برایتولیدکننده،
دردسرساز
میشود.
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داشتیم ،در این الیحه سعیشده مسیرهای مشخص
و شرایط مشخصی برای اعطای تسهیالت در بانکها
و شــناخت موقعیت و اهمیت ســرمایهگذار درنظر
گرفته شود .همچنین شیوه ارتباط بانک با شرکتها
و مکانیسمهای نظارتی دولت پس از اعطای تسهیالت
به این روندهای بانکی اضافه شده است .شما به نکته
درستی اشــاره کردید .اگر در قالب قوانین و ضوابط

بتوانیم مســیرهای فســاد و اختالل مالی را کاهش
دهیم ،لطف بزرگی به اقتصاد کشور کردهایم .در الیحه
حمایت از تولید ملی نیز به این موضوع توجه شــده
تا بتوانیم مســیر روابط بانکی و بخش خصوصی را تا
سرحد ممکن سالمسازی کنیم.

به آن وارد شد و اصالح الزم انجام شد .مهمترین نقد
وارده به این ماده آن بود که موجب بیاثرشدن قوانین و
دستورالعملهای مربوط به شفافسازی و مبارزه با فساد
میشــود .این ماده صرفا با هدف تسهیل فرآیندهای
گمرکی ،برخی مقــررات گمرک را اصالح کرده بود و
بدون شک چنین تعبیر و قصدی در نویسندگان الیحه
وجود نداشــت ،بنابراین مشکالت نگارشی آن نیز به
سرعت مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت.
احمدی :شاید سوء برداشتهایی صورت گرفته بود اما
درواقع هدف اصلی ما این بود که فرآیندهای گمرکی
تسهیل شــود .پای صحبت بسیاری از فعاالن بخش
خصوصی که بنشــینید ،میبینید که از بوروکراسی
اداری حاکم بر گمرک گله دارند .هدف نمایندگان هم
این بود که این مسائل از پیش پای صنعتگر برداشته
شود .بخشهایی از تولید ملی ما امروز نیازمند واردات
برخی تجهیزات است و در صورت عدم امکان واردات،
واحد تولیدی قادر به ادامه روند کاری خود نیست .این
مسئله تولیدکننده را با مقوله گمرک درگیر میکند
و البتــه خیلی جزئیات دیگــر دارد که اینجا فرصت
بازگویی همه آنها نیست.
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بررسی الیحه رفع موانع تولید

اقتصاد سیاسی

دوای درد بخش خصوصی
گفتوگو با محسن بهرامی ارضاقدس

مشاور معاون اجرایی رییسجمهور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آینده اقتصاد کشور خوشبین است
ی ارضاقدس ،اراده و تغییر مشی دولت را مهمتر از هر الیحه و قانونی میداند و معتقد
و امیدوار .محسن بهرام 
است «اینکه دولت به نظرات کارشناسان رجوع کرده و ثبات نسبی را در بازار مالی ،پولی ،سرمایه و ارز بهوجود
آورده یعنی اینکه حال عمومی اقتصاد ،تولید و بخش خصوصی خوب است و راه برای برنامهریزی بلندمدت
هموارتر ».او در عین حال با تاکید بر اینکه «انتظار از هر الیحهای باید انتظاری نسبی باشد نه مطلق» میگوید:
«این الیحه نمیتواند تمام مشــکالت بخش خصوصی و تولید را حل کند اما دولت تالش کرده تا با مشورت
مجلس و بخش خصوصی کاری کند که محورهای عمده چالشهای بخش خصوصی استخراج شده و در قالب
الیحه حمایت از تولید ،درمانی برای آن پیدا شود».
به نظر شما دلیل ارائه «الیحه رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از
طرف دولت چیست؟ آیا شرایط رکود و تورم
این الزام را به وجود آورده است یا این مشی
عمومی دولت بود که حمایت از بخش خصوصی
و کمکردن وابســتگی نظــام مالی دولت به
درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به تولید را در
دستورکار قرار داده است؟

نگر
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اینکــه هدف دولــت حمایــت از بخش خصوصی
بوده ،قابل تردید نیســت .از مهمترین شــعارهای
دوران تبلیغــات انتخاباتی دکتر روحانی اســتفاده
از ظرفیتهای بخش خصوصی ،خصوصیســازی
اقتصــادی و واگــذاری اقتصاد به مــردم بود .جز
اینها نشانههای دیگری هم به چشم میخورد که
مشــی دولت در حمایت جدی از بخش خصوصی
را به نمایش میگذارد؛ رئیسجمهوری از یکســو،
رئیسدفتر خود را از میان فعاالن شناختهشدۀ بخش
خصوصی انتخاب کرد و از سوی دیگر ،از گروهی از
وزیران سابق که در دوران آقای احمدینژاد باوجود

تجربه ارزشمندشان خانهنشین شده بودند ،دعوت
کرد بــرای کمک به او و دولت به کابینه بروند .این
افراد در دوران فترت ،به دلیل مشــاوره یا مطالعه یا
فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی ،با مشــکالت
این بخش از نزدیک آشــنا شدند و اکنون به عنوان
حلقۀ پیوندی نزدیک میان دولت و بخش خصوصی
عمل میکنند و برای تســهیل انتقال مســئولیت
و تصدیگری اقتصــاد از دولت به بخش خصوصی
فعالیتهــای زیادی انجام دادهانــد .از طرف دیگر،
اینکه دکتر روحانی در ســفرهای خارجی خود به
تاجیکستان ،ترکمنستان و قزاقستان گروه کثیری
از بازرگانان را به عنــوان هیئت همراه خود بردند،
اقدامی بیســابقه است که نشــان از درک صحیح
دولت یازدهم از نقش و ظرفیت بخش خصوصی در
مسیر رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد .همچنانکه
حضور رییسدفتر رییسجمهوری در جلسه توسعه
و سرمایهگذاری استانها مسیری بیواسطه را برای
انتقال مســائل و مشکالت و رساندن صدای فعاالن
بخش خصوصی به رئیسجمهوری ایجاد کرده است.

همه اینها باعثشده که دولت تمام تالش خود را
برای حمایت از تولید بــهکار بگیرد و برای حل دو
معضل مهم رکود و تورم در کشور ،به دنبال یافتن
راهحلی فوری و راهگشا باشد .اما اینکه ما بخواهیم
در این موقعیت دشــوار اقتصادی به مســیر رشد
اقتصادی بازگردیم ،ابزارهایی الزم دارد.
اول اینکــه دولت با دیپلماســی اقتصــادی و زبان
دیپلماتیک ،روابط ایران را با کشورهای دیگر بهبود
ببخشد تا تبادل کاال ،صادرات ،واردات و انتقال وجه
به سادگی صورت گیرد .فراموش نکنیم که در آغاز
کار دولت یازدهم حتی بانک مرکزی ما تحریم بود
لونقل ،بیمه ،و افتتاح اعتبار خارجی با مشکل
و حم 
مواجه بــود .پول نفت ما در خارج بلوکه بود و نفت
را میفروختیم اما نمیتوانستیم پول آن را به داخل
منتقل کنیم .اما االن دولــت یکییکی این گرهها
را باز میکند .ابزار بعد کنترل تورم اســت که برای
برونرفت از این رکود تورمی ضروری اســت .دولت
همچنین تالش کرده است تا محیط کسبوکار را
بهبود ببخشد .در پایان دوران دولت سابق بسیاری از
واحدهای تولیدی به مرز ورشکستگی رسیده بودند،
خیلــی از واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمهتعطیل
بودند و کمبود نقدینگی داشــتند .اگر بخواهیم در
کشوری رونق ایجاد شود باید از تولید داخلی حمایت
کنیم .برای بهبود محیط کسبوکار باید دو کار در
دســتورکار قرار بگیرد؛ نخست اینکه دولت قوانین
مرتبط با محیط کســبوکار اعم از قانون مالیات بر
ارزش افــزوده ،قانون کار ،تامین اجتماعی ،و برخی
از قوانین موضوعه که مشــکالتی برای کارآفرینها
ایجاد میکنــد را اصالح کند .مســئله بعدی هم
کوچکسازی دولت است .دولت باید خود را چابک
کند ،مســئولیتها و وظایف تصدیگری را واگذار
کند و به ســمت هدایت ،حمایت ،نظارت و کنترل
گام بردارد.
فکر میکنید الیحه یا همان قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر تا چه میزان میتواند
مشکالت پیش روی بخش خصوصی را برطرف
کند؟

مهمتر از خود الیحه تغییر خط مشــی دولت است.
تغییر همــان رویههایی که دولــت قبلی در پیش

گرفته بود .امروزه دولت بــا انضباط مالی ،با تغییر
سیاســتها ،و اصالح قوانین مالی و مالیاتی سعی
میکند فضای اقتصادی بهخصوص فضای تولید را
بهبود بخشد .خوشبختانه دولت یازدهم با افزایش
پایه پولی از طریق چاپ اسکناس که در دولت دهم
انجام میشد به شدت مخالف است ،اگرچه این روش
در کوتاهمدت میتوانست مشکالت دولت را برطرف
کند اما دولت درعوض تالش میکند با اســتفاده
از روشهای اصولی ،از رکــود تورمی به دوره رونق
گــذر کند و این الیحه و لوایــح دیگر از این جهت
مهم هستند .دولت در این الیحه با تسهیل و تشویق
صــادرات ،اصالح قوانین مالیاتــی ،اتخاذ رویههای

مناسب برای رقابتیکردن تولید و مدیریت واردات
در پی تغییر رویههاست .بستهای که با ارائه پیشنهاد
تشــکلهای اقتصادی و در راس آنها اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران تدوین شده است.
این الیحه بســته موثری است که موجب رونق در
فضای کسبوکار میشود .از طرف دیگر باید بخش
خصوصی خود به این باور برســد که در این دولت
نقشآفرینی کند .باید بخش خصوصی خودش هم
به فکر خودش باشد.
اینکه میفرمایید بخش خصوصی خودش
هم باید به فکر باشد و برای رفع موانع اقدام
کند به چه معناست و بخش خصوصی دقیقا
باید چه کاری انجام دهند؟

باید تشــکلهای دانشبنیانی را بهوجود آورد ،افراد
باتجربه و کارشناسان خبرهای حضور داشته باشند،
برای حل مشکالت صنف خود به دولت راهکار ارائه
بدهند و خواستهای خود را مطالبه کنند .یکی از
این تشــکلها البته اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی تهران است که باید صدای همه اصناف
باشد .بههرحال گاهی در خود بخش خصوصی هم
چندصدایی وگاه اختالفنظر و اختالف منافع وجود
دارد .بهعنوانمثال ،واردکنندهها عالقهمند به کاهش
قیمت ارز هســتند و صادرکنندگان نفع خود را در
افزایش قیمت ارز میبیننــد .ولی ما باید به منافع
ملی توجه کنیم و منافع ملی آنجایی است که نفع
نسبی هردو طرف در آن لحاظ شود و دولت بهطور
منطقی هر دو بخش را حمایت کند .اتاق بازرگانی
محل هماندیشی فعاالن بخش خصوصی است برای
برونداد یک مطالبه جدی و خواستهای جدیتر که
بخش خصوصی بتواند از آن حمایت کند.
به نظر شما کلیدیترین محور و بندهای
این الیحه چیست و در چه بندهایی مشکالت
واقعی بخش خصوصی دیده شده است؟

آیا با توجه به مشکالت پیشروی دولت و
وضعیت فعلی اقتصاد ایران این الیحه میتواند
به برونرفت از معضل رکود تورمی کمک کند؟

حتما میتواند .مــا در ارتباط با کنترل تورم ،دولت
و عملکردش را موفق میدانیم .سیاســت خروج از
رکود تورمی خود را در ابعاد متعدد هویدا کرده است.
نخســتین گام اعمال این سیاستها در بنگاههای
بزرگ اســت .رشــد اول در بنگاههای بزرگ ،و به
تدریج در بنگاههای متوسط و کوچک اتفاق میافتد
و به سمت بازار کشیده میشود .ما االن در شرایطی
هســتیم که امیدواریم این رشد از بنگاههای بزرگ
به بخشهای دیگر برسد .البته نباید فراموش کنیم
که کاهش قیمت نفت و بالتکلیفی در گفتوگوهای
هستهای و ابهام دربارۀ آیند ه تحریمها به این انتظار
دامن زده است .امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آثار
خوب رشد اقتصادی در کشور باشیم.
در تدوین این الیحه ،پیشنهادهای اتاق
بازرگانــی تهــران تاچه حد مــورد توجه
سیاستگزاران بوده است؟

من فکر میکنم واقعا الیحهای عملیاتی است به این
دلیل که به واقعیتها نزدیک است .این الیحه روی
چهار گلوگاه اقتصادی ما یعنی بازار کار ،بازار سرمایه،
بازار پول و بازار کاال تاثیر خواهد گذاشــت و آنها را
هدف قرار داده است .یعنی اگر این الیحه به مرحله
عمل برســد در کنار قوانین مربوط به بهبود محیط
کســبوکار میتواند به روند اقتصاد کشــور جهش
مثبتی بدهد و البته امیدواریم در فضای بینالمللی هم
تحوالت آینده ،خصوصاً در مورد قیمت نفت و توافق
هســتهای بهگونهای رقم بخورد که خبرهای خوشی
در راه باشد .اما به نظر من با تمام این احوال ،اینکه ما
انتظار داشته باشیم به محض تصویب یک قانون حتی
با وجود داشتن ضمانت اجرایی ،تمامی مشکالت حل
شود ،شــاید انتظار درستی نباشد .واقعیت این است
که همه قوانین خوب اثر نسبی دارند ،ما هم به تاثیر
این الیحه امیدوار هستیم .اما مهمتر این است که در
محیط کســبوکار شرایطی پیش آمده که احساس
عدمامنیــت از میان رفته و دولت از بخش خصوصی
و بخش خصوصی از دولت هراســی ندارد .دستکم
تصمیمات دولت از ثبات بیشــتری برخوردار است و
ظرف یک روز و دو روز عوض نمیشــود .دولت دیگر
رقیب بخش خصوصی نیست ،مزایدهها ،مناقصهها و
 ...بر خالف سابق از شفافیت بیشتری برخوردار است
و در دولت یازدهم اراده مبازره با فســاد و حمایت از
تولید به قدر کافی وجود دارد .البته ناگفته پیداست
که از قوای دیگر بهخصوص از قوه قضاییه نیز انتظار
میرود با سرعت بیشتری با این مفسدان برخورد کند
تا این برخورد قاطع در کنار سیاســتهای حمایتی
دولت به رشــد و توسعه کشــور بیانجامد .بههرحال
دولت با چهار سیاســت در بخش اقتصاد کالن مثل
بازار پولــی ،مالی ،مالیاتی و بودجهای ،بهبود محیط
کسبوکار ،تســویه بدهیها و معوقات دولت قبل،
اصالح قوانین و مصوبات ،حمایت از صادرات و خروج
از رکــود و تورم میخواهد اقتصاد را به شــکوفایی
برساند و به نتیجه رسیدن در این راه ،نیاز به همدلی
و همراهی همه دارد .باالخره در ســال  ۱۳۹۳دولت
توانست بسیاری از مســائل را سروسامان بدهد و ما
امیدواریم که در سال جاری این رشد شتاب بیشتری
بگیرد .البته بخش خصوصی هم خواســتههای خود
را تا حد توان دولت تعدیل میکند ولی ما همچنان
امیدواریم دولت در راه توانمندسازی بخش خصوصی
بکوشد ،چراکه بخش خصوصی توانمند میتواند به
توانمندکردن خود دولت نیز یاری برساند.

این الیحه روی
چهارگلوگاه
اقتصادی ما یعنی
بازار کار ،بازار
سرمایه ،بازار پول
و بازار کاال تاثیر
خواهد گذاشت و
آنها را هدف قرار
داده است .یعنی
اگر این الیحه به
مرحله عمل برسد
در کنار قوانین
مربوط به بهبود
محیط کسبوکار
یتواند به روند
م
اقتصاد کشور
جهش مثبتی بدهد.

نگر
آینده

اینکه ما هم در تنظیم این الیحه پیشنهاد دادهایم و
این پیشنهادها مورد توجه دولت بوده حرفی نیست
اما درنهایت بخش خصوصی دولت را درک میکند
و بر مشکالت دولت اعم از کمبود نقدینگی ،کمبود
ارز ،تعهدات دولت ســابق ،و مســائل دیگر اشراف
دارد .بخش خصوصی قبل از انتظار کمک از طرف
دولت میگوید «مرا به خیر تو امیدی نیســت شر
مرســان» .کاری که در دولت سابق اتفاق میافتاد.

به نظر شــما این الیحه در نهایت چقدر
میتواند عملیاتی باشد؟
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به نظر من بخشهای مربوط به اصالح سیاستهای
مالیاتی ،اصالح بازار پول و سرمایه از موضوعاتی است
که بسیار حائز اهمیت است و البته این موضوعات از
مسائل مورد توجه بخش خصوصی هم هست .دولت
میخواهد اقتصاد ،تولیدمحور و رقابتی باشد .این البته
تنها از طریق مبارزه همزمان با فساد و رانتجویی،
رانتخواری ،ویژهخواری و  ...ممکن اســت .دولت به
عنوان سیاست محوری به این موارد اشاره داشته و
یا از طریق صندوق حمایت مالی ،جذب مشــارکت
خارجی ،بورس ،توسعه فعالیت رنکینگ یا رتبهبندی
میخواهد به این مسائل کمک کند .البته همه این
موارد برگرفته از سیاســت و مشی کلی دولت است.
در واقع «الیحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور» یک بســته است که در آن نگاه
سیستمی وجود دارد .رویکردی که عرض کردم در
سیاست کلی دولت نیز دیده میشود و همان چیزی
است که دولت قبلی از آن بیبهره بود .شما نمیتوانید

در بازار پول رفتار و سیاستی را در پیش گیرید و در
بازار ارز ،بازار سرمایه و کار رفتار دیگری .اینها همه
بههم پیوسته هستند و مانند اعضای یک پیکرند .به
نظر من این الیحه منظومه منسجمی است که همه
بندهای آن در ارتباط بــا یکدیگر اهمیت دارند .اما
باید به یک نکته هم توجه داشــت و آن اینکه قانون
همیشه کلیات را تصویب میکند و بقیه خواستها
بایــد از طریق مصوبات ،بخشــنامهها و آییننامهها
تامین شوند .به هر حال دولت باید به این نکته توجه
کند که راه توسعه از مسیر فعالیت بخش خصوصی
میگذرد .بخش خصوصی قدرتمند است که باعث
میشود وابستگی دولت به اقتصاد نفتی و درآمدهای
نفتی کمتر شود و منبع درآمد دولت از طریق مالیات
افزایش یابد .همین امسال با کاهش قیمت نفت سهم
درآمدهای نفتی در بودجه سال  ۱۳۹۴کمتر شده و
سهم حدود  ۴۰درصدی نفت هم صرف هزینههای
عمرانی خواهد شــد .شاید فرصتی مناسبتر از این
نباشــد برای اینکه دولت بتواند از بخش خصوصی
حمایــت کند تا هزینه جاری خــود را از محل این
درآمدها تامین کند .ســال  ۱۳۹۴اولین سالی است
که ارتباط اداره امور جاری کشور با نفت قطع شده و
کشور از طریق مالیات اداره خواهد شد و به نظر من
همین یک بزنگاه تاریخی برای حمایت از تولید است.

ما در آن دوران مــدام اصطالح «خودتحریمی» را
میشنیدیم و این خودتحریمی از تحریم خارجی به
مراتب اثرات بدتری داشــت .دولــت در این دوره با
تصمیمات غیرکارشناسی به این مسائل و مشکالت
دامن نمیزند و دولت و بدنه دولت به خردجمعی و
کار کارشناسی برگشته است.
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بررسی الیحه رفع موانع تولید

اقتصاد سیاسی
غالمرضا
تاجگردون

رئیس کمیسیون
برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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راه عالج رکود

نگاهی به الیحه قانونی رفع موانع تولید و خروج از رکورد
ضرورت الیحه :بسیاری از کارشناسان و مسئوالن
اقتصادی اذعان دارند که درپی تصمیمگیریها و
سیاستگذاریهای نادرست چندسال گذشته ،اقتصاد
ایران مدتهاســت رکــودی همراه با تــورم را تجربه
میکند .معضلی که در علم اقتصــاد از آن با عنوان
«بیماری هلندی» یاد میشــود .در چنین شرایطی
شاید مهمتر از هر امری برداشتن بار سنگین مشکالت
از دوش بخش تولید باشد و به همین دلیل است که
دولت و مجلس نیز ماههاست تالش دارند با پیشنهاد
و تصویب طرحها و لوایح حمایتی از بخش خصوصی،
گامی در این مســیر بردارنــد .از جمله تالشهای
مشترک مجلس و دولت در این مدت ،تصویب الیحه
رفــع موانع تولید و خروج از رکــود بود که در قالب
بخشهای مختلف آن ،به چارهجویی برای مشکالت
تولیدکنندگان مولد کشور پرداخته شده است.
دو هدف الیحه :بســیاری از تولیدکنندگان
کشور به دلیل افزایش سه برابری قیمت ارز که
ناشی از تصمیم و تدابیر غلط دولت گذشته بود ،توان
بازپرداخت بدهیهای خود را ندارند .این مسئله در
شرایط کنونی به یکی از بنبستها و موانع بزرگ در
برابر بخش مولد کشور تبدیل شده و توان ادامه کار
واحدهای تولیدی را گرفته است .یکی از مسائلی که
در الیحه مزبور تمهیداتی برای آن اندیشــیده شده
امکان افزایش اســتمهال بدهیهای تولیدکنندگان
است .نکته مهم دیگر در الیحه ،توجه ویژه به موضوع
افزایش سرمایه بانکهاست .در حال حاضر بانکها
اظهار اســتیصال میکنند و مدعی هستند که برای
ارائه تســهیالت به بخش تولیــد ،نقدینگی الزم را
ندارند .بنابراین عالوه بر درنظر گرفتن موادی به قصد
کاهش بنگاهداری بانکها ،افزایش سرمایه نقدینگی
برای افزایش قــدرت مانور نظام بانکی ،از مهمترین
مواردی است که در این الیحه مورد توجه قرار گرفته
است.
تاثیر بر بازار بورس و کاهش فساد :با اجرای
الیحه خروج از رکود و تبدیل این الیحه به
قانون ،تاثیر بسیار مثبتی در تقویت بازار بورس را
شــاهد خواهیم بــود .افزایــش هماهنگی میان
سیاستهای پولی ،مالی و بازار سرمایه کشور ضمن
جلوگیری از ایجاد حباب در بازار بورس ،مانعی نیز
در برابر فساد و رانتخواری در اقتصاد خواهد بود.
تجربه ناگوار بروز فســاد و رانت اقتصادی در ابعاد
بسیار کالن طی سالهای گذشته یکی از خطراتی
است که اقتصاد ما را تهدید کرده و بدیهی است که
باید برای مدیریت و کاهش آن چارهای اندیشید و
امیدواری وجود دارد که اجرایی شــدن این الیحه
گامی در جهت رسیدن به این مقصود باشد.

بدهیهای دولت :بر اســاس مــاده یک الیحه،
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف
مدت شــشماه از تاریخ الزم االجرا شــدن این قانون،
«جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی»
را در ســه طبقه تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه
کند .بر اساس طبقهبندی صورتگرفته ،طبقه اول شامل
مطالبات و بدهیهای اشــخاص حقوقی ،خصوصی و
تعاونی به تفکیک اشخاص ،طبقه دوم شامل مطالبات و
بدهیهــای نهادها و مؤسســات عمومی غیردولتی به
تفکیک اشخاص و طبقه ســوم مطالبات و بدهیهای
بانکها و مؤسســات اعتباری به تفکیــک بانکها را
دربرمیگیرد .همچنین در این الیحه آمده اســت که
«دولت موظف اســت از سال  ۱۳۹۴به بعد ،همزمان با
ارائه الیحه بودجه ،جدول بدهیها و مطالبات قطعیشده

و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی ،خصوصی و تعاونی
و اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور
به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده
است ،به مجلس شورای اسالمی ارائه کند ».بنابراین در
موضوع پرداخت بدهیهای دولت که یکی از موانع اصلی
پیشروی بخش خصوصی بهویژه در صنایع برق ،آب و
راه بهشمار میرود ،چارهاندیشی خوبی صورت گرفته که
میتواند به رفع موانع کمک کند.
از قانون تا اجرا :الیحه قانونی رفع موانع تولید
و خروج از رکود ،حــاوی فرصتهای فراوانی
اســت اما تدوین و تنظیم آییننامههــای اجرایی و
دستورالعملهای آن است که میتواند در مرحله اجرا،
آن را عملیاتیتر کند .با تایید شورای نگهبان و تبدیل
این الیحه به قانون امیدواریم دولت گامهای حمایتی
و نظارتی الزم را جهت اجرای آن برداشته و در سال
 ۱۳۹۴بخش خصوصی از مواهب تصویب آن بهرهمند
شود .بدون تردید مجلس و دولت با همراهی بخش
خصوصــی زحمت زیــادی در تنظیــم این الیحه
کشیدهاند و امیدواری وجود دارد که خروجی نهایی
این تالشها ،کمک به بخش تولید و صنعت در جهت
رفع موانع کار و فعالیت آنها باشد.

معضلی به نام تامین مالی

جز نگاه واقعگرایانه به پتانسیلهای داخلی راه دیگری نداریم
کلیات الیحه حمایت از تولید محورهای متعدد و متفاوتی دارد اما با توجه به عدم تناسب
میزان منابع ایران با نیاز واحدهای اقتصادی و صنعتی ،یکی از چالشهای این الیحه
تامین منابع مالی بانکها بوده است .بنابراین در طراحی الیحه ،روشهای مختلفی برای
افزایش سرمایه بانکها دیده شد؛ از جمله حمایت از فعالیتهای بازار سرمایه از محل
صندوق تثبیت بازار ،معافیتهای مالیاتی ،تهاتر بدهیها و مطالبات دولت با بخشهای
غیردولتی ،استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به شبکه بانکی ،افتتاح حساب
محمدرضا
ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و امکان تغییر کاربری بخشی از زمینهای
پورابراهیمی
کشاورزی برای تبدیل به بخش صنعتی .تامین مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه،
نایبرئیس
کمیسیوناقتصادی در شرایط رکود و مشکالت انبوه پیش روی بخش خصوصی بسیار کمککننده است.
مجلس چنانکه در نظرسنجی جدید مرکز پژوهشهای مجلس از واحدهای صنعتی ،از ۲۰۰
فعال و تشکل اقتصادی ،آنها مهمترین مشکلشان را «تامین مالی» اعالم کرده بودند.
بنابراین از مواهب این الیحه همین است که میتواند مشکل واحدهای تولیدی از منظر نقدینگی را حلوفصل
کند .در کنار نقاط قوت این الیحه برخی منتقدین معتقدند که رویکردهای این الیحه شبیه به سیاستهای
اقتصادی دهه  ۱۳۷۰است و به همین خاطر دولت و مجلس در بندهای متعددی از الیحه حمایت از تولید
تالش کردند نسبت به تامین منابع مالی بخش تولید امکانسنجی و اطمینان حاصل کنند .با درنظر گرفتن
این نقد و با وجود بودجه انقباضی و شــرایط خطیر دولت در ســال ۱۳۹۴روانسازی قوانین و کاهش حجم
بوروکراسی اداری شاید بتواند بخشی از مشکالت را حل کند .یکی از چالشبرانگیزترین مباحث دوران رکود،
موضوع تزریق منابع به بنگاههای تولیدی و تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال است .امری که در سال
 ۱۳۹۳مورد توجــه رئیس کل بانک مرکزی نیز قرار گرفت .در همین زمینه یکی از جهتگیریهای بانک
مرکزی این بوده که بانکها ،داراییهای ثابت ،مانند بنگاهها و امالک خود را به تدریج واگذار کنند .برای این کار،
برنامهای سهساله درنظر گرفته شده که هرسال روند اجرای آن توسط بانک مرکزی نظارت و ارزیابی میشود.
شکی نیست که مواجهه کشور با رکود همراه با تورم در سالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲مسئوالن دولت یازدهم را بر آن
داشته تا با پیادهسازی تفکر اقتصادی خود برای این موضوع چارهاندیشی کنند و ماحصل تالشهای چندماهه آنها
منجر به ارائه الیحه خروج از رکود یا همان رفع موانع تولید شده است .باید دید در سال جاری پس از طی مراحل
قانونی و اداری ،چه درصد و میزانی از این الیحه عملیاتی خواهد شد .فراموش نکنیم که وضعیت اقتصاد کشور در
سایه تحریمها و قیمت نفت به وضعیتی رسیده که ما جز نگاه واقعگرایانه به پتانسیلهای داخلی راه دیگری نداریم.

وچین
ایران
تجاری
های ماه
گزارش
روابطها و
تحلیل

پروندهای در بررسی روابط
تجاری ایران و چین

هدف
بازارنظرها
خبرها و

لبخنـد
بازارچیـن
بهکاالی
ایرانـی

آیندهنگر:اســفندماه گذشته روزنامههای ورزشی خبری را منتشر کردند با این عنوان« :ایران اولین صادرات
غیرنفتی خود به چین را انجام داد ».خبرنگاران ورزشینویس ،انتقال یک فوتبالیست ایرانی به باشگاهی در
چین را دستمایه چنین تیتری قرار داده بودند زیرا تصور عامه مردم و حتی آنها که دستی در اخبار دارند
بر این اســت که ایران فقط واردکننده کاالی چینی اســت و جز نفت متاعی برای چین ندارد .صفحاتی که
در ادامه میخوانید ردیهای محکم بر این باور غلط اســت .مطابق با آمار گمرک جمهوریاســامی در سال
گذشته ،چین اولین شریک تجاری ایران در بخش صادراتی بوده و جایگزین عراق در فهرست کشورهای هدف
صادراتی کشــورمان شده است .صادرات  8.5میلیاردی ایران به چین در سال  1393آن هم بدون احتساب
نفت نشان از بازار بزرگی در شرق دارد که مصرفکننده 29درصد صادرات غیرنفتی ایران شده است .افزایش
صادرات کاالهای غیرنفتی ایران به چین در ســالی که گذشــت به گونهای بود که ولیاهلل افخمیراد رییس
سازمانتوسعهتجارت این کشور را نخستین شریک صادراتی ایران اعالم کرد .دیدارهای مقامات ارشد ایرانی و
چینی در طول عمر  18ماهه دولت تدبیر امید نیز البته در افزایش حجم صادرات غیرنفتی ایران به چین تاثیر
بهسزایی داشته است .خرداد ماه سال  1393دکتر روحانی در سفری رسمی به چین وعده گسترش همهجانبه
روابط با چین بهویژه در بخش اقتصادی را داد .خیزش صادراتی ایران به چین در سال گذشته نشانی از عملی
شدن این وعده است .عمدهترین کاالهای صادراتی ایران به چین در سالی که گذشت را مواد معدنی ،فلزات
اساسی مانند آلومینیوم و مواد پتروشیمی تشکیل دادهاند .موادغذایی و در راس آنها خشکبار از دیگر صادرات
عمده کشورمان به چین بوده است .سنگهای ساختمانی مانند مرمر و گرانیت بخش دیگری از این فهرست را
توپژوهشهای
تشکیل داده است .این در حالی است که خالقیتبار مدیر مرکز آموزش بازرگانی موسسهمطالعا 
بازرگانی بهمنماه گذشته در همایش کاربردی گسترش صادرات به چین ،اقالم دیگری را نیز دارای ظرفیت
صادراتی به چین ارزیابی کرد که این کاالها فهرست متنوعی را شامل میشد :از وسایل نقلی ه مانند کامیونت
گرفته تا انواع موادشوینده و خشکبار و فرآوردههای دریایی مثل ماهی ،خاویار،میگو .روابط گسترده ایران و
چین با سرمایهگذاری چینیها در صنایع ایران نیز همراه بوده است به گونهای که ایران رتبه هشتم در میان
کشورهای هدف سرمایهگذاری چین را دارا است .با این حال مشکالت گمرکی و مالی همچنین موانع ترانزیت
کاال ترمزهایی بوده که قطار صادرات ایران به چین را کند کرده اســت .در صفحات پیش رو کوشیدهایم که
موانع و راهکارهای سرعت گرفتن این قطار را با نمایندگان ارشد بخش دولتی و خصوصی مسوول در تجارت
با چین به بحث بگذاریم.

نگر
آینده
شماره سیو ششم  /فروردین 1394
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روابط تجاری ایران و چین

بازار هدف

صادرات به چین را جدی بگیریم
گفتوگو با اسداهلل عسگراوالدی رییس اتاق مشترک ایران و چین

«چین بازار بســیار بزرگی است و اگر قیمت مناسب وکیفیت مرغوب داشته باشید و خوشقولی صفت کار
شما باشد ،هر کاالیی را میتوانید به چین بفرستید ».این توصیهای است که اسداهلل عسگراوالدی رییس اتاق
بازرگانی و صنایع ایران و چین به فعاالن اقتصادی این حوزه دارد .به گفته عسگراوالدی چینیها همه چیز
وارد میکنند و بازار بزرگ چین مستعد حضور جدیتر کاالهای ایرانی است .در بخش واردات هم او چینیها
را مقصر ورود اجناس نامرغوب چینی به ایران نمیداند و قوانین نامناسب گمرکی و طمع برخی تجار را عامل
بیاعتمادی مردم به جنس چینی ارزیابی میکند .عسگراوالدی راه درست تجارت با چین را سفر به این کشور
و دیــدار چهرهبهچهره با بازرگانان چینی میداند و فعاالن اقتصادی این بخش را از اکتفا به تجارت از طریق
اینترنت برحذر میدارد.

آقای عســگراوالدی! این روزها همه در
ایران با جنس چینی آشنا هستند که این امر
نشان ازحجم باالی روابط تجاری دو کشور دارد.
به عنوان اولین سئوال بفرمایید طی چه روندی
روابطتجاری ایــران و چین به وضعیت فعلی
رسید؟

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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روابط گســترده تجاری جمهوریاســامی ایران و
چین از زمانی شــروع شد که پس از پیروزی انقالب
ی غربیها در دادوســتد با ایران
اخمهــا وبداخالقــ 
نمود بــارزی یافت.همان زمان مقاممعظمرهبری در
دوره ریاستجمهوریشــان ،هنگام بازگشت از سفر
به کرهشــمالی دیدارییکروزه از چین داشــتند و
از همین ســفر نگاه ما به چین جدیتر شد .تا پیش
از آن روابط تجاری ما با چیــن در مرز  150تا 200
میلیون دالر بــود ،آنهم به صــورت تهاتر و خیلی
محدود .بعد از اینکه شاهد بداخالقی غربیها بودیم،
لبخند چینیها را پذیرفتیم و تجارت با آنها را توسعه
بخشیدیم به گونهای که در سالهای جنگ و در دولت
مقاممعظمرهبری حجم روابط تجاری ایران و چینبه
 3.5میلیارد دالر رسید .این روند در دوره هشتساله

ریاستجمهوری آقای هاشمیرفسنجانی نیز ادامهپیدا
کرد و روابط تجاری ایران با چین به مرز  5میلیارددالر
رسید .در دوره آقای خاتمی این عدد صددرصدافزایش
یافت و به حدود 12میلیارد دالر رسید .در دوره آقای
احمدینژاد این روابط ســه برابرشد و به 36میلیارد
دالر رسید .پس در شرق نگاهمان را به چین معطوف
کردیــم .علت اصلی آن بود کهغربیها خرید نفت را
تحریم کرده بودند اما چینیها نفت ما را میخریدند.
ما در قبال فروش باالی انرژیبه چین کاالهای مورد
نیاز خود را از این کشور تهیه میکردیم .این ،مسئله
برای هر دو طرف اســتراتژیکبوده اســت .در دولت
آقای روحانی کــه آنرا دولت تدبیر و امید مینامیم،
تاکنون سه مالقات مهم بینمسئولین بلندپایه ایران
با چینیها انجام شده که به گسترش روابط دوکشور
بهخصوص در بخش اقتصــادیکمک فراوانی کرده
اســت .با این دیدارها روابط ما از مرز 36میلیارد دالر
به باالی  50میلیارد دالر رسید ودر پایان سال 1393
حجم روابط تجاری دو کشــور  52میلیارد دالر بوده
اســت .برنامه ما در سال  ،1394افزایش این حجم به
60میلیارد دالر اســت .تصور میکنم بهراحتی موفق

همخواهیم شد .زیرا حتی اگر مذاکرات ایران با غرب
به نتیجه برسد ،دریچه دوستی تجاری ایران وغرب
به این زودیها گشــوده نخواهد شد .بنابراین روابط
گسترده ما با چین روابطی بلندمدت و بر اساسسود
متقابل طرفین است.

چه میزان از این حجم روابط تجاری سهم
صادراتی ما به چین بوده است و چه میزان از آن
واردات ما از چین است؟

در تمام سیســال اخیر صادرات ما حرکت صعودی
داشته و تراز تجاری همیشــه به نفع ما مثبتبوده
است ،یعنی دریافتی ارزی ما بیشتر از پرداختی ارزی
ما بوده است؛ البته با احتساب فروش نفت خام.علت
آن اســت که طرف تجاری ما هیچگاه نفت را از سبد
مبادالت تجاری دو کشور خارج نمیکند؛ بنابراینتراز
تجاری میان دو کشــور همواره مثبت به سمت ایران
بوده است .صادرات ما به چین با احتساب نفترقمی
بین 28تا 30میلیارد دالر است .اگر نفت خام ،میعانات
گازی و مــواد پتروشــیمی را از آن جدا کنیم بهرقم
صادرات خالص غیرنفتی 12میلیارد دالری خواهیم
رسید .در سوی مقابل واردات ما از چین  23میلیارد
دالر اســت که بخش عمده این رقم را ماشینآالت
صنعتی و مواداولیه تشــکیل میدهنــد .از این رقم،
عددی نزدیک به  200میلیون دالر ســهم کاالهای
مصرفی وارداتی ایران از چین است .مشکلی که امروزه
در موردجنس چینی میشناســیم به همین 200
میلیون دالر بازمیگردد و مقصر این مشکل خودمان
هستیمنه طرف چینی .مشکل اول در مورد مرغوبیت
کاالی چینی است .مواداولیه و ماشینآالتیکه ما از
چین میخریم بینظیر است و چرخ کارخانههای ما را
میچرخاند .در سهچهار کاال است که بحثکیفیت
خوب و بد و متوسط به اعتبار جنس چینی لطمه زده
است .پوشاک ،لوازم الکترونیکی ،اسباببازیو کفش
معروفترین این کاالهاست .وقتی تاجر ایرانی به چین
میرود ،آنها سه مدل از یک نوع کاال رادر درجهبندی
یک ،دو و سه جلویش میگذارند .این تقصیر سازنده
چینی نیســت که برخی تاجران ما جنسدرجه سه
را ســفارش میدهند و به کشور میآورند .در مرحله
بعــدی ،مبادی ورودی ما با توجه بهاســتانداردهای
گمرکی و بهداشتی از ورود کاالی نامرغوب جلوگیری
میکنند اما قوانین بعضا بد گمرکی ،باعث ورود این
اجناس به بازار از طرق دیگر میشــود .از جمله این
قوانین بد ،قانــون اموال متروکهاســت .تاجری که
جنــس نامرغوب آورده پس از مدتی طبق قانون این
اجنــاس را متروکه اعالم میکند و بازبر طبق همان
قانون بد ،آنها را به حراج میگذارد و وارد بازار کشور
میکند یعنی همان اجناسی که ازدید استانداردهای
گمرکی ایران بدون کیفیت تشــخیص داده شده ،به
کمک قانون متروکه وارد بازار میشــود .درحالی که
قانون نباید اجازه حراج شدن این اموال را بدهد .پس
اینجا هم دولت ایران و هم کســی که جنس راآورده
مقصر است نه چین .با نهایت تاسف بخشی دیگر از این
اجناس از طریق قاچاق وارد کشــور میشود.علیرغم

تالشهای دولت ،سپاه و نیروهای انتظامی ،همچنان
حجم واردات قاچاق باال است .این مصیبتاست که
بیســتمیلیارد دالر از کاالهــای وارداتی ما از طریق
قاچاق وارد میشــود .یعنی برخی تجار ما،میروند و
جنسهای نامرغوب را میخرند ،اگر توانستند به داخل
کشــوربیاورند که هیچ ،اگر نتوانستند آنرا قاچاق
میکنند یا اینکه متروکــه میکنند .در خلیجفارس
 1900کیلومتر مــرزدریایی داریم .کنترل این پهنه
دشوار است .سپاه و نیروهای انتظامی خیلیزحمت
میکشند اما کار سخت است .هر ده کیلومتر یک خور
وجود دارد و قاچاقچیها از طریق اینخورها اجناس
را وارد میکنند و پلیس مرزی هم نمیتواند روی هر
نخل یک پاسبان بگذارد .بنابراین بایداصالح ساختاری
در این بخش انجام شود.
از صادرات کاالهای ایرانی به چین گفتید.
ایران به جز نفت چه گروه کاالهایی را به چین
صادر میکند؟

ما سه رقم کاالی بزرگ به چین صادر میکنیم .اول
محصوالت معدنی اعم از ســنگآهن و سنگ فلزات
دیگر .گروه دوم ،فلزات اســت .چین علیرغم داشتن
منابع فلزات ،به دلیل مبادالت و تولیداتی که دارد از ما
فلز میخرد .گروه سوم محصوالت کشاورزی و در صدر
آنها خشکبار است .هماکنون ایران سالیانهدومیلیارد
دالر پسته به چین صادر میکند که در خشکبار رقم
بزرگی است .چینیها همچنین انواع و اقسامغذاهای
کنسروشــده دریایی ،مرغ یا میگو را از ما میخرند.
درست اســت که چین تولیدات باالیی در اینحوزه
یاش
دارد اما برای تامین غذای جمعیت  1.4میلیارد 
ناچار به واردات است .چندی پیش نگاهی بهآمارهای
چین داشتم و متوجه شدم که امسال برآورد شده که
این کشور  1950میلیارد دالر کاال واردخواهد کرد و
 2180میلیارد دالر کاال صادر میکند.
سهم ایران از این بازار عظیم چقدر است؟

با احتساب نفت ،سهم صادراتی ایران چیزی نزدیک
به 30میلیارد دالر اســت .این درســت کــه در برابر
عظمتاین بازار ،ایران ســهم ناچیز یک تا یک و نیم
درصدی دارد اما باز هم در خاورمیانه اول هستیم .قبال
سعودیها مقاماول صادرات به چین را داشتند اما در
دو سال اخیر جای خود را به ما دادهاند .رتبههای بعدی
بهاماراتمتحده عربی و ترکیه اختصاص دارد.

اشاره داشتید که چین بازار بسیار بزرگی
است و کاالهایی همچون محصوالتکشاورزی،
معدنی و فلزات ازما میخرد اما سئوال این است
که کدام دسته کاالها در چین بازاری ندارند و
تجار ما نباید روی آنهاسرمایهگذاری کنند؟

چرا که نه؟ چیــن خودش یخچال تولید میکند اما
اگر یخچال ایرانی به نسبت کیفیتش قیمت مناسبی
همداشته باشد ،در بازار چین راه خواهد یافت .اصال

در مجموع موقعیت مــا در این بخش رضایتبخش
اســت .ما توقع داریم که چینیها هر ســال بین سه
تا چهارمیلیارد دالر در ایران ســرمایهگذاری کنند.
این عدد االن در مرز 1.5میلیارددالر است .چینیها
در ایران دوکارخانه موتورســیکلت و دوچرخه دارند،
توســعه سه معدن را در استان کرمان به عهده دارند،
جاده شمال وچند خط راهآهن در آذربایجان و چابهار
برعهده دارند .این حضور نشان از همکاری مشترک
گســترده دوطرف است .چینیها دنبال این هستند
که در ایران مانند کشورهای دیگری که حضور دارند
شهرک چینی ((china town راه بیاندازند .ما به چینیها
پیشنهاد کردهایم در مناطق آزاد اروند ،انزلی و چابهار
این کار را بکنند .البته تمایل آنها ســرمایهگذاری و
حضور در صنایع بزرگ به خصوص پاالیشــگاهها و
نیروگاهها اســت اما توقع ما این است که چینیها در
دیگر صنایع ایران نیز حضور جدیتری داشته باشند.
در ایــن بخش آیا میتــوان به تولید و
صادرات برندهای مشــترک ایرانی-چینی به
عنوان یک زمینه فعالیتمشترک امید بست؟

دولت ما سختگیریهایی در مورد مسائل امنیتی و
مسائل نیروی کار برای چینیها اعمال میکند .وزارت
کارایران معتقد است که نیروی کار چینی باید در ایران
مالیات بپــردازد اما چینیها معتقدند که این نیروی
کار درچین مالیات به دولت این کشــور میپردازد و
پرداخت مالیات در ایران برایش مضاعف اســت .این
ایراداتهمه در حال بحث و بررسی است .اتفاقاتی نیز
افتاد که به اعتماد چینیها لطمه زد .مثال وزارت نفت
تصمیم گرفت چینیها را از پارس جنوبی بیرون کند؛

چینیها برای صادرات به افغانســتان ،ترکمنستان و
قزاقستان راههای مواصالتی مستقلی دارند .اما برای
دسترسی به بازارهای ارمنستان و آذربایجان میتوانند
از راه ایــران عمل کنند .همچنین آنها بخشــی از
تجارتشــان با عراق یا کردســتان عراق را از طریق
ایران انجــام میدهند .تالش ما ترغیب طرف چینی
بهگسترش ترانزیت کاال به این کشورها و همچنین
گرجستان است.
آقای عسگراوالدی شما رییس اتاق ایران و
چین هستید .این اتاق چه توصیههایی به تجار
ایرانی فعال دربازار چین دارد؟

به چین سفر کنید! اینترنت و موبایل و ایمیل را کنار
بگذارید و در گام اول به این کشور بروید .الاقلسالی
یکبار در نمایشــگاههای مربوط به حوزه کاریتان
حضور جدی داشته باشید .اگر از طریق اینترنت و
موبایل و ایمیل شریک تجاری پیدا کردهاید ،بروید
او را از نزدیک ببینید تا متوجه شوید که یک دالل
اســتیا کارخانهدار؟ بهترین راه برای این شناخت
شــرکت در نمایشگاهها اســت .اتاق ایران و چین
ساالنه در  4نمایشــگاهچین حضور جدی دارد .ما
در نمایشگاههای شــانگهای ،گوانجو(سالی دوبار)،
نمایشگاه اوروچی در منطقهمسلماننشین ایغار و
سمینار تشویق سرمایهگذاران چینی حضور جدی
داریم .همچنین اطالعات صورتبندیشــدهای از
اســتانهای مختلف چین در اختیار اتاق است که
فعــاالن اقتصادی این بخشمیتواننــد از آن بهره
گیرند .تعرفههای چین و اینکه کدام استان کدام کاال
را وارد میکند در این گزارشهامنعکس شده است.
مثال اینکه یک استان چین فنجان را بیش از سایر
اقالم مصرفی وارد میکند .البته اگر یکتاجر ایرانی
به من بگوید برای من خریدار پیدا کن به او خواهم
گفت که این وظیفه اوست که به نمایشگاهدر چین
برود و خریدار را از نزدیک پیدا کند .آن کســی که
پشــت اینترنت نشسته و میخواهد از ایران جنس
بخرد بعید است شــریک تجاری خوبی باشد مگر
اینکه او را از نزدیک ببینید و اعتمادتان جلب شود.
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یعنی ما اگر به چین یخچال هم صادر کنیم
چینیها از ما میخرند؟

این روزها خیلــی از چینیها بهعنوان
متخصص در صنعت نفتو دیگر صنایع ما فعال
هستند .این نشــان میدهد که چینیها در
پروژههای عظیمی با ما کار میکنند .وضعیت
روابط ایران با چین در زمینه سرمایهگذاری و
خدمات فنی و مهندسی چگونه است؟

در بخش ترانزیت کاال وضعیت ما چطور
است؟ آیا از راه ترانزیت کاالهای چینی از طریق
ایران مثال در آســیای میانه و قفقاز میتواند
درآمدی عاید کشورمانشود؟

 به چین سفر
کنید! اینترنت و
موبایل و ایمیل
را کنار بگذارید
و در گام اول به
این کشور بروید.
الاقل سالی یکبار
درنمایشگاههای
مربوط به حوزه
کاریتان حضور
جدی داشته
باشید .اگر از
طریق اینترنت و
موبایل و ایمیل
شریک تجاری
پیدا کردهاید،
بروید او را از
نزدیک ببینید تا
متوجه شوید که
یک دالل است
یا کارخانهدار؟
بهترین راه برای
این شناخت
شرکت در
نمایشگاههااست.

نگر
آینده

برعکس تصور شما ایران میتواند همه چیز به چین
صادر کند .چینیها همه چیز وارد میکنند.

معروف اســت که چینیها همه چیــز را میخرند و
میخورند .در شانگهای و پکن بازارهای بزرگی است
که هر جنبندهای را برای خوردن میفروشند .مقصود
این اســت که مصرف باالی جامعه 1.4میلیاردنفری
چین ،باعث شدهکه بسیاری از کاالهایی که خود چین
صادرکننده آن است به چین وارد هم بشود .چینیها
حجم باالیییخچال و کولر وارد میکنند و اگر قیمت
تمامشده جنس ایرانی رقابتپذیر باشد جنس ما را نیز
واردخواهنــد کرد .البته رقابت در بازار چین اهمیت
باالیی دارد .مثال ایران صادرکننده بزرگ سنگآهن
به چین بود وقیمت تمام شده ما نزدیک به 100دالر
بود .استرالیا وارد رقابت با ایران شد و با قیمت  70دالر
همین کاال را بهچینیها فروخت و حاال جای ما را در
بازار گرفته است .در صادرات به چین باید آن سه اصل
معروف رارعایت کنیم« :کاالی باکیفیت صادر کن،
قیمت را رقابتی کن و خوشقول باش ».متاسفانه هم
در ایران وهم در چین کم نیستند بازرگانانی که راه
موفقیت را در اجرای برعکس این سه اصل فهمیدهاند.

چینیها از این اتفاق خیلی ناراحت شدهاند و بهتدریج
دارند با آن کنار میآیند .توجه کنید که چین نیز مانند
هر کشور دیگری برای سرمایهگذاری و تولیدمشترک
به جایی خواهد رفت که برایش منفعت داشته باشد.
یکی از مشکالتی که در بخش تولید مشترکوجود
دارد ،نگاه قیممابانــه دولت به صنایع حتی در حوزه
صنایع کوچک است .با این نگاه نمیتوانسرمایهگذار
خارجی را به ایران آورد .چینیها با  180کشــور دنیا
دادوســتد دارند .همین االن در مصر واتیوپی حضور
جدی دارند .یعنی اگر ما با آنها به توافق نرسیم آنها
به ایران نخواهند آمد و به کشــورهایدیگر خواهند
رفت . 
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روابط تجاری ایران و چین

بازار هدف

سهم ما از دومینوی بازار چین
راهکار ورود به بازار بزرگترین واردکننده جهان

سید رضا
سیدآقازاده
رایزن بازرگانی
ایران در چین

اقتصادچین
سالها است به
عنوان کارخانه
تولید دنیا عمل
میکند و برای
ایفای این نقش
به مواد اولیه و
تجهیزاتتولید
نیاز دارد .این
دست کاالهای
وارداتی در پروسه
تولید اقتصاد چین
استفاده شده و
خروجی آن حجم
عظیم صادرات این
کشور است.

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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جمهوریخلقچین قصد دارد تا سال  2020تبدیل
به یک کشور صنعتی شود اما در این روند مشکالتی
به وجود آمده اســت.چین به مدت ســه دهه رشد
اقتصادی بینظیــری را تجربه کرد و میزان رشــد
اقتصادی این کشــور  9تا 11درصد بود .با این حال
در سال گذشته میالدی ،یعنی در سال  ،2014رشد
اقتصادی چین به رقم7.4درصد افت کرد که کمترین
نرخ رشــد اقتصادی چین در طول 24سال گذشته
بود .بنابرسیاستگذاری مقامات چینی ،این کشور در
ســال جاری میالدی باید رشد اقتصادی  7درصدی
را تجربه کند اماپیشبینیها از رشد زیر 7درصدی
اقتصاد این کشور خبر میدهند .به این ترتیب کاهش
رشداقتصادی چین موجب ضربه خوردن به تجارت
خارجی این کشور بهخصوص در حوزه واردات شده
است .تاثیر این ضربه از آمارهای منتشره از وضعیت
تجارت خارجی چین در دو ماه گذشته مشهود است.
در دوماهه اول ســال جاری میــادی واردات چین
نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهششدیدی
معادل با 21درصد داشته است .این روند در بررسی
ماهانــه نزولیتر نیز بوده و واردات چین در ماهفوریه
گذشته نسبت به ماه ژانویه کاهش  22.6درصدی را
تجربه کرده اســت .اگرچه دولت چین رشد تجارت
خارجی این کشــور را 6درصد هدفگذاری کرده اما
انقباض وارداتی ماههای اخیر عدم تحقق این رقم را
نشانمیدهد .علت این وضعیت کاهش رشد اقتصادی
چین است که منجر به کاهش سرمایهگذاری خارجی
شدهاست .افزایش هزینه تولید و هزینه خدمات ناشی
از کاهش رشد اقتصادی ،شرایط جدیدی در اقتصاد
چینرقم زده به گونــهای که دولتمردان چینی از
آن به عنــوان مرحله گذار یاد میکنند .از نتایج این
وضعیــت به اصطالح گذار ،کاهش تعداد شــغل در
چین اســت که به نوبه خود بر کاهش واردات موثر
خواهد بود .در سال گذشته 13میلیون شغل در چین
ایجاد شد اما امســالهدفگذاری دولت برای ایجاد
10میلیون شغل در بهترین حالت است .این موضوع
نیز بر انقباض وارداتتاثیر خواهد گذاشت.علیرغم
تالش مقامات چینی برای اطمینانبخشی به اقتصاد
این کشور از طریق گذرا دانستن وضعیت فعلی ،برآیند
پیشبینی نهادهای تجاری معتبر نشان میدهد که
چین تا سالهارشد اقتصاد دورقمی را تجربه نخواهد

کرد .چنین وضعیتی باعث کاهش تقاضا در چین شده
و تاثیر خود را عــاوه بر بخش واردات بر تولیدات و
محصوالت ساخت چین نیز خواهد گذاشت .از اینرو
چین تالش میکند با یافتن بازارهای صادراتی جدید،
کاهش تقاضای داخلی خود را جبران کند .چین در
بخش صادرات همچنانسیاستی تهاجمی داشته و
با تنوع پرشــمار محصوالت ،عزم تصاحب بازارهای
نوظهــور را دارد اما افزایش هزینه تولید درشــرایط
کاهش رشــد اقتصادی موجب شده محصوالتی که
برای تولید به نیروی کارگری احتیاج دارند با کاهش
سودآوری مواجه شوند و حیات بسیاری از شرکتهای
تولیدی چینی به افزایش صادرات گره بخورد.
با ایــن توضیحات باید پذیرفت که حضــور در بازار
واردات چین از گذشته سختتر شده است .در کنار
مشــکالت جدید ناشــی از انقباض وارداتی ،مشکل
قدیمی رقبای قدرتمند خارجی نیز همچنان به قوت
خود باقی اســت .در حال حاضر کشــورهای بزرگ
صنعتی در چین حضور جدی در قالب سرمایهگذاری
دارند .بخشی از این کشورها در دوران عدم عضویت
چین در سازمان تجارت جهانی برای عبور از مرزهای
تعرفهای این سازمان ،به سرمایهگذاری در این کشور
روی آوردند و ســودآوری باالی بــازار چین موجب
تداوم این حضور علیرغم موانع شــده است .به طور
مثال در بخش خودرو در ســال گذشته 18میلیون
دســتگاه خودرو در چین به فروش رفته که ناشی از
سرمایهگذاری عظیم خارجی در صنعت خودروسازی
این کشور بوده است.
کاالهای وارداتی چین

برای بررسی کاالهای وارداتی چین و رتبهبندی آنها
باید تقریب خالص صادراتی و وارداتی این کشــور را
مدنظر قرار داد .یعنی مشــخص کرد که این کشور
در کــدام گروه کاالیی صادرکننده خالص و در کدام
گروه کاالیی واردکننده خالص اســت .برای این کار
آمار صــادرات و واردات چین در یک گروه کاالیی را
در ســالهای مختلف مورد مطالعه قرار میدهند و
مشخص میسازند که این کشور در کدام گروه کاالیی
واردات خالص دارد .فایــده چنین مطالعهای وقتی
معلوم میشود که بدانیم ورود به بازار در حوزه کاالیی
که کشور مبدا واردات خالص دارد ،مزیت باالیی خواهد

داشــت اگرچه در این بخش
رقیب شما نه تولیدکنندگان
داخلی بلکــه رقبای بعضا
قدرتمند خارجی هستند.
از میان  97گروه کاالیی
که بر اســاس کدهای
دورقمی تعرفه تجاری
تقســیمبندی شد هاند،
چیــن در  36گــروه
واردکننده خالص و در مابقی
گروهها صادرکننده خالص است.
اگــر کاالهای وارداتی به چین را بر
اساس اولویت تقسیمبندی کنیم ،اولین
ســهم به تجهیزاتالکترونیکی میرسد
نآالتصنعتی
یمعدنی ،ماشــی 
تها 
و سوخ 
و تجهیزات پزشــکی در ردههای بعــدی قرار دارند.
پالستیک و مواد شیمیایی آلی از جمله دیگر واردات
عمده چین است .بررسی این لیست نشان میدهد که
واردات عمده چین را تجهیزات و مواد اولیه تشکیل
میدهد علت آن است که اقتصاد چین سالها است
به عنوان کارخانه تولید دنیا عمل میکند و برای ایفای
این نقش به مواد اولیه و تجهیزات تولید نیاز دارد .این
دست کاالهای وارداتی در پروسه تولید اقتصاد چین
استفاده شده و خروجی آن حجم عظیم صادرات این
کشور است .بنابراین برخالف تصور رایج که بر اساس
حجم متنوع صادرات چین ،این کشــور را بینیاز از
واردات تصــور میکند ،چین یکــی از بزرگترین
واردکنندگان دنیا اســت .از جمله مصادیق کاالیی
مهم برای بخش واردات چین ،مواد غذایی خوراکی
از جمله گوشت ،شیر ،عسل ،تخممرغو انواع لبنیات
است .چین همچنین در حوزه محصوالت کشاورزی
علیالخصوص گندم واردکننده محسوب میشود .این
موضوعبا توجه به جمعیت بسیار باالی این کشور(1.4
میلیارد نفر) و وضعیت آبوهوایی استانهای مختلف
چیــن کهبا محدودیت زمیــن حاصلخیز و منابع
آب مواجهاند ،غیرطبیعی نیســت .چنین شرایطی
موجب گرهخوردن امنیتغذایی چین به واردات مواد
خوراکی شــده است .ازســوی دیگر رشد اقتصادی
ســالهای اخیر و افزایش سطح درآمد و زندگی در
این کشور موجب شدهکاالهای مصرفی مردم چین

در بخش خوراک ،تنوع باالیی پیدا کند .گســترش
تعامالت چین باجهان از جمله بازدید 310میلیون
توریست در سال گذشته از چین باعث شده که ذائقه
توریســتها در میان مردم چین نیز رواج پیدا کند.
چینیها بر اساس این تبادالت فرهنگی به محصوالت
غذاییای عالقهمند شدهاند که تا پیش از این در این
کشور مرسوم نبوده است و منبع ورود اینمحصوالت
غذایی واردات خواهد بود .تغییر عادات غذایی مردم
چین و توسعه رستورانها امروزه از چینیها مردمی
ســاخته که بیشــتر وقت خود را برای صرف غذا در
رســتورانها میگذرانند .همه این موارد نشان از آن
دارد کهحوزه محصوالت خوراکی و کشــاورزی بازار
مستعدی برای گســترش صادرات به چین است.از
جمله واردات عمده دیگر چین ،شــکر و به تبع آن
شکالت است .در حال حاضر قیمت شکالت در چین
در قیاس باایران با استناد به عرضه فروشگاهی ،سه
برابر است .مصرف شکالت در چین نیز بسیار باال و از
جملهکاالهای مصرفی مورد عالقه چینیها است .در
کنار شکالت ،محصوالت خشکباری همچون پسته و
گردو نیز در بازار چینطرفداران فراوانی دارد.
تجارت ایران و چین به روایت آمارهای دو طرف

مطابق با آمار گمرک ایران ،در سال  2008ایران دو
میلیــارد دالر صادرات به چین و حدود  5میلیارد
دالر واردات از چین داشــت .این رقم در  7ســال
گذشــته افزایش پیدا کرد و در سال  2013به رقم
7میلیارد دالری صادرات ایران به چین رسید .در
سوی مقابل حجم صادرات چین به ایران حدود8.5
میلیارد دالربوده کهیک تراز  1.8میلیارد دالری به
نفع چین را نشــان میدهد.البته این آمارهابدون
احتساب نفت محاسبه شده است .اگر به آمارهای
طرف چینی بنگریم تفاوتهای عمدهای را مشاهده
میکنیم.علت آن اســت که گمرک چین عالوه بر
احتســاب نفت ،کاالهایی که از مسیر کشورهای
مختلف بهایران فرستاده میشوند و مبدا آنهاچین
اســت را نیز بهعنوان صادرات چین به ایران درنظر
میگیرد .بر این اســاس صادرات ایران به چین با
احتسابنفت  27.5میلیارد دالر است.واردات ایران
از چین نیز براساس نحوه محاسبه گمرک چین ،به
عدد  24.3میلیارد دالر میرســد .به این ترتیب در
سال  2014مبادالتایران و چین با احتساب نفت
نزدیک به  52میلیارد دالر بوده است .این رقم نشان
آن است که چین بهتنهایی نیمی از تجارت خارجی
کشورمان را بهخود اختصاص میدهد.

موانع مدیریتی و موانع شکلی

شماره سیو ششم  /فروردین 1394

همانطور که گفته شد بخشی از محصوالت صادراتی
ایران به چین محصوالت غذایی اســت و این حوزه
میتواند گســترش فراوانی را نیز شاهد باشد .یکی
از مشکالت ما در این بخش به قوانین قرنطینهای
خاص چین و لــزوم اطالع صادرکنندگان ایرانی از
این قوانین بازمیگردد .همچنین دستهبندی خاص
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راهکارهای گسترش صادرات ایران به چین

در حال حاضر به دلیل تحریمهای ظالمانه اعمال شده
بر کشــورمان دست ایران برای حضور وسیع در بازار
چین به دلیل مشکالت بانکی بسته است اما با فرض
رفع این وضعیت و برای گسترش صادرات غیرنفتی به
چین باید مطالب ذیل را مدنظر قرار داد:
مشــکل اول ایران برای حضور در بازار واردات چین،

ی است .مثال کشور همسایه
حضور قوی رقبای خارج 
ما پاکستان با چین توافقنامه تجارت آزاد دارد و برای
صدور کاالیی مانند فرش تعرفهای به چین نمیپردازد
و این در حالی است که ایران به عنوان یک تولیدکننده
سنتی فرش از این مزیت محروم است .چین همچنین
توافقنامه تجارت ترجیحی با همسایه مشترکمان،
افغانستان دارد و این کشور در آینده میتواند به بازار
چین چشم داشته باشد .همچنین کشورهای شورای
همکاری خلیجفارس مشغول مذاکرات جدی با چین
برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد هستند و این در
حالی اســت که عسل با برند عربستان در بازار چین
جای پای محکمی برای خود باز کرده است .ترکیه و
کشورهای عضو اتحادیه آ.سه.آن نیز موافقتنامههای
مشابهی با چین داشته و از رقبای جدی ما محسوب
میشوند.فقدانزیرساختهایحقوقیمناسب،دست
ما را برای رقابت با رقبای خارجی در چین خالی کرده
است .راهکار الزم آن است که برای گسترش صادرات
به بازار بزرگ چین بسترسازیهای حقوقی الزم در
زمینه تفاهمنامههای گمرکی و تجاری انجام شود.
مسئله دیگر نحوه برخورد شرکتهای ایرانی با بازار
چین است .ایران در حال حاضر صادرات قابل توجهی
به چین دارد و نزدیک به سیدرصد صادرات غیرنفتی
ما به این کشــور است اما به نظر میرسد نگاه بخش
خصوصی به چین بر مدار واردات از این کشور شکل
گرفته نه صــادرات به آن .برای گســترش صادرات
بــه چین باید اقدام به بازاریابی در این کشــور کرد.
همچنین تاسیس دفتر و از همه مهمتر صرف هزینه
برای شــناخت بازار الزم اســت .در این بخش البته
سیاستهای حمایتی دولت چه از نظر ارایه اطالعات
تجاری و چه از نظر آموزش نقش بهســزایی خواهد
داشت .آموزش به تجار و شرکتهای ایرانی به عنوان
یکاولویت مهم ،نیاز به اســاتیدی دارد که شناخت
کافی ازبازار چینداشــته باشند. متاسفانه در حال
حاضر اکثر تجار ایرانی که مشــغول تجارت با چین
هســتند اطالعی از بازار چین ندارند .چین کشوری
پهناور در حد یک قاره اســت .مســاحت و جمعیت
این کشــور با اتحادیه اروپا برابری میکند .ســفر از
یک اســتان چین به استانی دیگر محتاج استفاده از
هواپیما و یا قطارهای تندرو اســت .هر استان چین
دارای ویژگیهای خاصی است .مثال استان گواندونگ
چین دهدرصد تولید ناخالص چین را تولید میکند،
یعنی نزدیک به یک تریلیون دالر .به عبارت دیگر این
استان چین بهتنهایی تولید ناخالص داخلیای برابر با
اقتصادهای بزرگی چون اندونزی و ترکیه دارد.

برخی کاالهــای دارای مزیت ایرانی در چین مانند
گالب و زعفران موانعی را سر راه صادرات گسترده
ایــن اجناس به چین ایجاد کرده اســت .چینیها
گالب را فاقــد مصرف غذایی میداننــد و آن را در
طبقهبندی محصوالت غذایی قرار نمیدهند .برای
قرار گرفتــن این محصول در بخش موادغذایی ،به
مذاکرات و تالشهای مشــترک بخش خصوصی
و دولتی و اخــذ مجوزهای الزم از دولت چین نیاز
است .در مورد خاص دیگر ،کاالی گرانقیمت زعفران
در کشور چین در گروه ادویهجات قرار ندارد و جزو
گیاهان دارویی طبقهبندی شده است .این موضوع
فرایند صادرات زعفران به چین را به شکل خاصی
کــرده و بازرگانان ایرانی بایــد از این فرایند مطلع
باشــند .باید یادآور شــد که صرف صادرات چند
گروه کاالیی از ایران به چین به معنای گســترش
صادرات غیرنفتی نیست .گسترش صادرات غیرنفتی
به معنای تشکیل زنجیرههای صادراتی و مدیریت
صادرات یک کاال از تولید در ایران تا توزیع خرد در
چین است .متاسفانه این زنجیره صادراتی در کشور
ما ناقص است و این واسطهها هستند که وارد این
زنجیره شده و اجازه نمیدهند تولیدکننده ایرانی
مشتری خود را در چین شناسایی کند .اولین شرط
الزم برای تکمیل این حلقه و شناســایی مشتریان
در بــازار مبدا ،معرفی و حضــور فیزیکی در بازار و
دومین شرط ،کســب اعتبار در بازار است .به علت
شرایط بازار چین ،صادرکنندگان ریز و درشت ایرانی
بــرای حضور در این بازار تالش میکنند و این نوع
حضور که بعضا از یکبار فراتر نمیرود باعث لطمه
به اعتبار برندهای ایرانی شده است .بنابراین فعالیت
انواع شرکتهای ریزودرشت در بازار چین و صادرات
موردی از فاکتورهای منفی در صــادرات ایران به
چین محسوب میشود.از این رو برای صادرات به
چین نیاز به هماهنگی بیشتر اتحادیههای تجاری و
در راس آن اتاقهای بازرگانی اســت .در چین این
هماهنگــی وجود دارد و اگر یک شــرکت تجاری
قصد حضور در بازار ایران را داشته باشد ،این اقدام
ابتدا در نهادهای بازرگانی این کشور مطرح و مورد
ارزیابــی قرار میگیرد؛ اگر ایــن اقدام فایدهبخش
تشخیص داده شد ،وظایف نهادهای مختلف دولتی
و خصوصی چین در این پروژه مشــخص شــده و
هرکدام سهم خود را برای پیشبرد آن ایفا خواهند
کرد .ســوال آنجاست که آیا در میان فعاالن بخش
خصوصیدراستانهایمختلفکشورمانهماهنگی
و سازماندهی برای ورود به بازار چین وجود دارد؟ در
بازار چین بسیاری از ارتباطات از سالها قبل شکل
گرفته و در صورت عدم ســازماندهی و هماهنگی
روزنهای به آن گشوده نخواهد شد .بنابراین حضور
بلندمدت در بازار آن هم با سازماندهی و هماهنگی از
شروط اصلی فعالیت صادراتی در چین محسوب می
شود .بدون در نظر گرفتن چنین مولفههایی برای
ورود به بازار چین ناگزیر از روشپرهزینه آزمون و
خطا باید استفاده کرد.
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آیندهنگر :در جهان امروز ،که بهواسطة پیشرفت فنآوریهای
ارتباطی و گسترش روابط تجاری منطقهای ،روزبهروز قامت یک
بازار واحد را به خود میگیرد ،در اختیار داشتن درکی مناسب و
کارآمد از ریسکهای پیش روی جهان و کشورها و منطقههای
مختلــف آن ،در کنار روندهایی که میروند تا جامهای نو بر تن
این جهان تازه بپوشانند ،برای همة کشورهای جهان حائز اهمیت
بسیار است.
کشورهایی که شاید هنوز از منظر سیاست با چینش دشمنیها و
دوستیها مرزهایی میان خود با کشورهای دیگر ترسیم میکنند
و مرزهای پیشــین را پاک میکنند ،نمیتوانند منکر تأثیراتی
باشند که وضعیت اقتصادی مناطق دوردست و کشورهای دیگر بر
اقتصادشان میگذارد .از تأثیر سیاستهای پولی امریکا بر سرعت
رشد صادرات چین گرفته تا تأثیر مناقشــة اوکراین بر احیاء
نیمهجان اقتصادی در اروپا ،جهان با سرعتی که پیش از این هرگز
سابقه نداشته در حال دگرگونی است .از این رو ،لزوم پیشآگاهی
از ریسکهای پیش رو و روندهای محتمل آینده برای کشور ما
نیز که سهم مهمی در اقتصاد خاورمیانه دارد و متأثر از مؤلفههای
مختلف اقتصاد جهانی است ،احساس میشود ،و به همین سبب
آیندهنگر بر آن شده است تا گزارش ریسکهای جهانی مجمع
جهانی اقتصاد ،داووس ،را که از مهمترین و مفیدترین گزارشها
از این دست در جهان به شمار میرود ،در اختیار سیاستگذاران،
مدیران و صاحبنظران و اهالی کسبوکار بگذارد.

کالوس شوآب
بنیانگذار و
رئیس مجمع جهانی اقتصاد

سخن آغازین

مقابله موفق با
مسائل پیچیده و
درهمتنیدهمستلزم
همکاریبیشتر
گروههای ذی نفع
در جهت افزایش
تواناییپیشبینی،
مدیریت و کاهش
ریسکهایجهانی
و افزایش آمادگی
جامعه جهانی و
مقاومت آن در برابر
ریسکها ،خواهد
بود.
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همکاری میان کشورها ،حوزههای تخصص و گروههای ذینفع سه عنصر الزم برای
مواجهه کارآمد با ریسکهایجهانی است .گزارش ریسکهای جهانی ،که یکی
از مهمترین و شاخصترین گزارشهایمجمع جهانی اقتصاد است ،از همان آغاز
انتشارش در سال  2006تاکنون تالشی بوده است درجهت افزایش این همکاری.
این گزارش که در اندیشکده شبک ه آیندهنگر مجمع جهانیاقتصاد ،یعنی مرکز
استراتژیهای جهانی ،تهیه شده است ،قادر است همچنین از مهارتهای موجود
اسپن بارت ایده
منحصربهفرد در داخل جوامع مختلف و شبکههای اطالعاتی مجمع جهانی اقتصاد،
مدیرعامل و عضو
هیئتمدیرهمجمع و نیز از تخصصکل ساختار سازمان ،در جهت دستیابی به این هدف بهره بگیرد.
شــماره  2015گزارش ریســکهای جهانی یک هیئت هدایت تأسیس کرده تا
جهانی اقتصاد
رهنمودهایاستراتژیک را برای این گزارش تأمین کند ،و نیز یک هیئت مشاوره
چندجانبه چندســطحی برایمشاوره در مورد روششناسی این گزارش و محتوای آن .شرکای شرکتی
گزارش ،مشاوراندانشگاهی آن ،و اعضای هیئت مشاوره ،کمک شایانی به این گزارش کردهاند .این گزارش
همچنین برتحقیقات ،پروژهها ،بانکهای اطالعاتی و برنامههایی در داخل بدنه مجمع جهانی اقتصاد مبتنی
است .نظرات و نکاتی که در این گزارش مطرح شده استنتیجه گفتوگوها و بحث و جدلها ،مشاوره با
صاحبنظران و کارگاههای بسیاری است کهدیدگاههای رهبران جوامع مختلف را در چارچوب پیمایش
درک ریســکهای جهانی منعکسمیکنند .در ده سال گذشته ،گزارش ریسکهای جهانی بر آگاهی
جهان از خطرات ناشــی از ماهیتدرهمتنیده ریسکهای جهانی افزوده است و مدام خواهان همکاری
همه گروههای ذینفع درراستای مقابله با این ریسکها شده است .گزارش امسال ،با ارائه تصویری کلی از
تشخیصریسکهای جهان و ارزیابی اقدامات انجامشده – با تغییر نگرش از «چهچیز» به «چگونه» -قصد
آندارد که جامعترین مجموعه دیدگاهها را به تصمیمگیرندگان عرضه کند ،مجموعهای که هرگز درتاریخ
دهسالهاش فراهم نکرده بود .
این گزارش ،از همان آغاز ،این آگاهی را در جهان پدید آورده است که جهان مدام بیش از پیشدرهمتنیده
میشود و اینکه ریسکهای جهانی را نمیتوان تکبهتک در نظر گرفت .در عوض ،اینریسکها اثرات
درهمپیچیده گســتردهای دارند که در بحران مالی جهانی سال  2008و عواقباجتماعی -اقتصادی آن
نمایان بود .سال  2014به تنهایی شاهد چندین مورد از این ریسکها بود،ریسکهایی که احتماالً اثرات
شدید خود را در سالهای آینده نشان خواهند داد :رابطه به سردیگراییده غرب و روسیه که یک سال
پیش برای بیشتر ما غیرقابلپیشبینی بود،مناقشه ســوریه و گسترش داعش در منطقه جریانهای
مهاجرت بیسابقهای را به سمتکشورهای همسایه و اروپا به راه انداخته است ،که اگر بهدرستی مدیریت
نشود ممکن است برانسجام اجتماعی اثر بگذارد .افشای اطالعات و دزدیهای اطالعاتی و سایبری اعتماد
جهانی را بهشــدت کاهش داده است ،که ریسک پیچیدهتر شدن جستوجوی راهحلهایی برای دیگر
چالشهایمدیریت جهان ،را به دنبال آورد.
مقابله موفق با این مســائل پیچیده و درهمتنیده مستلزم همکاری بیشتر گروههای ذی نفع درجهت
افزایش توانایی پیشبینی ،مدیریت و کاهش ریسکهای جهانی و افزایش آمادگی جامعهجهانی و مقاومت
آن در برابر ریسکها ،خواهد بود .این گزارش نخستین گام را در جهت ایجاد یکهمکاری جامع در جهان
برمیدارد و از طریق پرورش درک و دریافتی مشترک از مسائل موجود بهاین مهم کمک میکند.
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دهمین شــماره گزارش ریســکهای جهانی در
زمانــهای از تغییرات و دگرگونیهای شــگرف در
جهان ما منتشر میشود .تحوالت ادامهدار سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطزیســتی و تکنولوژیک
بسیاری از فرضهای بنیادین پیشین ما جهانیان را
به چالش میکشند و باطل میسازند .در هربخش
جامعه ،تصمیمگیرندگان به سختی میکوشند با
پیچیدگی فزاینده و بیثباتی ناشی از ماهیتبیش از
پیش به هم متصل جهان و سرعت فزاینده تغییرات
س مدیریت آنهابرآیند.
سروکله بزنند و از پ 
سیستمهای ارتباطی ســریعتر ،روابط نزدیکتر و
درهمتنید هتر تجاری و سرمایهگذاری ،انتقالپذیری
فزاینده فیزیکی و دسترســی بیشتر به اطالعات،
دست به دســت هم دادهاند تا کشورها ،اقتصادها
وکســبوکارها را بیــش از پیش بــه هم نزدیک
ســازند .در دهه پیشرو– که دورنمای این گزارش
اســت – زندگی ما بیش از پیش متأثر از نیروهای
دگرگونســازی خواهد بود که چندی است جان
گرفتهاند و دست در کار دارند .اثرات تغییرات ج ّوی
مدام شــدت میگیرد و بیثباتی و عدم اطمینان
ازبســتر ژئوپولیتیک جهان و اثراتی که دگرگونی
ژئوپولیتیک بر همکاری بینالمللی خواهد گذاشت،
درآینده هم باقی خواهد ماند .همزمان ،جوامع مدام
تحت فشار تحوالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
هســتند ،از جمله افزایش نابرابری درآمدی .اما از
سوی دیگر احساسات ملّی هم رو به افزایشگذاشته
است .آخرین مسأله ،که در اهمیت دست کمی از
مســائل دیگر ندارد ،این که تکنولوژیهایجدید،
مثل اینترنت یــا نوآوریهای جدید ،ثمر نخواهند
داد مگر اینکه سازوکارهای قانونی جدید درسطوح
بینالمللی و ملّی ایجاد شوند و مورد توافق همه قرار
بگیرند.
در جهانی که ریسکها پا را از مرزها و بخشها فراتر
میگذارند ،انگیزههای زیربنایی گزارشریسکهای
جهانی در همان ســرآغاز کار ،در سال  ،2005این
بوده اســت که بر ریسکهای جهانیپرتویی از نور
بتاباند و درک و دریافتی مشترک از اضطراریترین
مسائل ،و این که چطور این مسائلدر هم تنیدهاند
نشان دهد .و حال که به دهمین سال انتشار گزارش
رســیدهایم این مسائل و انگیزهها بیش از هر زمان
دیگری مهم جلــوه میکنند .دریافت مشــترک
ازچالشهــا الزمه همکاری چندجانبه در ســطح
جهانی اســت ،همکاریای که بهترین و موثرترین
راهبرای رویارویی با ریســکهای جهانی و سنگر
بستن در مقابل آنها خواهد بود .بدین منظور که
انگیزه بیشتری در جهت اقدام در مسیر مقابله با
ریســکهای جهانی ایجاد کنیم ،گزارش امســال

شامل مثالهایی جدید از کاهش ریسک و مقاومت
در برابر ریسکها است.
همچون سال گذشــته ،گزارش بر اساس دادههای
پیمایش درک ریسکهای جهانی تهیه شده است،
که حــدود  900عضو جامعــه چندجانبه جهانی
مجمــع جهانی اقتصاد در آن مشــارکت کردهاند.
گزارش امســال تمایز جدیدی میان ریســکها و
روندها بازمیشناســد ،که اجازه میدهد روندهایی
مثلگســترش فضای راهحلها برای بســیاری از
ریســکهای محتمل ،پررنگتر شــوند .گزارش
جدی و ریشهای از ریسکهایی ارائه
همچنینبحث ّ
میدهد که با ظهور اقتصادهای درهمتنیده و مسابقه
قدرت ژئوپولیتیک ،شهریشــدن ســریع دنیای
درحالتوســعه و همچنین تکنولوژیهای نوظهور

مانندزیستشناسی ترکیبی و هوشمصنوعی ،ایجاد
میکنند.
سال آینده آبســتن فرصتهای بیسابقهای برای
کنــش جمعی خواهد بــود کهبــرای مواجهه با
ریسکهای جهانی الزم خواهند آمد ،فرصتهایی
مثل کنفرانس جهانی سندایدرباره کاهش ریسک
فجایع ،و کنفرانس تغییرات جوی  2015سازمان
ملل متحد در پاریــس.اکنون که دهمین گزارش
ریسکهای جهانی را منتشر میکنیم و از پیشرفتی
که در یک دههگذشــته صورت گرفته است خبر
میدهیم ،امیدوارم که این گزارش بتواند ســهمی
در پیشبرد بحث وجدلهــا درباره طرز فکر ما از
ریسکهای جهانی ،و نحوه کاهش آنها و مقاومت
در برابرشان،ایفا کند.
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ریسکهای جهانی در سال جدید

گزارش راهبردی

میدهد و میتواند ریســکهای جهانی را تشدید
کند یا رابطه میان آنها را تغییر دهد.
ترسیم نقشه ریسکهای جهانی در سال 2015

ریسکها و کالفهای سردرگم

خالصه اجرایی :روندهای سال  2015را چگونه بشناسیم
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شماره 2015گزارش ریسکهای جهانی محصول نهایی
یک دهه رصد کردن مهمترین وبزرگترین ریسکهای
بلندمدت جهانی است ،که نشان از دیدگاهها و نظرات
متخصصان وتصمیمگیرنــدگان جهان دارد .در طول
این یک دهه ،تحلیل ریسکها از تشخیص ریسک به
تفکردرباره درهمتنیدگی ریســکها و اثرات گسترده
بالقوهای که دارند تکامل یافته است .گزارشامسال این
تالش طوالنیمدت را یک گام دیگر پیش برده است،
و دالیل بالقوه و نیز راهحلهایریسکهای جهانی را
شناســایی کرده است .نه تنها طبق س ّنت دستهبندی
این گزارش دیدگاههایی رادرباره  28ریســک جهانی

آوردهایم (ریسکهای اقتصادی ،اجتماعی ،ژئوپولیتیک،
ی این ریســکها را هم
محرکها 
و تکنولوژیک)بلکه ّ
در قالب  13روند شناســایی کردهایم و مورد بررسی
قراردادهایم .عــاوه بر این ،انگیزههایی برای مقابله با
چالشهای چشمگیر یافتهایم ،که امیدواریم موجبات
همکاری میان کسبوکارها ،دولتها و گروههای جامعه
مدنی را فراهم سازند.
ریسک جهانی ،رویداد یا شرایطی نامعلوم است که
اگر رخ دهد ،میتواند اثرات منفیای بر چند کشور
یا چند صنعت در ده سال آتی بگذارد .روند جهانی
هم الگویی بلندمدت اســت که در حال حاضر رخ

چشمانداز ریسکهای جهانی ،نقشهای از محتملترین
و تأثیرگذارترین ریسکهای جهانی ،نشانمیدهد که
توپنج سال پس از سقوط دیوار برلین« ،مناقشه
بیس 
میان کشورها» بار دیگر مهمتریننگرانی جهان است
تهای چشمگیری
(جدول  ).1بااینهمه 2015 ،تفاو 
با گذشته دارد ،و مهمترینتفاوت ،افزایش ریسکهای
تکنولوژیک است و واقعیتهای جدیداقتصادی ،که
به یادمان میآورند تنشهای ژئوپولیتیک ،خود را در
نقابی بسیار متفاوت از گذشتهمینمایانند .اطالعات
در چشمبههمزدنی در سراسر جهان منتشر میشود
و تکنولوژیهــای نوظهورتأثیر بازیگــران جدید و
انواع جدید ســاحها را افزایــش دادهاند .همزمان،
دغدغههای گذشته ،از فجایعمحیطزیستی ،آرامآرام
رنگ میبازند ،اگرچه پیشرفت در این عرصه چندان
کافی نبوده است –همانطور که از دغدغه چشمگیر
ناکامــی در تطبیق با تغییرات ج ّوی و بحران آب در
گزارشکنونی ،پیداست.
این چالشهای متنوع درهمتنیده میتوانند ثبات
اجتماعــی را تهدید کنند ،و این مســأله به زعم
بیشتر صاحبنظران بیشترین درهمتنیدگی را با
ریسکهای دیگر سال  2015دارد .و میراث بحران
اقتصاد جهانی در قالب منابع مالی عمومی محدود و
بیکاری ادامهدار ،این مسأله را بیش از پیشتشدید
میکند .مضمون اصلی بیثباتی چشمگیر اجتماعی،
نشاندهنده تناقضی مهم است که اززمان بحران
تاکنون گریبان جهان را گرفته اما در گزارش امسال
خود را به وضوح نشان میدهد.ریسکهای جهانی
از مرزها و حوزههای نفوذ فراتر میروند و مواجهه
با آنها نیازمند همــکاریهمه گروههای ذینفع
اســت ،بااینهمه این ریسکها اعتماد و همکاری
الزم میان این گروهها ،برایروبهرو شدن و تطبیق
با چالشهای نوین جهانی ،را هم تهدید میکنند.
جهان آمادگی کافی را برای روبهرو شــدن با این
محیط مدام پیچیدهتر از ریسکهایمختلف ندارد.
برای نخســتین بار ،گزارش ریســکهای جهانی
دیدگاهها و نکاتی را دراینباره ،در سطحمنطقهای،
ارائه کرده اســت :بیثباتی اجتماعی از جمله سه
ریســک مهمی اســت که اروپا ،امریکایالتین و
حوزه کارائیب ،و خاورمیانه و شمال آفریقا ،کمترین
آمادگــی را برای مقابله با آن دارند.ریســکهای
اجتماعی دیگر هم ،از ناکامی در طراحی شــهری
در جنوب آســیا گرفته تا بحران آب درخاورمیانه
و شمال آفریقا ،اهمیت بســیار دارند .و ظرفیت و
توان مقابله با بیکاری ادامهدار – ریسکمهمی که با
بیثباتی اجتماعی درهمتنیده است – از اصلیترین
نگرانیها در اروپا و آفریقای جنوبصحرا است.
همچون سال گذشته ،بخش دوم گزارش سه دسته
اصلی ریسکها را که براساس یافتههایپیمایش

معین شــدهاند ،مورد بررســی قرار میدهد .این
دستهها به شرح زیر هستند:
برهمکنش میان ژئوپولیتیک و اقتصاد

ﺟﺪﻭﻝ :1ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ 2015
ﺣﺒﺎﺏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺰﺭگ
ﺿﺪﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺰﺭگ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ارتبــاط میان ژئوپولیتیــک و اقتصــاد در آینده
شــدت خواهد گرفت ،زیرا دولتها بیش از پیش
ّ
ازابزارهای اقتصــادی ،از قراردادهای منطقهای و
معاهدههای تجاری گرفته تا سیاستهایحمایتی
و سرمایهگذاریهای برونمرزی ،بهره میگیرند تا
ک نسبی برای خودایجاد کنند .این
قدرت ژئوپولیتی 
مسأله منطق همکاری اقتصادی در جهان را تهدید
میکند و احتماالً کلنظام قاعدهبنیان بینالملل از
این محل تهدید و تخریب خواهد شد.

مدیریت آب را به کارگرفته اســت که حاال جاهای
دیگر جهان ســرگرم تقلید از آن هســتند .میزگرد
امریکای مقاوم هم بهجوامع برگزیدهای در سراســر
ایاالتمتحــده کمــک کرده اســت تــا دریابند که
چطور از ریســکهایمختلف متأثر میشوند و بعد
استراتژیهایی برای مقاومسازی منافع خود طراحی

کنند« .زورسپابلیک» ،هم که بخشی از یک برنامه
مدیریــت ســیلآبها در آلمان اســت ،برنامهای با
همکاری بخشعمومی و خصوصی است که سالهای
ســال مجرایی برای ارتباط صاحبخانهها و صاحبان
کسبوکارفراهم ساخته تا بتوانند با همکاری هم از
آسیبپذیریشان در برابر ریسک سیل بکاهند.

ﺷﻮﻙ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻰ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺰﺭگ
ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻰ  /ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ
ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺗﻮﺭﻡ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎﺭ

شهریشدن در کشورهای درحالتوسعه

ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘﻰ

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴﺘﻰ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻰ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺯﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ(
ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﻈﻴﻢ )ﻣﺜﻞ ﺯﻣﻴﻦﻟﺮﺯﻩ ،ﺳﻮﻧﺎﻣﻰ ،ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺁﺗﺶﻓﺸﺎﻥ ،ﺗﻮﻓﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ(
ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺸﺮ )ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ(
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ،ﺑﺎ ﭘﻰﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ
ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ )ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺧﻠﻰ ،ﻛﻮﺩﺗﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻯ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ(
ﺳﻼﺡ ﻛﺸﺘﺎﺭﺟﻤﻌﻰ

؟؟؟؟؟

ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻯ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

مدیریتتکنولوژیهاینوظهور

ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻏﻴﺮﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ
ﺷﻴﻮﻉ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻭﺍﮔﻴﺮ
ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺁﺏ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ

ســرعت تغییرات تکنولوژیک بیش از هر زمان دیگری
در تاریخ است .رشتههایی مثلزیستشناسی ترکیبی و
هوش مصنوعی تواناییها و ظرفیتهای بنیادین جدیدی
خلقمیکنند ،که پتانســیل سترگی از حل بزرگترین
مشــکالت جهان پیش روی ما میگشــاید.همزمان،
این تکنولوژیها ریســکهایی هــم خلق میکنند که
پیشبینی کردنشــان بسیاردشوار است .الزم است که
سازوکارهای نظارتی بیش از پیش فواید و سودهای ناشی
ازتکنولوژیهــای جدید را با تقاضای تجاری هماهنگ
سازند ،و مســائل اخالقی وریســکهای میانمدت تا
بلندمدت – ریسکهای متنوع اقتصادی ،محیطزیستی
ش از پیش مدنظر قرار دهند.
و اجتماعی -را بی 
ی جهانی ،آمادهشدن برای رویارویی
کاهش ریسکها 
بــا آنها ،و ســنگر مقاومــت بســتن در برابر آنها
کاری طوالنی و پیچیده اســت ،کــه اغلب در نظریه
شناختهشده اما در عمل دشوار خواهد بود.برهمین
اساس ،بخش ســوم گزارش برنامههای ثابتشده یا
خوشآتیه را معرفی میکند که برایپاســخ دادن به
رویدادهای عظیم محیطزیستی و تطبیق با تغییرات
ج ّوی طراحی شــدهاند .ترسیمالگوی حوزه رودخانه
مورایدارلینگ در اســترالیا روشهای نوآورانهای از

ﺟﻮﻯ
ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ّ

ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖﻣﻠّﻰ )ﻣﺜﻞ ﻓﺴﺎﺩ ،ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺍﺯ ﺟﺰﺍ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ(

ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻰ

جهان در بحبوحه گذاری بزرگ از زندگی روستایی
به زندگی شهری است ،و مهمتریننشان ه و عامل
آن رشد شــتابان شهرها در آسیا و آفریقا .اگر این
روند بهدرستی مدیریت شــود،به افزایش نوآوری
کمک خواهد کرد و رش د اقتصادی را سرعت خواهد
بخشید .بااینحال،توانایی ما در مواجهه با طیفی
گسترده از ریسکهای جهانی – ازجمله تغییرات
جــ ّوی،بیماریهــای واگیر ،ناآرامــی اجتماعی،
تهدیدهای سایبری و توسعه زیرساختها – بیش
ازهر چیز به این مسأله بستگی خواهد داشت که
شهرها چطور مدیریت و اداره میشوند.

ﺟﻮﻯ ﻋﻈﻴﻢ )ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻞ ،ﺗﻮﻓﺎﻥ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ(
ﻭﻗﺎﻳﻊ ّ

ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺣﻤﻼﺕ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺩﺯﺩﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﺎ ﻛﻼﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯﻫﺎ )ﻣﺜﻞ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪﻯ ،ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ژﻧﺘﻴﻚ ،ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ(

ﺟﺪﻭﻝ  :2ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ 2015
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻥ
ﺟﻮﻯ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ّ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺘﻰ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ
ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻠّﻰ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ
ﻗﻄﺒﻰﺷﺪﮔﻰ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺟﻮﺍﻣﻊ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺑﺮﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﺪﺭﺕ
ﺷﻬﺮﻯﺷﺪﻥ
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ

ریسکهای جهانی در سال جدید

گزارش راهبردی

اقتصادجهانی
دارد به رشد
برمیگردد،البته
رشدی ُ کند و
آهسته ،و همگان
بر این اعتقادند
که پیشرفت
چشمگیری در
زمینه کاهش
احتمال وقوع
بحران مالیای
دیگر صورت
گرفته است.
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پنج ریسکی که باید آن را شناخت
بخش نخست :ریسکهای جهان در سال آینده

چشــمانداز ریســکهای جهانی ،آنطــور که در
پیمایش مجمع جهانی اقتصاد تعریف شده است،
پنجریسک جهانی را پررنگ میسازند که هم بسیار
محتمل هستند و هم اثربخشی زیادی دارند.مناقشه
میان کشورها در سال  2014از هر دو جهت گوی
ســبقت را از ریسکهای دیگر ربوده بود،که نشان
میدهد مناقشههای ژئوپولیتیک کنونی بر بیثباتی
ژئوپولیتیک و اجتماعی میافزایند .همچونســال
گذشــته ،نگرانی از ریســکهای محیطزیستی و
اقتصادی همچنان باقــی ماندهاند ،بهویژه پیرامون
مســائل عدم تطبیق با تغییرات ج ّوی ،بحران آب،
و بیکاری و اشــتغال پایینتر از سطح بهینه ،که
نشان میدهد در این بخشها اقدامات موثر اندکی
برای مقابله با ریسکها انجام شده است .همزمان،
تهدیدهای سایبری از جمله اثرگذارترین ریسکهای
جهانی هستند.شرکتکنندگان در پیمایش مجمع
جهانی اقتصاد همچنین از اهمیت بسیار زیاد و اثر
شگرف شیوعسریع و گسترده بیماریهای واگیر
گفتهاند ،که نشان از نیاز به آمادگی در سطح باالتر
برای مقابلهبا شیوع گسترده بیماریهای واگیر ،هم
در سطح کشورها و هم در سطح بینالمللی ،دارد تا
بتوانبا این ریسک مهم مواجه شد.
در بخش ریسکهای ژئوپولیتیک ،شرکتکنندگان
به اسلحه کشتارجمعی اشاره کردهاند و آن راسومین
ریسک مهم اثرگذار پیشروی جهان دانستهاند ،که
شامل سالح هســتهای ،شــیمیایی،بیولوژیک و
تکنولوژیهای رادیولوژیک میشــود .البته به زعم
آنها این ریسک از نظر احتمال وقوعدومین ریسک
نامحتمل جهان است ،گرچه اگر به کار گرفته شوند
بحرانی بینالمللی پدیــد میآورندکه هزینههای
ی بســیار زیادی به دنبال خواهد
انسانی و اقتصاد 
آورد .در دهههای آینده،پیشرفتهای تکنولوژیک،
دسترســی بیشتر به دانش علمی و آسیبپذیری
بیشتر اطالعــات محرمانه در برابــر تهدیدهای
سایبری ریسک به کار گرفتن اسلحه کشتار جمعی
را ،بهویژه در مناطقشکننده جهان ،باال میبرد .از
این رو ضروری اســت که همکاری بینالمللی در
جهت کنترل ایناسلحه افزایش یابد.
در میان ریسکهای اقتصادی ،بحران مالی و بیکاری
به همان اندازه گزارش ســال گذشــته اثرگذار و
محتمل هستند ،بااینحال امسال ریسکهای دیگر
میانه صحنه را ربودهانــد .بااینکه جهان درزمینه
مقابله و جلوگیری از بحرانهای مالی پیشرفتهایی
کرده است ،و بهبودهای مختصری درزمینه مسائل
مالی و بیکاری رخ داده اســت ،خطر ریســکهای

دیگری همچنان باقی اســت:متخصصــان امر از
ریسکهای چشمگیر کهنه نگران هستند ،که شاید
زیر سایه ریسکهایمشهودتر در پیمایش نادیده
گرفته شده باشند.
در کوتاهمدت ،شرکتکنندگان در پیمایش نگران
ریسکهای جهانی مرتبط با تحوالت و رویدادهای
اخیر و اقدامات انسانی هستند ،از جمله مناقشه میان
کشورها ،فروپاشی حکومتها ،ناکامی درحکمرانی
ملّیوحمالتعظیمتروریستی.فهرستریسکهای
بلندمدت اما بیشتر تحت سلطهریسکهای مربوط
به روندهای فیزیکی و محیطزیســتی است که در
اخبار اخیر رسانهها چنداناشارهای به آنها نشده
اســت ،مثل بحران آب ،عدم تطبیــق با تغییرات
ج ّوی و بحران غذا.جالب است که ریسک بیثباتی
اجتماعی در هر دو دســته کوتاهمدت و بلندمدت
امتیاز باالییگرفته اســت .ایــن روند منتهی به
شکنندگی اجتماعی یکی از پنج روندی است که در
پیمایش سال 2015باالتر از بقیه ایستادهاند – در
کنار نگرانی فزاینده نسبت به وضعیت ژئوپولیتیک
جهان ،نادیدهگرفتهشــدن ریسکهای اقتصادی
در ســایه ریســکهای قریبالوقوعتــر ،نگرانی از
ریســکهایمحیطزیســتی که مورد توجه قرار
نگرفتهاند ،و آسیبپذیری پابرجای فضای سایبری.
ریسکهای اقتصادی :از چشم افتادهها؟

اقتصاد جهانی دارد به رشد برمیگردد ،البته رشدی
ُکند و آهسته ،و همگان بر این اعتقادند کهپیشرفت
چشمگیری در زمینه کاهش احتمال وقوع بحران
مالیای دیگر صورت گرفته است .اینشاید برداشتی
اشتباه از کنترل موجود باشد ،زیرا که تاریخ نشان
داده است مردم همیشــه ازشکستهای گذشته
درس نمیگیرند و اغلب با همان ریسکهای گذشته
یشوند.
غافلگیرم 
انتظار میرود که نرخ بیکاری جهانی تا سال 2018
در همین سطح باقی بماند ،که نشان میدهدبیکاری
ساختاری در کشورهای پیشرفته همچنان مشکل و
معضلی بســیار مهم و آزاردهنده خواهدبود .بدین
ترتیب احتماالً دستمزدها در سطح پایین کنونی
باقی خواهند ماند ،که فشارهایضدتورمی را حفظ
خواهد کرد؛ در حوزه یورو ،تورم در سال  2014به
مقدار بسیار اندک 0.66درصد کاهش یافت .از آنجا
که سالهای گذشته شاهد انباشت بدهی در بسیاری
از اقتصادهایبزرگ بوده است – بهویژه در چین ،که
در آن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از 92
درصــد دردوره  2003تا  2007به  110درصد در

سال  2013افزایش یافته است – ریسک محتمل
پیشرو این است که توان بدهکاران برای پرداخت
بدهیهایشــان کاهش خواهد یافت ،و همینامر
ثبات آتی نظام مالی جهان را به خطر میاندازد.
برعکــس ،نرخهای پایین بهره هم ریســک ایجاد
حبابهای دارایی را باال برده اســت .از زمان بحران
مالی تاکنون ،استفاده از سیاست پولی انبساطی –
مثل آزادســازی مقداری و نرخهای بهره صفر-اثر
مورد انتظار را نداشتهاند و نتوانستهاند دسترسی به
اعتبار را در اقتصاد واقعی افزایش دهند ،و درعوض
به تورم مضاعف قیمتهای دارایی انجامیدهاند .رشد
سرســامآور اعتبارات و حبابهای دارایی درطول
تاریخ به ورشکســتگی بانکهــا و رکود در اقتصاد
واقعی انجامیدهاند .ریسک شکست و فروپاشی یک
سازوکار یا موسسه مالی ،و بحرانهای مالی ،همان
اثربخشــی واحتمالی را در گزارش امســال دارند
که در گزارش ســال گذشته داشــتند .بااینحال،
ریســکهای دیگر ،مثل بحرانهای آب ،مناقشه
بین کشورها و ناکامی در تطبیق با تغییرات ج ّوی،
صحنه را ربودهاند.این امر موجب دور شــدن توجه
متخصصــان و تصمیمگیرندگان از ریســکهای
اقتصادی و ادامه دادناصالحات اقتصادی بلندمدت
شده است .علیرغم تالشهای اخیر ،چه فشارهای
ضدتورمی و چهترکیدن یک حباب قیمت دارایی،
هر دو میتوانند موجب فروپاشی یک سازوکار مالی
یا موسســهمالی عظیم شوند – بهویژه از آنجا که
بخــش بانکی کمتر مدیریت و کنترل می شــود،
اما مدام مهمترمیشــود .همچنین ،در بسیاری از
کشورها سطح بدهیها هنوز بهطرز نگرانکنندهای
باال اســت ،و ازاین رو ریسکهای مرتبط با بدهی
احتماالً تا چندین سال آینده همچنان باقی خواهند
ماند .تمرکز تصمیمگیرندگان بر دیگر ریســکها
میتواند بــه وضعیت عدم اقدام بیانجامد و موجب
شــود درزمانهای که اصالحات ســاختاری بیش
از هر زمان دیگری در گذشــته ضروری است ،این
تصمیمگیرندگان دست روی دست بگذارند .حفظ
انگیزه اصالحات هم در بخش مالی و هم دربخش
پولی برای اجتناب از بحرانهای اقتصادی عظیم در
آینده بسیار حیاتی خواهد بود.
آمادگی متفاوت مناطق مختلف

ازآنجا که بیشتر تالشهای مقابله با ریسکهای
جهانی در ســطح ملّی و منطقهای انجام شدهاند،
مهم اســت که به میزان آمادگــی مناطق جهان
بهصورت تفکیکشده نگاهی اندازیم .شکل زیر به
تفکیک هر منطقه از جهان نشان میدهد که آن
منطقه در برابر کدام ریسکها کمترین آمادگی را
دارد .آمادگی در برابر ریســکها آمیزهای است از
میزان مواجهه این مناطق با ریسکهای مختلف و
ت کاهش ریسکها
تدابیری که پیش از این در جه 
یا آمادهسازی برای مقابله با آنها انجام شدهاست.
تکاندهنده است که هر منطقه مجموعهای کام ً
ال

متفاوت از مسائل را که آمادگی برای آنها ندارد،
نشان میدهد .برای نمونه:
بیکاری ســاختاری باال یا اشتغال کمتر از سطح
بهینه ،ریسکی است که اروپا کمترین آمادگیرا برای
مقابله با آن دارد ،و پس از آن هم ریسک مهاجرت
کالن غیرداوطلبانه و بیثباتیچشمگیر اجتماعی
قرار داد .انتظار مــیرود که مقابله با هم بیکاری و
هم جریانهای مهاجرتغیرداوطلبانه به داخل اروپا
محرکهای
در اولویت دستورکار اروپاییها بمانند و ّ
اصلیبیثباتی اجتماعی در آینده باشند.

فاجعهآمیز ،از ناآرامی اجتماعی گرفته تا شیوع
بیماریهایواگیر،بیانجامد.
نتیجهگیری

حوزه کارائیب ،و خاورمیانه و شــمال افریقا،از بین
ریســکهای پیش رو بیثباتی اجتماعی شدید را
جز و ریسکهایی میدانند که کمترینآمادگی را در
برابرشان دارند .

امریکای شــمالی بیــش از هرچیــز در برابر
فروپاشــی یا کمبــود زیرســاختهای حیاتی،
تهدیدهایعظیم سایبری و ناکامی در تطبیق با
تغییرات ج ّوی ،آسیبپذیر است و کمترین آمادگی
رادر برابر این ریسکها دارد .از بین رفتن گسترده
زیرساختها در سایه ابرتوفان سندی وتعداد بسیار
زیاد حملههای سایبری نشاندهنده سطح ناچیز
آمادگی این منطقه است.

شرق آســیا و اقیانوسیه هم کمترین آمادگی را
ن کشورها وناکامی در
در برابر ریســک مناقشه بی 
طراحی مناسب شهری دارد .این منطقه همچنین
تنها منطقهای اســت که کمتریــنآمادگی را در
برابر فجایع محیطزیستی ساخته دست بشر دارد؛
آسیبپذیریای که پس ازفاجعه اتمی فوکوشیما
در سال  2011آشکارتر شد .

آفریقــای جنــوب صحــرا در برابــر ریســک
بیماریهای واگیر و بیکاری بیشتر از ریسکهای
دیگرآسیبپذیر اســت و کمترین آمادگی را برای
مقابله با آنها دارد .این دو ریسک ،با در نظرگرفتن
رویدادهای اخیــر و این حقیقت که انتظار میرود
رشد سریع جمعیت در سالهایآینده بیکاری را،
علیرغم رشد اقتصادی ،افزایش دهد ،اهمیت حیاتی
برای این منطقه دارند.

ناکامی در طراحی مناســب شهری از جمله سه
ریسکی است که شرق آسیا و اقیانوسیه،امریکای
التین و حوزه کارائیب ،و جنوب آسیا را بیش از همه
تهدید میکنند .در چنینمناطقی ،شهریشــدن
ســرعت بســیار زیادی دارد و ناکامی در طراحی
شهری ممکن است بهطیف وسیعی از سناریوهای

مناطق بسیاری ،از جمله اروپا ،امریکای التین و

این فصل ،براســاس یافتههای بهدســت آمده از
دیدگاههای حدود  900پاســخدهنده به پیمایش
مجمعجهانی اقتصاد ،بر تهدیدهای شــکنندگی
اجتماعی و نگرانیهای کوتاهمدت درباره مناقشــه
میپردازد.افزایــش نابرابری اجتماعی -اقتصادی،
رشــد ضعیــف اقتصادی ،نوســان قیمــت مواد
غذایی و ناامنی غذایی،بیــکاری ،مهاجرت کالن
و ناهمگنی فزاینده و وابســتگی متقابل جوامع از
محرکهایشکنندگی اجتماعی هستند.
مهمترین ّ
قطبیشدگی فزاینده اجتماعی ،انزوا و ملّیگرایی
به نوبه خودپتانســیل برانگیختن مناقشــههای
ژئوپولیتیک را دارند.با در نظر گرفتن شرایط موجود
و انتظارات آینده ،درهمتنیدگی ریسکها و روندهای
جهانی بیشاز پیش مهم و پررنگ است .درک بهتر
از ریســکهای جهانی و درهمتنیدگی میان آنها
کلیدبحث درباره نحوه آمادگی برای مقابله با آنها،
کاهش آنها و جلوگیری از آنها است .بخشدوم
گزارش بهتفصیل به چند زیربخش ریســکهای
درهمتنیــده میپــردازد و اینکه این ریســکها
چطور شکل میگیرند – از طریق برهمکنش میان
ریســکهای ژئوپولیتیک و اقتصادی ،چالشهای
مربوط به شهریشدن در کشورهای درحالتوسعه
و تکنولوژیهای نوظهور.

افزایشنابرابری
اجتماعی-
اقتصادی ،رشد
ضعیفاقتصادی،
نوسان قیمت مواد
غذایی و ناامنی
غذایی ،بیکاری،
مهاجرت کالن و
ناهمگنیفزاینده
و وابستگی متقابل
جوامع از مهمترین
مح ّرکهای
شکنندگیاجتماعی
هستند.
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ریسکهای جهانی در سال جدید

گزارش راهبردی

درهمتنیدگی
جهانی و افزایش
سرعتانتقال
اطالعات،
وابستگی
ژئوپولیتیکو
اقتصادبهیکدیگر
را بیش از پیش
افزایش داده
است ،و الزم
است که هم
دولتها و هم
کسبوکارها
«ط ّراحی
ژئوپولیتیک»را
در دستورکار
خود قرار دهند تا
بهیکبارهغافلگیر
نشوند.

بخش دوم :نگاهی دقیقتر به ریسکهای جهان

ریسکهایجهانیبرخاسته
از برهمکنش روزافزون ژئوپولیتیک و اقتصاد

ژئوپولیتیک طبق س ّنت بر اراده نظامی ،منابع و جمعیت
بهعنوان ســنجههای نفوذ ملّی متمرکزمیشود ،اما
اقتصاد بر رشــد ،بهرهوری و شکوفایی متمرکز است.
بااینحال ،در طول تاریخ ،ژئوپولیتیکو اقتصاد در هم
آمیختهاند – مث ً
ال در خیزش قدرت سیاسی بریتانیا بر
شانههای انقالب اقتصادیصنعتی ،دوران استعمارگری
بریتانیا و فرانسه ،یا جنگ سرد ،آنزمان که یک شکاف
ژئوپولیتیکعمیق ،اقتصاد را دو پاره کرده بود .جنگ
سرد که پایان یافت ،دورانی از هنجارهای مشترک در
اقتصاد جهانی پدید آمد؛ اکنون بیش از  25سال بعد از
سقوط دیوار برلین ،رقابت استراتژیک باردیگر به صحنه
جهان بازمیگردد .جهان با برهمکنشی فزاینده میان
ژئوپولیتیک و اقتصاد درگیراســت .سیاست حقیقی
امروز انگیزه ایدئولوژیک ندارد ،بازیگران جدیدی دارد
و بر بستری ازانسجا م اقتصادی عمیق رخ میدهد.

وضعیت جهان چگونه است؟

فضای بینالملل امروز ،با عقبنشینی از منطق حاکم
جهانیشــدن که مشــخصه دهه  1990واوایل دهه
 2000بود ،عمدتاً پر است از دولتملّتهایی که صرفاً
به دنبال منافع خویش هســتند ومیکوشند نسبت
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نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ
)ﻣﺤﻮﺭ ﭼﭗ(
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ریسکهای ژئوپولیتیک بار دیگر به جهان بازگشتهاند،
و این رویداد در مرکزیــت ناکامی حکمرانی ملّیدر
وضعیت درهمتنیدگی ریســکهای جهان آشــکار
است ،و نیز در ارتباط نزدیک این ریسک بامناقشات
بین کشوری و بیثباتی چشمگیر اجتماعی .حال که
اقتصادها در مقیاســی بیسابقه از طریقجریانهای
مالی و تجاری به هم وابسته و مرتبط هستند ،بسیاری
از تحلیلگران نگران بازگشــتروندهای معطوف به
برهمکنش میان ژئوپولیتیک و اقتصاد هستند .بااینکه
حکومتها در گذشــته هماز ابزارهای اقتصادی برای
افزایش قدرت نسبیشــان بهره میگرفتهاند ،روابط
و پیوندهــای قدرتمنــداقتصادی جهــان امروز این
برهمکنــش را پیچیدهتر و از ایــن رو مدیریت آن را
دشوارتر کرده اســت .اینبازگشت به گذشته اثرات
شگرفی بر کارآیی سازوکارهای حکمرانی خارجی در
دیگر حوزهها خواهدداشت ،از مبارزه با تغییرات ج ّوی
گرفته تا رسیدن به راهحلی بینالمللی برای مدیریت
اینترنت .
حتــی بااینکه دولتها تالشهای خود برای حفظ یا
شــدت میبخشند،شهریشدن
بسط قدرتشان را
ّ
آرامآرام کانون قدرت را از سطح ملّی به سطح مدیران
شهری و شهردارانخواهد برد و موازنه قدرت را به نفع
ایشــان جابهجا خواهد کرد .دادههای جمعآوریشده
برای اینگزارش نشــان میدهند که شــهری شدن
محرک مهم برای بیثباتی چشمگیر اجتماعی،
یک ّ
فروپاشیزیرساختهای حیاتی ،بحران آب ،و شیوع
بیماریهــای واگیر خواهد بود .همچنین تنها نتیجه
گذاربیسابقه از رشد حوزههای روستایی به حوزههای
شهری تقویت و تشدید این مسأله خواهد بود و نهچیز
دیگر :تا سال  2050دوسوم جمعیت جهان – حدودا ً
 6.3میلیارد نفر – در شهرها زندگیخواهند کرد ،و 80
درصد آنها در مناطق کمتر توسعهیافته ساکن خواهند
بود .شهریشدن به صورت سریع وبرنامهریزینشده
در این مناطق ،پتانسیل ایجا د ریسکهای بسیار دارد.
اینکه جهان در مقابله باریسکهای جهانی ،از تغییرات
ج ّوی گرفته تا بیماریهای واگیر ،چهقدر کارآمد باشد
بیش از پیشبه میزان مدیریت بهینه شهرها بستگی
خواهد داشت .تمرکز تعداد زیادی از مردم ،داراییها،
زیرساختهای حیاتی و فعالیتهای اقتصادی بدین
معنی خواهد بود که ریسکهایی که در سطحشهرها
شکل میگیرند پتانســیل برهم زدن جامعه و ایجاد
اختالل در آن را خواهند داشت.
از هوش مصنوعی گرفته تا زیستشناســی ترکیبی؛
ضرورت حکمرانی و مدیریت در سطح جهانیزمانی
پررنگتر میشود که تکنولوژیهای جدید را در نظر
میآوریم ،بهویژه از آنجا که نااطمینانیبسیاری درباره

نحوه شــکلگیری و تکامل این تکنولوژیهای جدید
و اثرات گسترده اجتماعی،اقتصادی و محیطزیستی
آنهــا وجــود دارد .دادههای موجــود همچنین به
درهمتنیدگی شــدید فجایع طبیعیو ساخته دست
بشــر اشــاره دارد .ســالهای پیشرو احتماالً شاهد
پیشــرفتهای ســریعی درحوزههایــی مثل هوش
مصنوعی و زیستشناســی ترکیبی خواهد بود – و
درحالیکه بسیاری از اثراتآنها احتماالً مفید خواهند
بود ،اثرات منفی آنها بهسرعت در جهان درهمپیچیده
امروز منتشر وپخش خواهند شد و همه را تحت تأثیر
قرار خواهند داد .بعضی از این اثرات منفی را بهآسانی
نمیتوان پیشبینی کرد و برابرشان سنگر کشید.
در بســیاری از مــوارد ،از طریق مقابله بــا روندهای
زیربنایی بیشتر این ریســکها ،آســیبپذیری در
برابراین ریســکها را میتوان بهشــدت کاهش داد.
عالوهبراین ،درک بستر و مسیر احتمالی سلسلهای از
ریسکها و روندها میتواند در روشن ساختن شیوههای
مقابله با آنها و افزایش فرصتهایی کهروندها پیشرو
میگذارند ،مفید باشد .هدف تحلیل زیر همین است.
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برهمکنشژئوپولیتیکواقتصاد

آیا ژئوپولیتیک باعث تخریب اقتصاد جهانی ،بهرهوری
نظام بینالملل و منطق برد-برد تجارت خواهد شد؟
تصمیمــات اقتصادی و حوزههای نفــوذ چه تأثیری
بــر موازنه قــدرت در جهان خواهند گذاشــت؟ چه
ریسکهای جهانیای ممکن است رخ بنمایند ،وقتی
کشــورها از ابزارهــای اقتصادی ،و نــه نظامی ،برای
پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند؟ این پرسش موجب
پررنگتر شــدن روندهایی مثل تنشهــایفزاینده
کنونی در شــرق آسیا ،سرعت گرفتن انسجام و ادغام
منطقهای در جنوبشــرق آســیا و درنگاهی کلّیتر
افزایش توافقنامههای منطقــهای ،انقالب نفت و گاز
شیل در ایاالتمتحده ،ناآرامی درخاورمیانه و اوکراین،
سازوکارهای اقتصادی در امریکای التین ،تالش چین
برای در دست گرفتنرهبری اقتصاد جهان ،و اقدامات
تروریستی و خشونتباری که مرزها را جابهجا میکنند
و اقتصادهارا پس میرانند ،شده است.
درهمتنیدگی جهانی و افزایش سرعت انتقال اطالعات،
وابســتگی ژئوپولیتیک و اقتصاد بهیکدیگر رابیش از
پیش افزایش داده است ،و فضای سایبری در این میان
جبهه جدید مهمی از محاسباتسیاسی و اقتصادی
شده است ،زیرا که حمالت سایبری بیش از پیش توان
ایجاد آســیبها و زیانهایاقتصادی را دارند .از این
رو کا ر تصمیمگیرندگان در پیشبینی مسیر اقداماتی
چون تحریمها و دیگرابزارهای ایجاد فشار اقتصادی
دشوارتر شده است ،و احتمال رخدادن عواقب ناخواسته
باال گرفته است.درهمتنیدگی اقتصاد و ژئوپولیتیک
میتواند موجب ایجاد درهمتنیدگی میان ریسکهای
جهانی شود،و این همبستگی را افزایش دهد ،یا ماهیت
آن را دگرگون سازد؛ که این امر بر بسیاری از حوزههای
سیاســتگذاری عمومی و همکاری بینالمللی تأثیر
خواهد گذاشت .
«طراحی
وکارها
ب
کس
هم
و
ها
ت
دول
هم
الزم است که
ّ
ژئوپولیتیک» را در دستورکار خود قرار دهند تابهیکباره
غافلگیر نشوند .در ادامه بر سه حوزهای که بیشترین
احتمال پذیرفتن تأثیر مستقیم ازتحوالت آتی را دارند،
نالمللی،
متمرکز خواهیم شد – اختالل در تجارت بی 
و تهدید همکاری سیاسیو نظام قاعدهبنیان بینالملل.
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و کســبوکارهای کشــورهای دیگــر ،مثــل مورد
سرمایهگذاریهای کشــورهای حوزه خلیجفارس در
آفریقا؛ و در نهایت در خرید دولتی بدهیهایدولتی
کشورهای دیگر .در ماه اوت سال  2014چین و ژاپن
به ترتیب  7.2درصد و  7درصد ازبدهی امریکا را در
اختیارداشتند.
کشــورهای جهــان همچنین برای تقویــت جایگاه
ژئوپولیتیکشــان بــه ابزارهایــی روی آوردهاند که
دسترســی به منابع ملّی مهم اقتصادی یا قیمتهای
کاالهــا را تحت کنترل دارنــد .و از طریق اینابزارها
قدرتی انحصــاری مییابند و از آن در جهت تضعیف
عملکرد اقتصادهای دیگر بهره میگیرند.این روشهای
بالقوه برای اســتفاده از اهرم قدرت و فشــار بر دیگر
کشــورها از طریق روابط اقتصادی،بخش آشکاری از
تفکر سیاست خارجی جهان شده است.
محدوده شهر :ریسکهای شهریشدن سریع و
برنامهریزینشدهدرکشورهایدرحالتوسعه

برســد (رقمی که در حال حاضر بهترتیب  40درصد
و  48درصد است ).اینتحوالت نشاندهنده تغییری
بیسابقه در جهان شهرنشین اســت و حرکت آن از
شمال و غرب بهجنوب و شرق کره زمین.
این شهریشدن اگر بهخوبی مدیریت شود ،میتواند
منبع فواید بسیار برای توســعه جهان باشد.شهرها
روشی کارآمد از ســازماندهی زندگی مردم هستند:
شهرها امکان ایجاد صرفهجوییهای ناشیاز مقیاس
و اثر شــبکهای را فراهم میآورند ،و نیاز به حملونقل
را کاهش میدهند ،که خود این امربه دوستتر شدن
فعالیت اقتصادی با محیطزیست میانجامد .نزدیکی
و تنوع مــردم میتواند نوآوری راارتقاء بخشــد و از
آنجا که به اشــتراک گذاشتن افکار و ایدهها به افکار
و ایدههای نو میانجامداشتغال را افزایش دهد .تنوع
شهرها همچنین میتواند مدارای اجتماعی بیافریند و
فرصتهایمشارکت مدنی ایجاد کند .اما شهریشدن
سریع میتواند ماهیت همه ریسکهای جهانی را که از
نظر گذراندیم تغییر دهد ،ودر احتمال وقوع و میزان
ی آنها تأثیر بگذارد .عالوهبراین ،شهرها محل
اثرگذار 
ادغام و همگراییریسکهای بسیار هستند ،که همین
امر آنها را در برابر وقوع زنجیروار ریسکها آسیبپذیر
میسازدو درهمتنیدگی ریسکهای جهانی را افزایش
میدهد .درک بهتر وابستگی مادی ریسکهای جهانی
در سطح شهرها نخستین گام در مسیر ایجا د مقاومت
در شهرها برای مقابله با این ریسکها است.سه منطقه
– جنوب آســیا ،شرق آســیا و اقیانوسیه ،و امریکای
التین و حوزه کارائیب – ریسکشهریشدن سریع و
یبرنامه را جزو اصلیترین ریسکهایی دانست هاند که
ب 
کمترین آمادگی را دربرابرشان دارند.

سه منطقه  -جنوب
آسیا ،شرق آسیا
واقیانوسیه،
و امریکای
التین و حوزه
کارائیب  -ریسک
شهریشدن
سریع و بیبرنامه
را جزو اصلیترین
ریسکهایی
دانستهاند که
کمترین آمادگی را
در برابرشان دارند.

نگر
آینده

جهان در حال تجربه کردن گذاری بیسابقه از زندگی
روســتایی به زندگی شهری اســت .در سال،1950
یکسوم مردم جهان در شهرها زندگی میکردند؛ امروز
این رقم به بیش از نصف رسیدهاست ،و انتظار میرود
در سال  2050شهرنشــینان جهان بیش از دو سوم
جمعیت جهان باشند.(شکل )2.1
این افزایش سریع عمدتاً در کشورهای درحالتوسعه
رخ خواهد داد (شــکل  )2.2آفریقا و آسیا – که هردو
بهنسبت کمتر از مناطق دیگر شهریشده هستند –
بیشترین سرعت شهریشدن را تجربهخواهند کرد
و انتظار میرود که تا سال  2050جمعیت شهرنشین
آفریقا به  56درصد کل جمعیت ودر آسیا به  64درصد
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به دیگران قــدرت بیشتری بیابنــد ،حتی به بهای
مالحظات اقتصادی .از ســوی دیگر افزایشبیکاری و
وضعیتهای مالی وخیمتر ،اقتصادها را بر آن داشــته
اســت که دروننگرتر شوند .رشــد تجارتدر سراسر
زنجیرههای ارزش جهان و تشدید روابط مالی ،هزینه
اقتصادی سیاستهای حمایتیتر راافزایش داده است،
سیاســتهایی مثل تعرفهها ،تحریمها و جنگهای
تجاری .
دولتها که دروننگرتر میشوند سیاستهای اقتصادی
بینالملل بیش از پیش به سمت همکاری باگروههای
کوچکتر کشورهای همدل سوق مییابد ،همکاریای
که به این کشورها اجازه میدهداهداف اقتصادیشان
را بهتر پی بگیرند.
کشورها همیشه به دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی
و ژئوپولیتیک بودهاند – مث ً
ال جامعه اقتصادیاروپا با
هدف ایجاد ثبات در روابط کشــورهای عضو اتحادیه
و افزایش هزینههای جنــگ و افزایشبزرگی بازار و
فرصتهای اقتصادی ،ایجاد شــده اســت .گروههای
منطقهای بسیاری ایجاد شدهاند ،زیراکه تشکیل این
گروههای همکاری به کشــورها اجازه میدهد قدرت
نسبیشــان در برابر دیگر کشــورهارا افزایش دهند.
همین طرز فکر اســت که موجب شده است اتحادیه
ملل جنوبشــرق آسیا(آســهآن) میکوشد تا سال
 2015یک بازار واحد ایجاد کند و به دنبال توافقنامه
شــراکت اقتصادیجامع منطقهای (RCEP) اســت.
محرکههای تالش
ایــن طرز فکر همچنین یکــی از ّ
ایاالتمتحــده درپیگیری بحــث و مذاکره درباره دو
توافقنامه بزرگ تجارت و سرمایهگذاری آزاد بوده است
–شــراکت تجارت و سرمایهگذاری دوسوی اقیانوس
اطلس و شراکت دوسوی اقیانوس آرام.
بااینحال ،در برخی موارد توافقنامههای ادغام رقیب
به ایجاد رقابت استراتژیک انجامیده است :درامریکای
التین ،ائتالف پسیفیک و مرکوسور الگوهای متفاوتی از
ادغام را معرفی کردهاند؛ در اوکراین،کشوری که مابین
اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراســیا دوپاره شده
است؛ و کشورهایآسیایی باید توافقنامههای جدید
مثلTPP وRCEP را به دقت بررسی کنند و تصمیم
بگیرنــد کهکدام توافقنامــه ،آن که امریکا هدایتش
میکند یا آنکه از سوی آسهآن ارائه شده ،برای آنها
مناسبتر است .وضعیت کنونی جهان آمیزهای پیچیده
از گفتوگوهای منطقهای رقیب و همپوشاناست.
محــرک برهمکنش تشدیدشــده میــان اقتصاد و
ّ
ژئوپولتیک نقش مســتقیم فزاینده دولت در اقتصاد
جهان بوده اســت ،که تجارت ســ ّنتی و جریانهای
سرمایه را تحتتأثیر قرار میدهد و احتماالًکشورها
را قادر میســازد که از طریق وابســتگی اقتصادی
نفــوذ ژئوپولیتیــک بیابند .ایــن رونــد در افزایش
ســرمایهگذاریهای دولتمحور در زیرســاختهای
کشــورهای دیگــر نمایان اســت ،مثــ ً
ا در مورد
سرمایهگذاریهای چین در آفریقا یا امریکای التین؛
و نیز در ســرمایهگذاریهای اســتراتژیک بنیادهای
ســرمایهگذاری دولتی و بنگاههای دولتی در زمین
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ریسکهای جهانی در سال جدید

گزارش راهبردی

مدیریتبهینهریسک

برنامه این اســت کــه درسهایی که از گذشــته
آموختهاند به جوامع بیشتریکمک کند تا بتوانند
همچون جوامع دیگر در برابر ریســکها مصونیت
یابند یا از شدت آنها بکاهند.
اهمیت آگاهیبخشــی کافی در زمینه ریســکها
موضوع اقدامات مدیریت ریســک کارآمد اســت،
و درقالب ســومین موردی که در اینجا آوردهایم
قرار دارد -افزایش آگاهی در زمینه ریسک سیل در
ساکسونی ،که منطقهای در آلمان است و مستعد
سیلهایخانمانبرانداز.
هدف مثالهایی که در اینجا آوردهایم این اســت
که منبعی از الهام باشــند و اساسی برای ادامه کار
در آینده .
تضمین دوام منبع آب ســالم در طول تاریخ بشر
از مهمترین مســائل پیش روی انسان بوده است.
مدیریت آب شامل کاستن از چهار ریسک میشود:
کمبود ،از جمله خشکسالی؛ کیفیت ناکافی؛سیل؛
و آســیب زدن به اکوسیستمهای زیستی .براساس
اعالم سازمان ملل متحد:
مصرف آب با سرعتی دو برابر سرعت رشد جمعیت
افزایش مییابد .تا ســال  ،2050دو سومجمعیت
جهان «شرایط تنش» آب را تجربه خواهند کرد.
از هر نه نفر یک نفر از مردم جهان فاقد دسترسی به
منابع بهینه آب آشامیدنی خواهد بودو از هر سه نفر
یک نفر منبع بهینه فاضالب نخواهد داشت .این امر
ساالنه جان 3.5میلیون نفر را خواهد گرفت.
در فاصله سالهای  2000تا  ،2006خشکسالی،
سیل و توفان حدود  300هزار نفر قربانیگرفت و
حدود  422میلیارد دالر آسیب مادی در پی داشت.

بخش سوم :مقاومت در برابر ریسکها

تحلیل و رســیدن به درکی بهتر از ریســکهای
جهانی نخســتین گام به سمت تالش موفق برای
مقابلهبا آنها اســت .ریسکها را باید به کاراترین
نحو به اطالع مردم ،دولتها ،کسبوکارها و جامعه
مدنی رساند .حتی پس از آن هم ،اقدام مقتضی در
راستای مقابله با ریسکها زمانی ممکن خواهدشد
که همه گروههای ذینفع بدانند چه باید بکنند و
ن این
چه الگویی را در پیش بگیرند .با در نظرگرفت 
نکته ،گزارش امسال ریسکهای جهانی نمونههایی
از مدیریت بهینه ریســک و ایجــادتوان مقابله و
آمادهســازی در برابر رویدادهای فاجعهآمیز ج ّوی،
یکند.
ارائه م 
تمرکز بر رویدادهای ج ّوی از این رو اســت که این
ریسک با مهاجرت کالن غیرداوطلبانه وریسکهای
دیگر مرتبط است .ما از شرکتکنندگان در پیمایش
درک ریسکهای جهانی سال 2014پرسید هایم که
بهنظر ایشان چه پیشرفتهایی در زمینه کاهش و
مقابله با هر ریسک در دهسال گذشته صورت گرفته
است (شکل  )3.1بحران آب و ریسکهای مرتبط
با رویدادهای ج ّوی،مثل فجایع طبیعی ،از دســت
رفتن عمده تنوع زیستی و تخریب اکوسیستم ،هم
در میان پاسخهایاین افراد کمترین میزان پیشرفت
را نشــان دادهاند .عالوهبراین ،بحران آب ریســک
جهانیای است کهبه زعم آنها احتماالً بیشترین

تأثیر را در یک دهه آینده خواهد داشت .تأثیر فجایع
طبیعی آمیزهای اســت از بسامد و شدت فاجعه با
آســیبپذیری افراد ،و فعالیتهــایاقتصادی ،و
داراییها .تقویت توان مقاومت در برابر این ریسکها
تالشی اســت در جهت کاهشآسیبپذیری و در
نهایت تأثیر بالقوه سترگ فجایع طبیعی.
اولین نمونه برنامهای است برای مقابله با بحران آب.
در دهههای آینده ،تغییرات ج ّوی بر فشاری کهرشد
اقتصادی و توسعه بر منابع آبی زیرزمینی و سطحی
تجدیدپذیر گذاشتهاند ،خواهد افزود .ازآنجا که آب
مسألهای است که باید به درستی در سطح محلی
مدیریت شود ،برنامههای موفقی کهدر جای دیگر
امتحان شدهاند باید به کار گرفته شوند .برنامهای که
در این گزارش بهعنوان نمونهآوردهایم برنامه حوزه
رودخانه مورایدارلینگ در اســترالیا است ،که در
دیگر مناطق آسیاهم تکرار شده است.
تمرکز نمونه دوم بر اقدام جمعی برای ایجاد مقاومت
در برابر ریسک است .این برنامه بسیارامیدوارکننده،
میزگرد امریکای مقاوم نام دارد ،و به جوامع محلّی
برگزیده در سراســر ایاالتمتحــدهامریکا کمک
میکند تا درهمتنیدگی ریسکهایی را که با آنها
مواجه هستند درک کنند واستراتژیهای مناسب
ن ریسکها ،که شامل رویدادهای
را برای مقابله با آ 
ج ّوی بزرگ هم میشــود،طرحریزی نمایند .امید
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چگونهباریسکهامقابلهکنیم؟
مثالهای عملیاتی از تالشهای جمعی
حوزه رودخانه مورایدارلینگ

حوزه رودخانه مورایدارلینگ برای بیش از 2میلیون نفر آب تأمین میکند ،از جمله بیشترجمعیت شهر
آدالید ،و نیز  40درصد از آب کشــاورزی اســترالیا .نرخ ناپایدار برداشت آب ،میزانجریان آب رودخانه را
کاهش داده اســت؛ در سال  ،2007کشتی ماشینبر دهانه رودخانه مورایبرای نخستین بار در تاریخ 71
سالهاش به گل نشست .از این رو مقامات و سیاستگذاران دریافتند که باید کاری برای حل این مشکل و
جلوگیری ازادامه این روند انجام دهند .و این بود که برنامه حوزه رودخانه مورایدارلینگ طراحی شد وبه
اجرا درآمد.نخســت ،باید الگوهای ج ّوی و الگوهای تکبهتک جریان آبهای زیرزمینی و سطحی طراحی
میشــدند ،آنهم برای منطقهای به وســعت فرانســه .بعد باید این الگوها را در یک الگوی واحد منسجم
گردآوری میکردند .تیمی متشکل از حدود  100نفر از  15سازمان از سال  2006این برنامه را آغازکردند
و الگوهایی برای مدیریت نااطمینانیها و به هم پیوستن الگوهای مختلف طراحی نمودند.نتیجه حدود 70
الگوی مختلف آبهای زیرزمینی و سطحی شد ،و دادههای مربوط به بیش از یکقرن تغییرات ج ّوی که
حجمی  61هزار گیگابایتی داشت -تقریباً هماندازه کل کتابخانه کنگرهامریکا.
امروز سازمان مسئول حوزه مورایدارلینگ – سازمانی دولتی که مسئولیت مدیریت منابع آب اینحوزه را
دارد – یک وبسایت بهروز دارد که در آن همه میتوانند سطح آب روزانه و ساالنه ،سطحنمک آب (میزان
بالقوه تولید برق) و دمای آب در همه رودخانههای این حوزه ،را ببینند .درمســألهای که تصمیمگیریها
میتواند بر زندگی همه مردم تأثیر بگذارد ،ایجاد اعتماد اهمیت حیاتیدارد و این برنامه در ایجا د اعتماد
نسبت به سیاستها موفق بوده است.
 افزایش آگاهی ریسک سیل در ساکسونی؛ تجربه آگاهیبخشی درباره ریسک

در ماه اوت سال  ،2002سیلهای شدید تقریباً دو سوم ایالت ساکسونی آلمان را تحت تأثیر قراردادند .این
رویداد فاجعهبار به طراحی برنامه سرمایهگذاری در زمینه امنیت دربرابر سیلانجامید ،که شامل  1600تدبیر
مقابله با سیل و  548نقشه ریسک سیل برای همه جوامع درمعرض خطر میشود .یک برنامه سراسری ملّی
هم برای افزایش آگاهی درباره سیل آغاز به کارکرد.
اتحادیه بیمه آلمان با همکاری فرمانداری ساکســونی ،برای آگاهیبخشیدن در زمینه سیل ،یکسیستم
اطالعــات جغرافیایــی آنالین راه انداخت ،که زورس نام داشــت ،و در آن صاحبان خانه،مســتأجران و
کسبوکارها میتوانند محاسبه دقیق ریسک پیش رویشان از جهت سیل ،بارانهایموسمی ،و زمینلرزه
را برحســب آدرسشان مشــاهده کنند .این برنامه از بیش از  200آژانس مدیریتآب در سراسر آلمان و
شرکتهای بیمه مختلف کمک گرفته اســت تا اطالعاتی آسان و قابل درکرا به رایگان در اختیار مردم
بگذارد .این برنامه از زمان آغازش در سال  2001بیش از  20میلیونآدرس ،و  200هزار کیلومتر رودخانه
را تحت پوشش گرفته است.
میزگرد امریکای مقاوم

همکاریچندجانبه
گروههایمختلف
و حکمرانی و
مدیریتجهانی
نقش مهمی در
ایجادمقاومت
و کاستن از
ریسکها دارد.
از کنفرانسهای
بزرگمیاندولتی
در سندای و
پاریس ،تا نهایی
کردن اهداف
توسعهپایدار،
سال  2015طیف
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بااینکه همبســتگی فزاینده جهانیان آنها را به هم
نزدیکتر کرده اســت ،مجموعه گزارشهایریسک
جهانی بر روی دیگر ســ ّکه تأکید گذاشــته اســت:
زندگیهای مردم که پیچیدهتر میشــود ومدیریت
کسان
آن دشوارتر ،کسبوکارها ،دولتها و مردم بهی 
مجبور میشــوند در محیطی که پراســت از عوامل
نادقیــق و نامطمئن ،تصمیم بگیرنــد .در حقیقت،
درک داللتهــای این محیط نامطمئــنو افزایش
آگاهی نســبت به درهمتنیدگی ریســکها ،اساس
گزارش ریســکهای جهانی اســت .اماخوشبینانه
اگر بنگریم ،خوب است که جهان راکد نمانده است؛
اهمیت مدیریت ریســک و ضرورتایجاد مقاومت از
مدتهاپیشاصلیترینمسألهتصمیمگیرندگانیبوده
اســت که میدانندریسکها دیگر ایزوله و تکافتاده
نیســتند و حوزههای نفوذ و تأثیرگذاری بســیاری
دارند .بر ایناســاس ،نیاز بــه همکاری و آموختن از
تجربههایی یکدیگر بیش از پیش احساس میشود.
مــا در تهیه این گزارش ،با درس گرفتن از این آموزه
تاریخی ،تمیزی میان ریسکها و روندها قائلشدهایم
و امیدواریم این امر به سازمانهای عمومی و خصوصی
در سراســر جهان کمک کند که بااین بُعد طبیعت
بشر در کاســتن از ریسکها و ایجاد مقاومت روبهرو
شوند .حقیقت این است که شناخت ما از خویشتن در
مقام موجودات عقالیی پس از بحران مالی جهاندچار
تردید و شبهه شده است ،بحرانی که تأثیراتش هنوز
در ســطح اجتماعی دیده میشوند ،وبیکاری پایدار،
نابرابری فزاینده ،جریانهای مدیریتنشده مهاجرت و
قطبیشدگی ایدئولوژیک ازجمله عواملی هستند که
جوامع را با ســرعتی خطرآفرین به سمت لبه پرتگاه
فروپاشیمیکشانند .شکنندگی اجتماعی حتی ثبات
ژئوپولیتیک را هم تهدید میکند ،زیرا که از بین رفتن
همکاری میان دولتها رابطه میان آنها را دشــوارتر
میسازد .و ربع قرن پس از سقوط دیواربرلین ،مناقشه
میان کشورها بار دیگر یکی از مهمترین ریسکها ،از
نظر احتمال و تأثیرگذاری،است .بااینحال ابزارهای
ایجاد مناقشــه متنوعتــر میشــوند – از ابزارهای
ژئوپولیتیکاقتصــادی ،مثلتحریمهــای تجاری ،تا
حملههای سایبری به زیرساختهای مهم ،تا پتانسیل
مسابقه جدیدتسلیحاتی با اسلحه مرگبار خودکار.
ما در مواجهه با این ریسکها مستأصل و ناتوان نیستیم.
همانطور که پیشتر گفتیــم،همکاری چندجانبه
گروههای مختلف و حکمرانی و مدیریت جهانی نقش
مهمی در ایجاد مقاومتو کاستن از ریسکها دارد .از
کنفرانسهای بزرگ میاندولتی در سندای و پاریس،
تا نهایی کردناهداف توسعه پایدار ،سال  2015طیف
بیسابقهای از فرصتها را برای اقدام جمعی در راستای
مقابله با ریسکهای جهانی در خود دارد.
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سیل ،توفان ،آتشسوزی ،گردباد و دیگر فجایع طبیعی هزاران نفر را در سراسر جهان میکشند یامجروح
میکنند ،و ساالنه میلیاردها دالر هزینه روی دوش امریکا میگذارند .عوامل مقاومساز جامعهدر برابر این
تهدیدها – توانایی محافظت از خود ،جذب فجایع ،کاستن از شدت آنها و واکنشمناسب یا احیاء سریع
بعد از وقوع – بسته به شرایط محلّی متفاوت خواهد بود .اما بسیاری از جوامعحتی به فکر ایجاد مقاومت
هم نیافتادهاند ،چهرسد به اینکه کاری در جهت ایجاد آن انجام دهند.
این اســت که برنامه میزگرد امریکای مقاوم ،که از سال  2014آغاز به کار کرده است ،میکوشد باجوامع
مختلف به طریقی از پایین به باال همکاری کند .این برنامه قص د آن دارد که در دورنمایی سهساله تدابیر و
راهحلهایی را که جوامع مختلف برای ایجاد مقاومت در برابر فجایع اندیشیدهاندبیاموزد ،آنها را پرورش
دهد و در جوامع دیگر به کار بندد .این برنامه شامل چند گام است :نخست یک کمیته میزگرد با جوامع
مختلف دیدار میکند تا آنها را در برنامه مشارکت دهد ،و ازهمه گروهها ،از جمله کسبوکارهای مختلف،
دعــوت میکند که آراء و یافتههای خود را با هم درمیــان بگذارند .در گام دوم  70نفر برای بازی در یک
بازی خاص دعوت میشوند که «رویدادهای فاجعهآمیز» نامدارد ،و در آن هرکس نقشی را اختیار میکند
( اولین امدادگر ،فرد عادی ،مقام دولتی و غیره) و دریک شهر مجازی بندری همزمان که سناریویی از یک
فاجعه طبیعی در حال رخ دادن است شروعبه تصمیمگیری میکند و در واکنش به رویدادهای تصادفی و
غیرمنتظره باید پاسخها و واکنشهایدرست را بیابد .سوم ،مجموعهای از تمرینها طراحی و اجرا خواهند
شد تا نقاط ضعف و ق ّوت هر جامعه تعیین شودو براساس آنها مسیر مخصوص هریک از جوامع طراحی
و اجرا شود.
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در ســال جــاری« ،واگرایــی» به
موضوعی اصلــی در اقتصاد جهانی
تبدیــل خواهــد شــد و روندهــا،
سیاســتها وعملکــرد اقتصادی را
متأثر خواهد کرد .هر چه در ســال
جاری جلوتر رویم ،رفع این واگراییها
دشوارتر میشودو سیاستگذاران را
با یک انتخــاب مواجه میکند :یا بر
موانعی کــه تا به امروز مانع اقدامات
مؤثر شــدهاند ،فائقآیند و یا ریسک
بیثبات شدن اقتصادهای خود را بپذیرند.
اقتصاد جهانی با ســرعتهای چندگانه در
چهار گروه از کشــورها نمود خواهد یافت.
گروه اول کشــورهایی بهرهبــری آمریکا
که روند صعودیشــان ادامه خواهد داشت.
بازار کار این کشــورها قویتر خواهد شد و
با افزایشمجدد دستمزدها ،شاهد افزایش
اشتغالزایی نیز خواهند بود .منافع حاصل از
رشد اقتصادی نسبت به چندسال گذشته
توزیع یکنواختتری خواهد داشت ،اگرچه
اقشار مرفهتر همچنان بیشتر منتفع خواهند
بود .گروه دوم به رهبری چین با نرخ رشد
پایینتر نسبت به میانگینهای تاریخی اخیر
به ثبات خواهند رسید وهمزمان روند بلوغ
ساختارهای خود را ادامه خواهند داد .این
کشــورها جهتگیری مدلهای رشد خود
را برایپایداری بیشــتر تغییر خواهند داد
ـ اقدامی که بیثباتی دورهای بازارهای مالی
جهانی آن را دچار مشکلمیکند ،اما باعث
توقف آن نمیشود .این کشورها میکوشند
بازارهای داخلی خود را گســترش دهند،
چارچوبهای قانونی را بهبود دهند ،بخش
خصوصی را تقویت نمایند و حوزه مدیریت
اقتصادی بازارمحور راوسیعتر کنند.
در گروه ســوم به رهبری اروپــا ،همزمان
بــا ادامــه تالشها ،رکــود اقتصــادی به
ســرخوردگیهای اجتماعی و سیاسی در
برخی کشورها دامن میزند و باعث پیچیده
شدن سیاستهای منطقهای میشود .رشد
آهســته،عوامل انقباضــی و مجموعههای
بدهیهای بیش از اندازه مانع سرمایهگذاری
میشوند و تعادل ریسک را بر هممیزنند.
در بیشتر اقتصادهایی که با مشکل روبهرو
هستند ،بیکاری به ویژه در میان جوانان به
شدت زیاد وادامهدار خواهد بود .گروه آخر
کشورهای غیر قابل پیشبینی هستند که
انــدازه و ارتباطات آنها با یکدیگر اهمیتی
اساســی خواهد داشــت .بارزترین نمونه
این کشــورها روسیه اســت .رئیسجمهور
این کشــور ،والدیمیر پوتیــن ،در مواجهه
بــارکود اقتصادی روبهرشــد ،نــزول پول
ملی ،خروج ســرمایه و کمبودهای ناشی از
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نخســتوزیر جدید یونان ،الکسیس ســیپراس ،بر سر تقاضای
کشــورش برای رهایــی از برنامه ریاضتی وکوهــی از بدهی،
با صدراعظــم آلمان ،آنگالمرکل ،در کشــمکش اســت اما در
همین حال هــزاران یونانــی فقیر بیصبرانــه منتظر پیروزی
آقای نخســتوزیر از طریق محکومکردن یونانیهای ثروتمند
و شرکتهایشان هســتند که از پرداخت مالیات فرار میکنند.
وعده نخســتوزیر یونان برای تحت فشــار قرار دادنکســانی
کــه مالیات کافی نمیپردازند و یا به طــور کامل از آن فرار میکنند ،به
پیروزی او کمک کرد و یک روزپس از انتخابات  25ژانویه ،اعداد و ارقام
وزارت دارایی این کشور نشــان میداد که درآمد دولت در سال گذشته
 51/4میلیارد یورو و کمتر از هدف  55/3میلیارد یورویی بوده است ،که
بخشی از آنمربوط به عدم تحقق  4میلیارد یورو درآمد مالیاتی میشود.
نخســتوزیر جدید یونان در همین زمان خطاب به پارلمان گفت« :نبرد
اصلی ما علیه معضل فرار از مالیات است ،که دلیل واقعی به ورطه افتادن
کشور هم همیناست ».آقای سیپراس نخستوزیر جدید میگوید دولت
او فهرستی از داراییهای هر یک از شهروندان یونانی تهیه خواهد کرد و از
افراد دارایسپردههای بزرگ حسابرسی خواهد نمود .این فهرست شامل
صدها یونانی میشود که در یکی بانکهای خصوصی در ژنو دارایسپرده
هســتند .اما آلمان که بزرگترین بستانکار یونان در منطقه است و نقش
اساســی در ماندن این کشور در منطقه یورو دارد تردید دارد که رهبران
جدید یونان بتوانند فراریان ازمالیات را پیداکنند .وزیر دارایی آلمان ،در
دیدار با همتای یونانی خود در برلین گفت پیشنهاد خود را برای فرستادن
 500مقام مالیاتی آلمانی به یونان برای حل مشکلتکرار کرده است ،اما
این پیشنهاد تاکنون پذیرفته نشده است .او میگوید« :ما این موضوع را
بــه خوبیمیدانیم و از آن حمایت میکنیم که صاحبان ثروت در یونان
باید در رفع بحران مشارکت داشته باشند ،این که میزان مالیات در حال
افزایش است و این که کارآمدی مدیریت مالیات در حال بهبود است .»
از ســال  2009تاکنون که کسری بودجه یونان آشکار شد ،اصالح نظام
مالیاتی این کشــور برای افزایشکارآمدی و عدالت ،موفقیتهای کمی
داشته است .طبق بررسی اتحادیه صنایع یونان در همین سال،هزینه فرار
از مالیات برای درآمد ساالنه این کشور حدود 30میلیارد یورو برآورد شده
است .مطالعهایتوسط اتحادیه اروپا در سال  2012تخمین زده است که
24درصد از اقتصاد یونان توسط کسبوکارهاییتولید میشود که مالیات
نمیپردازند .دولت بــا لغو تخفیفهای مالیاتی و جریمه شــرکتهایی
که رســید صادرنمیکنند ،حلقه فشــار را تنگتر کرد و توانست فروش
شــرکتها و بدهی مالیاتی آنها را ردیابی کند.حاال شرکتها موظفاند
مدارکــی را به زبان یونانی و انگلیســی امضا کنند کــه تصریح میکند
مشتریان در صورتعدم دریافت رسید ،ملزم به پرداخت هزینه نیستند.
طبق گزارش سال گذشته اتحادیه اروپا ،یونان یکی ازبیشترین افزایشها
را در درآمد مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در اروپا از
سال  2011تا  2012داشته است .با این حال ،دریافت مالیات این کشور
همچنان زیر میانگین اتحادیه اروپا است.

شماره سیو ششم  /فروردین 1394

کاهــش واردات ،باید تصمیمبگیرد که آیــا مایل به تغییر رویکرد خود
نســبت به اوکراین ،ازسرگیری روابط با غرب برای لغو تحریمها و ایجاد
اقتصادی پایدار و متنوع هســت یا خیر .گزینه دیگر تالش برای انحراف
نارضایتیهای عمومی در داخل با گســترش مداخالت در اوکراین است.
اینرویکرد به احتمال زیاد منجر به دور جدیدی از تحریمها و اقدامات
متقابل با آنها خواهد شد و روسیه را واردرکود عمیقتری خواهد کرد ـ
ک بیشتری در سیاستخارجی شود
و شاید باعث بیثباتی سیاسی و ریس 
ـ واوضاع بد اقتصاد اروپا را وخیمتر خواهد کرد.
کشــور غیر قابل پیشبینی دیگر برزیل است .رئیس جمهور این کشور،
دیلما روســف ،که تا مرز شکســت درانتخابات اخیر پیش رفت ،تمایل
خود را به بهبود مدیریت اقتصاد کالن ،شامل مقاومت در برابر بازگشت
بهحکومتمحوری ،نشان داده است ،که البته منافع احتمالی آن در حال
حاضر در مقایســه با زیانهای جانبی وپیامدهای نامطلوبش کمرنگتر
هستند .اگر وی موفق شود ،کشــورش در کنار مکزیک به ثبات بیشتر
آمریکایالتین در ســال  ۲۰۱۵کمک خواهد کرد و باعث خواهد شــد
منطقه بر اثرات مخرب اقتصــاد ونزوئال که متأثر ازکاهش قیمت نفت
است ،فائق آید.
این عملکردهای اقتصادی با ســرعتهای چندگانه منجر به سیاستهای
چندمســیره بانکهــای مرکزی خواهندشــد و همزمان فشــارها برای
سیاســتهای پولی واگرا ،بهویژه در اقتصادهای پیشرفته و دارای اهمیت
سیستماتیک ،تشدید میشوند .بانکمرکزی آمریکا که پیش از این خرید
داراییهای بلندمدت خود را درمقیاس بزرگ متوقف کرده اســت ،ممکن
است تصمیم به افزایش نرخ بهره در سهماهه چهام  ۲۰۱۵بگیرد .درمقابل،
کمی به شیوه خاص خود را ادامه خواهد داد و
بانکمرکزی اروپا تســهیل ّ
در سهماهه نخست سالجاری مجموعهای از تدابیر جدید را برای گسترش
ترازنامه خود آغاز خواهد کرد .بانک مرکزی ژاپن رویکردافزایش حداکثری
محرکهــای پولی را ادامه خواهد داد .بدیهی اســت کــه نمیتوان برای
واگرایی به لحاظ نظری حدودی قائل شــد .مسئله این است که تغییرات
نرختبادل ارز امروزه تنها ســازوکار برای حل مشکالت است و شکاف بین
ارزشگذاریها و اصول اساســی بازارهاییخاص به اندازهای افزایش یافته
است که قیمتها را در معرض نوسانهای دورهای قرار داده است.
برای ایاالت متحده ،ترکیب اقتصاد قدرتمندتر و سیاســت حمایت پولی
کمتر ،نرخ تبادل دالر را در برابر یورو وین ـ که پیش از این نیز به شدت
افزایش یافته اســت ـ بیش از پیش باال خواهد برد .با وجود کشورهای
اندکی که امکان تقویت ارز خود را فراهم میکنند ،روند افزایشی دالر به
قوت خود باقی میماند و میتواندمخالفت سیاســی داخلی را برانگیزد.
عالوه بر این ،با دشوارتر شدن ایفای نقش تنظیمکنندگی بازارهای ارز،
ممکن است بین کشورها تنشهایی بهوجود آید .این امر میتواند مخل
آرامش نامعمولی شــود که اخیرا بر بازارهای ســهام حاکم شده است.
خوشــبختانه راههایی وجود دارد که مطمئن شویم واگراییها در سال
 ۲۰۱۵منجر به اختالالت اقتصادی ومالی نمیشــوند .در واقع ،بیشتر
دولتهــا ـ به ویژه در اروپا ،ژاپن و ایاالتمتحده ـ ابزارهای الزم را برای
خنثیکردن تنشهای روبهرشد و به طور همزمان ،آزادسازی قابلیتهای
سازنده اقتصادهای خود دارند.
پیش از این توافق گسترده ،البته نه جهانی ،در میان اقتصاددانان درباره
اقدامات الزم در ســطوح ملی،منطقهای و جهانی شــکل گرفته است.
بنابراین ،مســئله جلوگیری از قابلیتهای مخــرب واگرایی به طراحی
سیاســتها مربوط نمیشــود؛ بلکه به پیادهســازی سیاستها مربوط
میشــود و درک درست این موضوع نیازمنداراده سیاسی قوی و پایدار
اســت .فشارها برای مواجهه با ریسکهای واگرایی بر سیاستگذاران در
سال آینده افزایش خواهد یافت .پیامدهایعدم اتخاذ تمهیدات الزم تا
سالهای بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت.
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

تاحدی
ریاضت بیشتر
اثرات جانبی مبارزه با فساد در
چین :آیا نباید مقصد کارتهای
هدیه را کنترل کرد؟

زمانی که چین برای اســتقبال از ســال
نوی چینی در زمســتان آماده میشــد،
شــهروندان پکن تالشمیکردند سال نو
را مانند گذشته جشن بگیرند .فانوسهای
کاغــذی قرمزرنــگ با تزیینــات زیبا در
مغازههــا وخانهها دیده میشــد .قطارها
مملــو از جمعیتی بودند که بــرای دیدار
اقوام و آشنایان به سمت روستامیرفتند.
اما شــهروندان پکنی ،پیشبینیمیکنند ســال
جدید چینی کمبارتر از گذشته باشد .در سالهای
گذشــته ،شرکتها ،به ویژه شرکتهایوابسته به
دولت ،اغلب کارتهای هدیهای به کارمندان خود
میدادنــد تا در فروشــگاههای زنجیرهای و بزرگ
خرید کنند .اما با کمپین ضدفســاد دولت شــی
جینپینگ ،بسیاری از کارفرمایان سخاوت کمتری
به خرجمیدهند .شی در مبارزه پرسروصدای خود
با تحصیل مال نامشــروع ،فرهنگ ارتشا و دریافت
حقوحساب را درمیان نخبگان سیاسی و سازمانی
هدف گرفته است و بیش از  ۷۰هزار نفر از مقامات
رسمی را در سالگذشته به دلیل تخطی از قوانین
ضدفساد مجازات کرده است .اهداف نامشهودتری

نیز قربانی این کمپینشدهاند ،و آن خردهفروشان
وابســته به فروش کارتهای هدی ه میباشند .این
کارتهــا دارای ارزش  ۱۰۰یــوان ( ۱۶دالر) تــا
۱۰۰۰یوان بودند و شرکتها به راحتی آنها را به
میزان انبوه میخریدند و در مناسبتهایمختلف
به کارمندان خود میدادند .این کارتها همچنین
حریم خصوصی کارمندان را حفظ میکردند ،زیرا
برای تهیه ایــن کارتها و خریدبا آنها ،نیازی به
ارائه مشخصات فردی نبود .مأموران مبارزه با فساد
رئیسجمهور شی جلوی اینکارتهای پالستیکی
غیرقابل ردگیری را گرفتنــد .اکنون افراد باید نام
واقعی خود را هنگام خرید با این کارتها ذکر کنند
و همین امر بســیاری از خریدارانبالقوه را درباره
استفاده از این کارتها مردد کرده است ،زیرا اکنون
پلیس توانایی رهگیری هرگونهجابهجایی کارتها
را دارد .یک مقام شرکت بوکام ،زیرمجموعه بانک
دولتی ارتباطات در هنگکنــگ ،میگوید« :اگر
من یکی از مقامات یک ســازمان دولتی باشــم و
تعداد زیــادی از این کارتها رابخرم ،میتوانند از
من بپرسند این تعداد کارت را به چه دلیل و برای
چه کســانی میخرید؟ این کارممکن است ایجاد

حفظ روند رشد در هند

پیشرفت ممکن است اگر :به سرمایههای فیزیکی
و انسانی توجه و سیاستهای مالی و پولی عاقالنهای دنبال شود

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
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افت سرعت رشد جهانی بر روی رشد هند
نیز بیتأثیر نبوده است .حفظ روند رشد
الزم بــرای نجاتمیلیونها هندی از فقر
نیازمند بازنگری در رویکرد سیاستهای
اقتصــادی این کشــور اســت .اگر هند
میخواهــد در این کار موفق شــود ،باید
نهادهای اقتصاد کالنخود را تقویت نماید و به نبرد
برای دســتیابی به نظام آزاد جهانی بپیوندد .تحقق
این آرزوها نیازمند ســرمایهگذاریهایی برای ارتقای
کارآمدی ،به ویژه در حوزه زیرســاختها است.چهار
گوشــه این کشور باید از طریق جاده ،راهآهن ،بندر و
فرودگاه به بازارهای داخلی و بینالمللیمتصل گردد.

ورودیهایــی مانند انرژی ،موادمعدنــی و آب باید با
قیمتهای رقابتی در دسترس قرار گیرد.این کشور
باید به بازارهای گســتردهتر متصل شود و دسترسی
بهمنابع مالی ،به ویژه برای کسانی که به طور سنتی
کنار گذاشته شدهاند ،تسهیل گردد .طرحهای رسیدن
بهاین اهداف در دست توسعه تهیه شده و اکنون زمان
پیاد هسازی آ نها است .
همچنین ،سرمایه انســانی باید بهبود یابد و این کار
مستلزم ســرمایهگذاری بیشــتر در بخش سالمت،
تغذیهو بهداشــت برای داشتن شــهروندانی سالم و
توانا؛ تحصیالت متناسب با مهارتهای ارزشمند در
بازار کار؛ واشتعالزایی در شرکتهایی است که برای

مشکل کند».
اما ازطــرف دیگر کاهش تقاضا برای این کارتها در
خردهفروشــیها وحشت ایجاد کرده است .آنچنانکه
 باکاهش فروش کارتهای هدیه ،ســهام سانآرت،
مجری یک هایپرمارکت که حاصلســرمایهگذاری
مشترک شرکت اوشان فرانسه و رونتکس تایوان است
و با بیش از  ۳۷۰فروشگاه درسراسر چین  ۲۹درصد
ارزش خود را در سال گذشتهاز دست داد .پیش از آغاز
کمپین ضدفســاد ،حدود ۱۷درصد فروش سانآرت
مربوط به کارتهای هدیهای بــود کهخریداران در
فروشگاهها استفاده میکردند .سال گذشته ،در جشن
نیمه پاییز ،که عیدی سنتی و یکی اززمانهای اوج
خرید در چین است ،فروش کارتهای هدیه سانآرت
تقریباً  ۲۰درصد کاهش داشت .بهگفته مدیرعامل
سانآرت ،این کاهش به ویژه به این دلیل نگرانکننده
است کهمشتریان هنگام استفاده از کارتها ،با دست
بازتری خرید میکنند .وی میگوید« :وقتی مردم این
کارتهارا به طور رایگان دریافت میکردند ،شــاید
احتیاط کمتری نسبت به زمان خرید نقدی داشتند .»
سایر خردهفروشان نیز با کاهش شدید فروش در اثر
محدودیت برای کارتهای هدیه مواجه هستند .بنابر
آمارها سایرفروشگاههای زنجیرهای در این کشور نیز
بهطور مشــابه کاهش ۴تا  ۷درصدی فروش در سال
گذشته داشتهاند.
کمپین ضدفســاد دولت چین بیش از یک ســال
است که آغاز شده است و نشانهای از عقبنشینی
در آن دیدهنمیشــود .با توجه به شــدت کمپین
مبارزه با فساد،بسیاری از کارفرمایان در دادن انواع
مختلف هدایا صرفهجویی میکنند .یوگانگ چن،
یکی از شرکایمککنزی در شانگهای ،میگوید:
«تشــخیص فساد از غیرفساد مشــکل است ».به
همیــن دلیل ،بیشــتر مقاماتدولــت و مدیران
شرکتهای دولتی «جانب احتیاط را نگه میدارند .»

ســرمایهگذاری بر روی آموزش دارای انگیزه هستند.
برایرسیدن به همه اینها ،نظام اداری باید در خدمت
اقتصاد باشد ،اما در بسیاری موارد عکس این موضوع
صادقاست .رهبری سیاسی این کشور اعتقاد خود را
به کوچک کردن دولــت و افزایش نظارت ابراز کرده
است .
تقویت رشــد از طریق تقاضــای داخلی باید با دقت
مدیریت شود .هند به عنوان کشوری که به هیچ یک
ازبلوکهــای قدرت تعلق ندارد ،نمیتواند خود را در
معــرض نیاز به حمایتهای چندجانبــه قرار دهد ـ
دامیکه حتی کشورهای توسعهیافتهای مانند پرتغال
و اســپانیا در آن گرفتار شدند .اما با افزایش کسری و
بدهیهای حسابهای جاری به دلیل کسری مالی،
خطر تحریک بیــش از حد بازار وجــود دارد که در
صورتکمبود نقدینگی ،ناگهان ناپایدار میشود .معدود
اقتصادهــای در حال ظهوری که از نوســان ناگهانی
اجتنابکردهاند ،از طریق توســل به چارچوبهای

چرا اقتصاد روسیه فرو نخواهد پاشید
واقعیتهایی درباره اقتصاد روسیه که غرب نادیده می گیرد

نگر
آینده

سیاستی درست موفق به این کار شدهاند.
دوراندیشی مالی در این زمینه ضروری است .این که
آیا هند به نهادهای بیشــتری برای کنترل کسری و
نظارت بر کیفیــت بودجه خود نیاز دارد ،جای بحث
دارد .تعدادی از کشورها ،سازمانهای مستقلی برای
رســیدگی به بودجه دارند .این ســازمانها اهمیت
خاصی در ارائه برآوردهای بودجه به ویژه برای دیون
بلندمــدت فاقد بودجه دارنــد .همانگونه که تجربه
کشورهای توسعهیافته نشان میدهد ،ایجاد تعهدات
مالی بلندمدت ،مانند مستمریها و برنامههای سالمت
همگانی ،آسان ،اما تحقق آنها دشوار است.
به لحاظ پولــی ،بانکمرکزی هند باید تالش خود را
معطوف به ثابت نگهداشتن تورم نماید تا شرایطبهینه
برای رشد مهیا شــود .اما این بانک در عین توجه به
تورم ،باید بدانــد که بازارهای در حال ظهور بهاندازه
اقتصادهای صنعتی انعطافپذیر نیستند .این بازارها
شکنندهتر هستند و شبکههای امنیتی و سپراقتصادی

خانوارهای آنها ضعیفتر است .اقدامات ضدتورمی ،در
صورت لزوم ،باید دارای شیب مالیم باشد.
بانکمرکزی هند همچنین بایــد به ثبات مالی نیز
توجه کند .این موضوع معموالً هدفی ثانویه اســت،
امااگر اقتصاد ناگهان با کاهش تورم و افزایش قیمت
دارایی مواجه شــود ،میتواند به موضوع اصلی بدل
شود.باید به یاد داشت که نقش بانکمرکزی افزایش
قیمت سهام نیست ،بلکه این است که تضمین کند
بنیانهای اقتصاد و نظام مالی آن شرایط را برای رشد
پایدار فراهم میکنند .
هند در آینده قابل پیشبینی با کسری حساب جاری
مواجــه خواهد بود و این یعنی به تأمین مالیخالص
خارجی نیاز خواهد داشت .باثباتترین نوع تأمین مالی
خارجی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجیاست که این
مزیت را نیز دارد که فناوریها و روشهای جدیدی را
بــه همراه میآورد .با این حال ،هندنباید منافع خود
را قربانی جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی

کند .مث ً
ال ،ثبت اختراع یک دارو برایهند ضروریتر از
جلب رضایت شرکتهای داروسازی بینالمللی است.
هند باید شفافیت سیاستهای خودرا تضمین کند و
نیز اطمینان حاصل نماید که اختالفنظرها ،به ویژه
لوفصل میشوند.
درباره مالیات ،هر چه ســریعترح 
تالشهای دولت این کشور به این منظور پیش از این
آغاز شده است.
در نهایت ،هند به عنوان کشوری که صادرکننده منابع
طبیعی اساسی نیست و وابسته به واردات منابعاولیه
است ،باید نظام مالی و تجارت بینالمللی باز ،رقابتی و
پرتحرکی داشته باشد .برای مثال ،امنیتانرژی هند
وابسته به مالکیت داراییهای نفتی در کشورهای دور و
شکننده نیست ،بلکه مستلزم روندمناسب بازار نفت و
عدم بروز اختالل در آن است .وجود نهادهای مستقل
و چندجانبه که بتوانند نقشمیانجیگری بیطرف را
در تسهیل معامالت اقتصادی بینالمللی ایفا کنند ،به
نفع هند است.

پوتینتاکنون
خوشاقبال
بوده است .او
درست زمانی
به قدرت رسید
که قیمت نفت
رو به افزایش
گذاشته بود .اقبال
اقتصادی او ،در
کنار آمادگیاش
برایایستادگی
در برابر غرب،
تصوری در روسیه
ایجاد کرده
است که این
کشور دوباره یک
ابرقدرتجهانی
شده است.
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تنزل پرشــتاب روبل ،با وجــود افزایش قابل
توجه ـ و ظاهرا ً دیرهنگام و از فرط استیصال
ـ نرخ بهره توسطبانک مرکزی روسیه در ماه
گذشته ،شــبح فروپاشی اقتصاد این کشور را
بیدار کرده است.در واقع ،غرب تالش نموده
است در رویارویی خود با رئیسجهمور روسیه،
این شــبح رازنده کند .اما بــا وجود این که
اقتصاد روسیه بیتردید با مشکل مواجه است،
فروپاشی آن بعید به نظرمیرسد .نفت و گاز
بیش از 60درصد صادرات روســیه را به خود
اختصاص میدهند ،و بیشــتر مابقی آن مربوط به
سایر مواد اولیه است .بهاینترتیب ،سقوط ناگهانی
قیمتهای جهانی نفت بیشــک ضربه بزرگی به
اقتصاد این کشــور بوده اســت کــه در ترکیب با
اثــرات تحریمهای رو به افزایــش غرب ،رکود قابل
مالحظهای رابه همراه داشــته است .آن چه اوضاع
را برای این کشــور وخیمتر میکند ،این است که
ت مــواد اولیه برای مدتی پایین
انتظار میرودقیم 
بماند .در این وضعیت ،اثرات مخرب از دست رفتن
درآمد ،موقتنخواهد بود .اما روســیه نیز به لحاظ
توپا نیست؛ دستکم هنوز
اقتصادی چندان بیدس 
به این وضعیت نرســیده است.شرایط امروز تفاوت

زیادی با سال  1998دارد که روسیه با کسری دوگانه
مالی و حســاب جاری دست بهگریبان بود .روسیه
در آن زمان نیاز شــدیدی به وام داشت و به شدت
شروع به وام گرفتن با ارزهایخارجی کرد .با تنزل
بهای روبل ،میزان بدهیهای روسیه افزایش یافت
و ســرانجام ،اینکشور در پرداخت بدهیهای خود
ناتوان ماند .اما در مقابل ،روســیه در سالهای اخیر
مازاد قابل توجه بودجه داشــته است و بدهیهای
عمومی آن کمتراز 20درصد تولید ناخالص داخلی
است .درست است که درآمد این کشور از صادرات
نفــت و گاز ،کهبخش اعظم درآمدهــای دولت را
تشکیل میدهد ،بر حســب دالر نصف شده است؛
بهای ارز این کشــور نیزتقریبــاً به همین اندازه بر
مبنای درصد کاهش یافته است و این یعنی درآمد
دولت به روبل تقریباً بــدونتغییر خواهد ماند .به
همین ترتیب ،تراز حساب جاری روسیه نیز به طور
کلی در سالهای اخیر مازاد داشته است .بدهیهای
عمومی و خصوصی ناخالص کمتر از  40درصد تولید
ناخالص داخلی این کشــور است و میزان زیادی از
آن به روبل اســت .سقوط ناگهانی درآمد حاصل از
صادرات به ســرعت در حال تغییر شرایط است ،اما
روســیهنقطه اتکای الزم را برای شروع مجدد دارد

و هنوز برای به وحشت افتادن این کشور زود است.
سقوط ارزش روبل بیش از همه معلول خروج سرمایه
از این کشور است .متنفذین مشهور روسیه پیشتر
ثروت خود را خارج از این کشور ذخیره کردهاند ،اما
پسانداز قابل توجهی نیز در کشور خود دارند .آنها
باوخامت شرایط اقتصادی و سیاسی ،به احتمال زیاد
پولهای بیشــتری را خارج خواهند کرد .صاحبان
ســرمایههای کوچک نیز دالیل زیادی برای تبدیل
داراییهای خود به ارزهای خارجی دارند .شــرایط
فوق بانکمرکزی روســیه را در وضعیت دشــواری
قــرار میدهد .تنــزل بهای روبل وابســته به تورم
قیمتسوخت اســت که در حال حاضر نزدیک به
 11درصد است و از هدف  5درصدی بانک مرکزی
روسیهبسیار بیشتر میباشد .در این شرایط ،افزایش
زیاد نرخ بهره توجیه عقالنی دارد و مقامات روسیه
میتوانندامیدوار باشند که این کار خروج سرمایه را
کاهش دهد .با این حال ،این خطر وجود دارد که اگر
تصمیمبــه افزایش نرخ بهره به عنوان اقدامی برای
دفاع از ارز کشور قلمداد شود ،نتیجه عکس بدهد.
مشکل اینجا است که نرخ بهره بیشتر منجر به رکود
بیشتر روسیه میشود و بانکمرکزی را سپر بالقرار
میدهد در حالی که بانکمرکزی مسئول معضالت
روسیه ـ تنزل روبل ،رکود اقتصادی و افزایش تورم ـ
نیست و استفاده از نرخ بهره برای جلوگیری از خروج
سرمایه همواره با شکست مواجه بوده است .در این
وضعیت انگشتاتهام را به جای بانکمرکزی باید به
سمت سیاستمداران این کشور گرفت.البته پوتین
تاکنون خوشاقبال بودهاســت .او درست زمانی به
قدرت رســید که قیمت نفت رو به افزایش گذاشته
بــود .اقبال اقتصادی او ،در کنــار آمادگیاش برای
ایســتادگی در برابرغرب ،تصوری در روسیه ایجاد
کرده است که این کشور دوباره یک ابرقدرت جهانی
شده است.
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

بازارها ،یک گام به پیش

در ردهبندی ساالنه بلومبرگ کشورهای کرهجنوبی و چین و کشورهای حوزه
خلیج فارس در صدر بازارهای در حال توسعه قرار دارند

دولت
عربستانسعودی
تاکنون کسری
بودجهای معادل
 ۳۹میلیارد دالر را
برای سال ۲۰۱۵
پیشبینی کرده
است.

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند

62

تا اواســط ماه دســامبر  ،۲۰۱۴شرایط
کام ً
ال مانند سال  ۱۹۹۸به نظر میرسید.
ســهام ،اوراق قرضــه و ارزهــا در تمام
کشــورهای در حال توسعه به سرعت در
حال سقوط بودند؛ درست مانند ۱۶سال
قبل که روسیه با قصور درپرداخت بدهیهای خود،
ســرمایهگذاران را غافلگیر کرد .در روز ۱۵دسامبر،
شــاخص بلومبرگ درباره  ۲۰ارزبا بازارهای بزرگ
در حال ظهور به پایینترین سطح خود در این دهه
سقوط کرد .با کاهش قیمت نفت وادامه تحریمهای
بینالمللی ،روبل روســیه برای نخســتینبار از مرز
 ۶۴واحــد در برابر دالر پایینتــر رفت .اوراققرضه
صادرشــده توســط غول نفتی برزیل ،پتروبرس ،به
دنبال تحقیقات درباره فساد گسترده در این شرکت
به شدت سقوط کرد .طبق دادههای گردآوریشده
توسط بلومبرگ ،تنها در ماه دسامبر ،سرمایهگذاران
بیش ازچهارمیلیارد دالر سرمایه خود را از معامالت
بورس بازارهای در حال ظهور بیرون کشیدند و ۴۸
درصد جریانورودی سال جاری را از بین بردند.
با ادامه بیثباتی در ســال  ،۲۰۱۵ســرمای هگذاران
آیندهنگــر در بازارهای در حال ظهور فرصتی پیش
روی خوداحساس کردند .قیمت سهام در بازار چین،
کرهجنوبی و کشورهای خلیج فارس با وجود کاهش
بیش از ۵۰دالری در قیمت نفت ،در حال رشد است.
کرهجنوبی در صدر چهارمین ردهبندی ساالنه نشریه
«بلومبرگ مارکتس» از مطمئنترین کشورهای در

حال ظهور برای سرمایهگذاری در سال  ۲۰۱۵قرار
دارد وقطر در رده دوم ،چین در رده ســوم و امارات
متحده عربی در رده چهارم جای دارند .عربســتان
سعودی در باالیفهرســت مطمئنترین بازارهای
سرحد ـ و نه بازارهای در حال ظهور ـ قرار دارد.
مــارک موبیوس که به عنوان مدیــر اجرایی «گروه
بازارهــای در حال ظهور تمپلتــن» میگوید« :هم
کرهجنوبی و هم چین در این مقطع بازارهای جذابی
به نظر میرسند ».او با اشاره بهاین موضوع که این
کشورها واردکننده نفت هستند ،میگوید« :هر دوی
این بازارها از قیمت پایین نفت ورشد اقتصادی نسبتاً
بزرگی بهرهمند خواهند شد .»
کره جنوبی :به گفته هارتموت ایسل ،مسئول بخش
سرمایهگذاری آسیا واقیانوسیه شرکت خدمات مالی
یوبیاس،بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای شاخص
در بورس کرهجنوبی مربوط به صادرکنندگان است.
سامســونگ به تنهایی ۱۷درصد بــازار را در اختیار
دارد و به همین دلیل ،سرنوشــت بورس کرهتا حد
زیادی به اوضاع مشتریان بزرگ مثل آمریکا بستگی
دارد .» البتــه ضعف رقابتی کرهجنوبی در برابر ژاپن
باعث کاهش خوشبینیها درباره این کشور میشود.
جیم اونیل،مسئول بازنشسته شرکت مدیریت دارایی
گلدمنسچ ،میگوید« :یکی از مسائل اصلی بازار کره
ارزش ُون دربرابر ی ِن است ».در تاریخ  ۱۲ژانویه ،ین
وارد هفتمین سال ارزش نازل خود در برابر دالر شد.
بهای کمتر ارزباعث ارزان شــدن کاالهای صادراتی

میشود .به گزارش بانک کره ،اقتصاد کرهجنوبی با
رشــد بیرمق ۰/۴درصدی در سهماهه پایان سال
گذشته پیش میرفت.
چین :آمارها و نظرســنجیهای کارشناســان ما در
بلومبرگ نشــان میدهد که بازارهای چین تأثیری
از بحــران بازارهــای در حال ظهــور نپذیرفتند و
شاخصترکیبی شانگهای ،بعد از سقوطناگهانی ۳/۹
درصدی در ســال  ۵۸ ،۲۰۱۳درصد در سال ۲۰۱۴
رشد داشت که شامل سرمایهگذاری مجددسودهای
بهدســت آمده میشــد .اونیل که مبــدع اصطالح
کشــورهای «بریکس» در ســال  ۲۰۰۱برای نشان
دادنقدرت اقتصادی روبهرشد برزیل ،روسیه ،هند
و چین بوده ،میگوید« :من نمیفهمم چرا مردم این
قدر به چینمنفی نگاه میکنند .حدس میزنم چین
در دهه جاری در هر ســال ۷/۵درصد رشــد داشته
باشد .تاکنونمیانگین رشد آن بین سالهای ۲۰۱۱
تا  ۲۰۱۴نزدیک به هشتدرصد بوده است .»
قطر و امارات :اماسســیآی ،شــرکتی نیویورکی
که شاخصهای مختلف ســهام را منتشر میکند،
کشورها را بر اساس انواعمختلف معیارها به دو دسته
بازارهای در حال ظهور و بازارهای ســرح ِد ورود به
بازارهای درحال ظهور تقسیم میکند .این معیارها
شاملحجم مبادالت ،محدودیتهای سرمایهگذاری
خارجی ،مدیریت ســازمانی و ثبات ارزی و سیاسی
میشــود.براساس این معیارها ،در سال  ۲۰۱۴قطر
و امارات از جایگاه ســرحد به جایگاه در حال ظهور
منتقل شدندو البته همین امر به آنها کمک کرد
 ۳/۵میلیارد دالر از سرمایه بازارهایدر حال ظهور
را جذب کنند.
عربستان  :در ادامه همین آمارها ،عربستانسعودی به
عنوان بازار سرحد در نظر گرفته شده است ،زیرا این
کشور سرمایهگذاری مستقیم را دربازارهای خود به
شش عضو شورای همکاری خلیج فارس محدود کرده
است .دیگر کشورها تنها میتوانند ازطریق تبادل و
یا ســرمایههای قابل معامله در بورس (ایتیاف) در
این کشور سرمایهگذاری کنند .عربستان البته اعالم
کرد درصدد لغو این محدودیتها است .به گفته دو
کارشناس آشــنا به موضوع ،ممکن استدولت این
کشــور به زودی این کار را انجام دهد .سباســتین
الیبلیچ ،مدیر تحقیقات شاخص اماسسیآی درماه
ژوییه به بلومبرگ گفت این امر شرایط را برای انتقال
این کشور به فهرست بازارهای در حال ظهور در سال
 ۲۰۱۷مهیا میکند .شاخص بازار بورس عربستان،
در ۱۲ماهمنتهی به ژانویه ســال جاری ۲/۸ ،درصد
کاهش داشت .در فهرســت سهام این بازار ،شرکت
صنایع پایهسعودی ،یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
محصوالت پتروشــیمی در جهان؛ بانک الراجحی،
بزرگترین بانکقرضالحسنه ،و هولدینگ پادشاهی،
مجرای سرمایهگذاری شاهزاده میلیاردر عربستان،
ولیدبنطالل قرار دارند .کاهش قیمت نفت به طور
حتم تأثیر منفی بر بودجه صادرکنندگان نفت و گاز
خلیج فارس خواهد گذاشت.دولت عربستانسعودی

تاکنون کســری بودجهای معادل  ۳۹میلیارد دالر
را برای ســال  ۲۰۱۵پیشبینی کردهاســت .با این
حال ،دولت ملک عبــداهلل از پذیرش کاهش تولید
نفت برای باال رفتن قیمتها مطابق منافعسازمان
کشورهای صادرکننده نفت ســر باز زد .پادشاه این
کشور در ماه ژانویه در ۹۰سالگی درگذشت وولیعهد
او ،سلمانبنعبدالعزیز آل سعود ،به جای او نشست.
تحلیلگران بعید میدانند که سیاســت نفتی این
کشور تحت پادشاهی سلمان ۷۹ساله تغییر کند.
نفت وکشورهای حاشیه خلیج فارس :مدیران مالی
خاطر نشان میکنند که عربستان و دیگر کشورهای
حوزه خلیج فارس میتوانند بــه راحتیپروژههای
بلندپروازانــه توســعه داخلی خود را بــا دالرهای
ذخیرهشده در زمان اوج قیمت نفت تأمین مالیکنند.
رامی سیدانی ،مدیر سرمایهگذاری بازارهای منطقهای
شرکت بریتانیایی سرمایهگذاری شــرودر در دبی،
میگوید« :دولتهای شورای همکاری خلیج فارس
به لطف افزایش قیمتهای انرژی در دهه گذشــته
مازادبودجه هنگفتی داشــتهاند .» این مازاد بودجه
تا ژانویه ســال جاری معادل  ۷۳۴میلیارد دالر برای
عربستان ۷۴ ،میلیارد دالر برایامارات و  ۴۵میلیارد
دالر برای قطر بوده است .سیدانی میگوید« :محرک
اصلی رشد در این منطق ه از جهانهزینهکرد دولتها
است و انتظار ما این است که این دولتها برای تنوع
بخشیدن به اقتصاد خود همین شیوهرا ادامه دهند .»
هوتن یازاری ،مدیر بازارهای سرحد بانک مریللینچ
آمریکا ،میگوید این امر شرکتهای مصرفکننده،
عمرانــی ،امالک و بانکها را بــه محل خوبی برای
سرمایهگذاریتبدیل میکند .او شرکت امالک اعمار
در دبی و شرکت امالک الدار در ابوظبی و همچنین
فِرستگالف بانکو کامرشیالبانک ابوظبی را برای
یکند.
سرمایهگذاری توصیه م 
بریکس :در کشــورهای در حال توسعه ،شکافی در
میان کشورهای بریکس دیده میشود .ایسل از شرکت
یوبیاس میگوید« :این چهار کشور در حال حاضر

شیوه رتبهبندی جدول

بیش از همیشه ناهمگون شدهاند و رکود در روسیه
امری حتمی است .» در عین حال ،سرمایهگذاران به
دو کشور دیگر بریکس عالقه نشان میدهند .پیرلین
وانگ،تحلیلگر سرمایهگذاری بانک جولیوسبائر در
سنگاپور میگوید« :ما نسبت به دولتهای جدید در
چین و هندبسیار خوشبین هستیم ،زیرا اصالحاتی
را آغاز کردهاند که به نفــع اقتصاد و بازارهای مالی
در ســال ۲۰۱۵خواهد بود ».نارندرا مودی  ۲۶ماه
مه سال گذشته با برنامهای اصالحطلبانه نخستوزیر
هند شــد .از آن زمان تاروز  ۱۲ژانویه سال جاری،
شــاخص بورس بمبئی ۱۱/۶درصد افزایش داشته
است .آدام تجپول ،مدیر سرمایهگذاری آسیایی بانک
خصوصی جِ یپی مورگان ،میگوید بازار سهام چین
باید در سال ۲۰۱۵در نتیجه برنامه دولت برای بازار
بورس شاهد رشد باشد .این برنامه به سرمایهگذاران
خارجی امکانخرید ســهام را در ســرزمین اصلی
چیــن از طریق بازار هنگکنــگ میدهد .تجپول
میگوید چین همچنین ازقیمــت پایین انرژی و
اتخاذ سیاست پولی مسالمتآمیز توسط بانک خلق
چین منتفع خواهد شد ،که پول رابه بازار این کشور
یکند  .اندرو جیالن،کارشناس اقتصاد چین
سرازیر م 
میگوید:«تاسیس شرکتها در چین بیش از پیش
سودده است ».هندرســون همچنین به هولدینگ
خودروســازیبریلیانس چین عالقه دارد که شریک
شرکتهای هوندا و نیسان نیز هست .چین بزرگترین
بازار خودروی جهان به شمار میرود .مارک موبیوس
میگوید بیثباتی فعلی نباید سرمایهگذاران بلندمدت
را منصرف کند .او میگوید« :ســه موضوعکلیدی
پابرجا باقی خواهند ماند .نرخ رشد اقتصادی بازارهای
در حال ظهور همچنان سریعتر از بازارهایتوسعهیافته
خواهد بود ،بازارهــای در حال ظهور ذخایر خارجی
بسیار بزرگتری نسبت به بازارهای توسعهیافتهدارند،
و نسبت بدهی حکومت به تولید ناخالص داخلی در
کشورهای بازارهای در حال ظهور بسیار کوچکتر از
بازارهای توسعهیافته است».
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بلومبرگ بازارهای در حال ظهور و بازارهای ســرحد را بر اساس ظرفیت پذیرش سرمایهگذاری آنها در سال
 2016ردهبندی کردهاست .شاخص اقتصادی  40درصد وزن کل را در این ردهبندی داشت و شامل میانگین
رشــد پیشبینیشده برایتولید ناخالص داخلی در ســال  2015و  ،2016و همچنین پیشبینی نرخ تورم،
بدهی دولت به عنواندرصدی از تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری کل به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی وتراز حسابجاری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بود .همچنین نرخ مشارکت کار ،ذخایر
خارجی به عنواندرصدی از تولید ناخالص داخلی و نمره زیرساخت انجمن اقتصادی جهانی در نظر گرفته شد.
شــاخصهای مالی نیز  40درصد وزن کل را در این ردهبندی داشتند و شامل نسبت قیمت به ارزش دفتری
شاخص اصلی سهام ،نقدینگی شاخص اصلی سهام طی سه سال ،بیثباتی نرخ تبادل طی سه سال ،کسری
اعتبار بدهی حکومت طی دو سال و امتیاز ریسک بانکداری «واحد هوشمندی اکونومیست» (وابسته بهنشریه
اکونومیست) بود .معیارهای سیاسی و اجتماعی ( 20درصد) شامل شاخص مشاهده فساد (سازمان بینالمللی
بوکار بانک جهانی و نرخ
شفافیت)،امتیاز ریسک سیاسی واحد هوشمندی اکونومیست ،امتیاز سهولت کس 
سوادبزرگساالن بود.
منظور از بازار سرحد (Frontier market) در این جدول کشوری است که دارای بازار سهام قابل سرمایهگذاری
است ،اما ثبات وتوسعهیافتگی آن از بازارهای در حال ظهور (Emerging market)کمتر است.
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خیزشبخشهایاستراتژیک
سیاستاروپایی

ژئوپولیتیک برگشته اســت .در سرآغاز ســال نو ،مناقشه سیاسی میان
قدرتهــای جهان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ پس از جنگ ســرد
در جریان اســت .روابط امریکا و روسیه بهکل درهم شکسته است .چین
دارد مسیر پیشــروی خودش را طرحریزی میکند .پیوندهایی که اروپا را
یکپارچه نگه داشته بود در بسیاری از جبههها در حال فروپاشی هستند.
کشــورهای دیگر – اعراب حاشــیه خلیج فارس ،برزیل ،هند – بر شتاب
برنامههای خود افزودهاند و اتحادیههای خود را در واکنش به افزایش ناامنی
و بیثباتی ژئوپولیتیک جهان تقویت میکنند .در نهایت این تغییر روابط
و اتحادها ،نظم جهانی را شــکلی تازه خواهد بخشــید ،اما در حال حاضر
اثرات آنها ،گرچه چشمگیر و قابلتوجه هستند ،بیشتر در سطح منطقهای
مشهودند تا در سطح جهانی .اهمیت خیزش چین هنوز کمتر از آنی است
که از سرتیتر رسانهها برمیآید .بله ،درست است که چین اصلیترین شریک
تجاری بیش از 100کشور جهان است ،اما تأثیر و نفوذ سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی آن هنوز فاصله زیادی تا توســعه و تکامل نهایی دارد .این تأثیر،
با ســرعت رشــد خواهد کرد ،اما هنوز راه درازی در پیش دارد .بحران در
خاورمیانه جهانی پدید آورده است که شمار پناهندگانش بیش از هر زمان
دیگری از جنگ جهانی دوم بدین سو است ،گرچه در جاهای دیگر چندان
اثر چشمگیری نگذاشته است ،بهویژه وقتی رابطه اخیرا ً محدودشد ه میان
بحــران خاورمیانه و بازارهای انرژی را در نظر میگیریم .تجدیدنظرطلبی
روسیه تهدیدی مستقیم برای سراسر پهنه اروپا است ،که هنوز تمام قدرتش
را نشان نداده است .و بیشتر کشورهای اروپایی زیادهازحد مشغول و درگیر
مسائل داخلیشان بودهاند.در حال حاضر ،تغییر بزرگتر در ایاالتمتحده
است؛ تحولی که هم تغییر اتحادها و روابط میان قدرتهای جهان را تسریع
میکند ،و هم ریســک ژئوپولیتیک را در سراســر جهان افزایش میدهد.
دیدگاه رایجی وجود دارد که امریکا دارد از باقی جهان عقب مینشیند ،و این
که این عقبنشینی موجب ایجاد مناقشههای بیشتر شده است .این دیدگاه
غلط اســت .برعکس ،این اقدامات یکجانبه فزاینده امریکا بوده است که
تأثیری ژئوپولیتیک داشته .امریکا در سالهای اخیر بیش از پیش همچون
کشورهای دیگر رفتار کرده است :گاهی اقدام تحریکآمیز میکند ،گاه با
تأخیر واکنش نشــان میدهد ،و گاه بیتفاوت است – اما با تأثیری بسیار
بیشتر .تناقضی در این میان هست .اقدامات یکجانبه جدید جهان متأثر از
خواست امریکا برای نشان دادن رهبریاش در جهان نبوده است .در عوض،
امریکا از طریق زرادخانهای از سازوکارهای نامتجانس قدرت خود را اعمال
میکند که به آن اجازه میدهد آسانتر از پیش بهتنهایی وارد عمل شود ،و
اقداماتش تأثیر ناخوشآیند مستقیم چندانی در داخل کشور نداشته باشند.
زیادهروی در استفاده از پهپادها برای پوشاندن اسلحه متعارف ،بهرهگیری از
نظارت استادانه به نفع ایاالتمتحده ،و تغییر شدید در سیاستها :استفاده
از دیپلماسی زورگویانه اقتصادی در جهت پیگیری منافع امریکایی ،با در
ن منافع متحدان .امریــکا و اروپا تا بدین جا همکاری نزدیکی
نظر نگرفت 
در زمینه تحریمها و دیگر اقدامات تنبیهی علیه ایران و روسیه داشتهاند.
امــا انتظار نمیرود که این اتحاد در ســال  2015ادامه یابد ،زیرا که اروپا
آرامآرام بهلحاظ اقتصادی آسیبپذیرتر مینماید و سیاستمداران امریکایی،
آنها که در قدرت هســتند و آنها که دارنــد برای انتخابات  2016آماده
میشوند ،رویکرد سختگیرانهتری را در پیش میگیرند .همه این تحوالت
سیاســت بینالملل را به آشوب خواهند کشید .سال  2015در مقایسه با
ســال  2014چالشهای بیشتری به خود خواهد دید .به این ســبب که
هزینههای اجتناب از ریسک ایاالتمتحده همچنان پایین خواهند بود ،تأثیر
این وضعیت در جاهای دیگر جهان بهشدت احساس خواهد شد .همچنین
احیاء بیشتر اقتصاد جهان به بهبود وضعیت جهان کمک خواهد کرد .در
بسیاری از موارد ،الزم است که صبر و تحمل پیشه کنیم .بدین نیستیم اما
برای نخستین بار از آغاز به کار بنگاه مشاوره اوراسیا گروپ در سال ،1998
احساس میکنیم اوضاع در جهان ژئوپولیتیک رو به وخامت خواهد نهاد.

کند شدن رشد اقتصادی چین
تولیدکنندگان مواد اولیه مراقب باشند

سالح تحریم کند میشود
امریکا توانایی خود در ردگیری تبادالت مالی رهبران روسیه و متحدان دولتی
و خصوصی آنها را افزایش میدهد .اما تدابیر سختگیرانه علیه نهادهای مالی
(عمدتاً بانکهای اروپایی) که به تأمین مالی نهادهای بینالمللی تحت تحریم
امریکا کمک میکنند ،چندان علنی و آشکار نیست .در پشت صحنه اما دورنمای
یک تهدید جدی پیداست :این که امریکا با قطع دسترسی کشورهای زیرتحریم
به سرمایه و زیرساختهای الزم برای بازپرداخت بدهیها ،این کشورها را بهلحاظ
اقتصادی منزوی سازد .ریسک محاسبه اشتباه و عواقب ناخواسته در این میان
بسیار زیاد است ،زیرا که استفاده از این ابزارها کار تازهای برای واشنگتن است و
امریکا دارد با آزمون و خطا پیش میرود تا مگر کارکرد درست آنها را بیاموزد.
نکته بسیار مهم در این میان این است که ،اسلحه ساختن از مالیه ابزاری است
که میتوان آن را با همکاری حداقلی حکومتهای دیگر به کار بست .مهمترین
چالش میانمدت در این میان آســیبی اســت که بر روابط اروپا و امریکا وارد
میشود .اروپا در اث ر اقدامات یکجانبه امریکاییها ،که اروپا و بانکهای آن باید
بهایش را بپردازند ،فرسودهتر خواهد شد .همچنین ،تشدید تحریمها واکنش
کشــورهای تحریمشــده را در پی خواهد آورد .و از سوی دیگر ،در بلندمدت،
کشورهای دیگر از وابستگیشان به دالر و نهادهای تحت سلطه امریکا خواهند
کاست ،بهویژه در شرق آسیا ،که در آن چین قدرت زیادی دارد و انگیزه کافی
بــرای ایجا د نهادهایــی از آن خود ،و بدهی دالری کمتــری وجود دارد .بانک
سرمایهگذاری زیرساختهای آسیا ،بانک بریکس ،برنامههای زمینی و دریایی راه
ابریشم ،همگی گامهایی در این مسیر هستند .این پروژهها ،همراه با عزم راسخ
پکن برای توســعه و تعمیق روابط تجاری و سرمایهگذاری در سراسر منطقه،
در نهایت توان واشــنگتن در اســتفاده از این ابزارها ،با هدف به زانو درآوردن
اقتصادهای ضعیف ،را کاهش خواهد داد.
ن هم به خیزش
و یک نگرانی بزرگ دیگر هم برای سال  2015وجود دارد که آ 
بخشهای استراتژیک مربوط است :حکومتهایی که هدف تحریمها بودهاند
ش از پیش با شرکتهایی که از تحریمها پیروی میکنند در مقام ابزارهای
بی 
اعمال قدرت امریکا و شرکتهای دشمن ،برخورد خواهند کرد .این امر موجب
میشــود که این بنگاهها با ریسک فزاینده تالفی مواجه شوند – از آزار قانونی
تا تحریم قراردادها تا حمالت سایبری .بهویژه بخش مالی امریکا در این میان
بسیار آسیبپذیر است.

کشورهاینفتی
به نوسانات شدید
در تقاضا و قیمت
عادت دارند اما
تولیدکنندگانمواد
اولیه چند دهه
است که از رشد
پایدارتقاضای
چین در چند دهه
گذشته سود
میبرند .حال چین
دارد تغییر مسیر
میدهد .و بعضی از
اقتصادهایجهان
باید فکری برای
روبهرو شدن با این
واقعیت جدید کنند.
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مــا در مورد ســال آینده چین خوشبین هســتیم ،زیرا کــه رئیسجمهور ژی
جینپینگ از زمان جلوس بر صندلی ریاستجمهوری قدرت بسیار زیادی یافته
است .او سیاستهایی را که مدتها بود برای اقتصاد چین ضروری مینمودند آغاز
کرده است ،سیاستهایی در جهت موازنه اقتصاد ،بهبود کیفیت هوا ،و تدابیری با
هدف کارآمدتر ساختن بنگاههای دولتی ،و راه انداختن یک کارزار عظیم مبارزه با
فساد در داخل حزب کمونیست .ژی برنده اصلی میدان مبارزه ژئوپولیتیک است که
از رویارویی غرب با روسیه پدید آمده ،و تمرکز اقتصادی داخلی او تضمین میکند
که سیاست منطقهای چین متعادلتر باشد .این حاصل تمرکز ژی بر داخل ،بهجای
تمرکز بر اختالفات با ژاپن ،هند ،و جنوب شرق آسیا بوده است.
عالوه بر این ،مهمترین ثمره سیاسی ژی از افت شدید قیمتهای نفت برخاسته
اســت .در اولویت قرار دادن تالش برای کاهش ســرمایهبری و منبعبری رشــد
اقتصادی ،اتخاذ سیاستهای جدید در زمینه انرژی و محیطزیست ،محدود کردن
بدهیهای بنگاههای دولتی و حکومتهای محلّی ،و کاستن از شدت تولید مازاد
در صنای ع سنگین ،همه و همه به کاهش خطر شکست سیاسی میانجامد ،زیرا که
کاهش هزینههای انرژی از شــدت تنشها و فشارها میکاهد .ژی خواهان موازنه
شدید اقتصادی است ،بیآنکه مجبور به پذیرش ریسکهای سیاسی جدی شود؛
او دوره  18تا  24ماهه دیگری از ثبات به ارمغان آورده است ،که به رشد پایدار اما
ُکندتر در چین خواهد انجامید ،بهویژه در بخشهای وابسته به مواد اولیه.
پس در این میان ریسک کجاست؟ در همه آن کشورهایی که به صادرات مواد اولیه
به چین وابسته هستند .کشورهای نفتی به نوسانات شدید در تقاضا و قیمت عادت
دارند .اما تولیدکنندگان مواد اولیه چند دهه است که از رشد پایدار تقاضای چین
در چند دهه گذشته سود میبرند .حال چین دارد تغییر مسیر میدهد .و بعضی از
اقتصادهای جهان باید فکری برای روبهرو شدن با این واقعیت جدید کنند.
بهویژه در برزیلُ ،کند شدن رشد اقتصادی چین – بزرگترین شریک تجاری آن
کشور -تحولی بسیار ناخوشآیند است ،زیرا رئیس جمهور دیلماروسف با اقتصادی
گرفتار رکود دســتوپنجه نرم میکند .روسف ،که دومین دوره ریاستجمهوری
خود را با تعهدات و فشارهای سیاسی سنگین آغاز کرده است ،حاال مجبور است از
مخارج بکاهد و مالیاتها را افزایش دهد تا منبع مالی الزم برای کمبود درآمدها را
جبران کند .همزمان که افت قیمت مواد اولیه رشد را کاهش میدهد و رکود به بار
میآورد ،رئیسجمهور برزیل بیش از پیش محبوبیت خود را از دست خواهد داد و
بهلحاظ سیاسی هم ضعیفتر خواهد شد ،و این امر موجب میشود اجرای اصالحات
کالن اقتصادی و پولی در کشور برای او دشوارتر شود.
اندونــزی هم از کاهش قیمت مواد اولیه و خام در اثر کاهش تقاضای چین متأثر
خواهد شد ،زیرا که 65درصد صادرات اندونزی مواد خام و اولیه هستند .و کاهش
سرعت رشد اقتصادی هم به نوبه خود توانایی رئیسجمهور جوکو ویدودو در زمینه
بهبود حکمرانی و ایجاد ثبات در اقتصاد را محدود خواهد کرد ،اقتصادی که سوای
این مسأله یکی از خوشآتیهترینها در میان بازارهای نوظهور جهان بوده است.
اما بیشترین فشار بر تایلند که بهلحاظ سیاسی بیثبات است وارد خواهد شد .در
آن کشور ،اُفت قیمتهای مواد خام ،بهسبب کاهش تقاضای چین دورنمای رشد
اقتصادی را پایین خواهد کشید ،و این نیز به نوبه خود مشروعیت هیئت نظامی
حاکم را کاهش میدهد ،و فشــارها را بر کشور افزایش میدهد که به دموکراسی
بازگردد .این امر تعهد حکومت نظامی تایلند برای حفظ کنترل بودجه را دشــوار
خواهد ساخت ،زیرا که کشاورزان جنوب تایلند ،که متحد سنتی ارتش هستند ،به
دنبال آن خواهند بود که کاهش قیمت محصوالتشان در بازار را با یارانههای جدید
جبران کنند .مقامات تایلند همچنین تحت فشار خواهند بود تا به برنجکاران شمال
کشور هم ،که یارانههایشان پس از کودتا کاهش یافته ،کمک کنند.

پول بهمثابه سالح
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

ضعف بسیاری از
حاکمانبازارهای
نوظهور جهان در
سال  2015هم
رشد اقتصادی را
کند خواهد کرد
و هم بر بیثباتی
سیاسیخواهد
افزود.

حاکمانضعیف

انتخابات و رشد اقتصادی

ریسک سیاسی حاصل از ضعف احزاب و رهبران حاکم ،که بهتازگی در انتخابات
جدی
دوباره پیروز شــدهاند ،در بازارهای اصلی جهان در سال  2015بسیار باال و ّ
خواهد بود .اگر دو استثناء بسیار مهم ،یعنی هند و اندونزی ،را کنار بگذاریم ،موج
انتخابات بازارهای نوظهور در سال  2014احزاب و رهبران حاکم را به پیروزیهایی
نصفهنیمه رســاند .رشــد ُکند اقتصادی و افزایش مطالبات مردمی قدرت کافی
نداشتند که کاندیداهای حزب حاکم را در برزیل ،کلمبیا ،افریقای جنوبی ،و ترکیه،
از میدان رقابت بر ســر قدرت بیرون رانند ،و بعید است در انتخابات سال 2015
نیجریه هم چنین کاری از آنها برآید .اما این عوامل توانستند از محبوبیت و حمایت
مردمی حاکمان بکاهند ،که نتیجهاش تأسیس دولتهای ریسکگریزی بوده است
که تعهد چندانی به اصالحات اقتصادی یا واکنش به شوکهای خارجی (از جمله
نوسانات بازار نفت و افزایش نرخهای بهره ایاالت متحد) در سال پیش رو نخواهند
داشت .اگرچه حکومت تازه انتخاب شده هند (و تا حد کمتر اندونزی) از یک دوره
ماهعسل و فاصله سیاسی از شکستهای گذشته سود برده است ،حکومتهایی که
دورههای اول را گذراندهاند و حاال دوباره انتخاب شــدهاند با محدودیتها و موانع
بیشتری مواجه هستند.
در برزیل ،روسف بهزحمت در یک فضای سیاسی بهشدت قطبیشده توانست دوباره
انتخاب شود .کابینه سازندهتر روسف ،که پیشقراول آن وزیر جدید دارایی ،یوآخیم
لوی ،است ،تعدیلها و تنظیمهای پولی حائز اهمیتی را اجرا خواهد کرد تا بتواند از
تنزل دوباره رتبه اعتباری کشور جلوگیری کند و سرانجام بتواند اصالحات و گشایش
دربهای بخش نفت به روی بازارها را آغاز نماید .بااینحال ،تعهدات سیاسی فزاینده
روسف – شامل کاهش محبوبیت مردمی و حمایت مجلس ،رسوایی فساد پتروباس،
و طبقه متوسطی که مطالبات بیشتری نسبت به گذشته دارد – فضای تعدیل و
اصالحات پولی وسیع یا اصالحات اقتصادی ساختاری را تنگ خواهد کرد.
در ترکیه ،پیروزی اردوغان ،از ثبات دولت خواهد کاست و در سال  2015موجب
از بین رفتن انسجام و یکپارچگی سیاستگذاریهای کشور خواهد شد .اردوغان و
نخست وزیر جدید ،احمد داووداوغلو ،دست در دست هم خواهند کوشید عملکرد
حزب حاکم عدالت و توســعه را در انتخابات پارلمانی بعدی به حداکثر موفقیت
برسانند .رهبران ترکیه همچنین به بانک مرکزی فشار خواهند آورد که نرخهای
بهره را پایین آورد ،که ریسک افزایش تورم را به دنبال دارد .پس از انتخابات ،این دو
رهبر بر سر قدرت اجرایی وارد رقابت خواهند شد ،که فرایند سیاستگذاری را دچار
مشکل میکند ،و تالشهایی که در جهت حذف مخالفان سیاسی از جایگاهها و
سمتهای مهم دولتی انجام میشوند خدمات دولتی را فلج خواهد کرد .و در نهایت
رئیس جمهور کلمبیا ،موضع دوستدار بخش خصوصی را حفظ خواهد کرد .ضعف
بسیاری از حاکمان بازارهای نوظهور جهان در سال  2015هم رشد اقتصادی را کند
خواهد کرد و هم بر بیثباتی سیاسی خواهد افزود.

ﻧﺮﺥ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ
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ﺧﻮﺁﻥ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺳﺎﻧﺘﻮﺱ _ 82ﺩﺭﺻﺪ
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ﺑﺮﺯﻳﻞ :ﺍﻭﺝ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ 2010

ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ  71-ﺩﺭﺻﺪ
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مصائب اردوغان

ریسکهایی برای ترکیه

برای دومین ســال پیاپی ،ترکیه به لیست ما از ریسکهای مهم جهان در
سال پیشرو راه یافته اســت .قیمتهای پایین نفت خبر خوبی برای این
کشور بوده است ،اما این تنها خبر خوشی است که آنها شنیدهاند .حاکمیت
ســختگیرانه ،تصمیمات ناصواب سیاســی ،و تصمیمات اشتباه در زمینه
سیاســت خارجی همگی دست به دســت هم دادهاند تا اوضاع ترکیه را با
مشکل مواجه سازند .در داخل ،اردوغان از پیروزی در انتخابات سال 2014
اســتفاده کرده است تا شکست قطعی دشمنان سیاسی خودش را تضمین
کند (دشمنانی که شمارشان کم نیست) و همزمان نظام سیاسی کشور را
از نو شکل دهد تا بتواند چنبره خود بر قدرت را حفظ کند .بعید است که
اردوغان بتواند قدرتی را که میخواهد در دســت بگیرد ،و این امر موجب
میشــود که او در عوض بر نفوذ نرم تکیه کند -که به حرف و حدیثهای
بیشتر درباره نخستوزیریاش ،انسجام سیاسی کمتر ،و پیشبینیناپذیری
سیاســی بیشتر ،خواهد انجامید .مردم چندرنــگ ترکیه حاال به مردمی
چنددسته تبدیل میشوند ،همانطور که در سیاست ،کسبوکار ،رسانهها،
پلیس و ارتش ،و دادگســتری این کشــور چنین است .و این که در طرف
اشتباه جهتگیری قرار بگیرید روزبهروز خطرناکتر میشود.
در زمینه سیاســت خارجی ،اردوغان تقریباً هر اشتبا ه ممکن را انجام داده
اســت .حمایت از اخوان المســلمین در مصر به ضرر او تمام شد ،زیرا که
ارتش حکومت اخوانالمسلمین را حذف کرد و حکومت جدیدی بر پا نمود
که مخالف اردوغان و خواســتههای اوست .اردوغان پیش از آنکه نیروهای
سعودی قطریها را دوباره به جبهه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
بکشانند ،با قطر متحد شده بود .و همان هنگام که حکومت روسیه داشت
محبوبیتش را از دست میداد و اقتصاد آن کشور پای در رکود میگذاشت،
با پوتین پیمان دوستی بست .از سوی دیگر اردوغان سخت کوشید تا بشار
اســد را در سوریه براندازد ،مردی که سالهای سال بر قدرت خواهد بود تا
ترکیه را اذیت کند و برای اردوغان مشکل بیافریند .روابط ترکیه با متحدان
این کشــور در ناتو هم هرگز اینچنین مشکلدار و تیره نبوده است .با در
نظر گرفتن بیثباتی فراگیر در منطقه ،وقت خوبی برای دوســت شدن با
دوستان اشتباه نیست .پناهندگان به همراه خود افراطیگری بیشتر را وارد
ترکیه میکنند و بر دشواریهای اقتصادی کشور میافزایند .صلح پایدار با
کردها هم ،که خواهان اصالحات سیاسی هستند و از اردوغان میخواهند
که با داعش وارد جنگ شــود ،نامحتملتر از هر زمان دیگر بهنظر میرسد.
و مشکالت ترکیه بر خأل سیاسی در خاورمیانه هم دامن میزند ،آن هم در
زمانهای که نزاعهای فرقهای و جنگهای از
راه دور سیری صعودی گرفتهاند.
ترکیه آنقدر مزایا و نقاط قوت دارد
کــه تبدیل به فاجعه نشــود  -یک
جمعیت عظیــم ،شهریشــده ،و
تحصیلکرده؛ یک جامعه کسبوکار
و بانــکداری قدرتمنــد؛ یــک
بوروکراسی کارآمد .اردوغان گرایش
بــه اقتدارگرایی دارد ،اما او یک پوتین
دیگر نیســت .با این حال سیاســت
درهمریخته ترکیه مشــکالتی
در خــود دارد کــه به این
زودیها رفع نخواهند شد.

سیاستاروپایی

خیزشبخشهایاستراتژیک
کسبوکار آنالین و مسئله امنیت

حا ل و روز اقتصاد اروپا بسیار بهتر از زمان اوج بحران حوزه یورو است .اما سیاست
این قاره وضع بدتری دارد .این وضعیت وخیم در هر سه سطح ،پایین به باال ،درون
اتحادیه ،و بیرون به درون ،هویدا است .در میان مردم سراسر اروپا خشمی عظیم اوج
گرفته است .گرچه سطحی از بیثباتی اجتماعی پیوسته با این خشم وجود دارد،
اصلی موج جنبشهای سیاسیای است که روزبهروز شدت و گستردگی
مشکل ْ
بیشتری مییابند .بعضی از این جنبشها چپ افراطی هستند؛ باقی راست افراطی.
حتی در آلمان ،خیزش بدیلهایی برای حزب حاکم ،توانایی صدراعظم آنگال مرکل
برای حمایت از انسجام اروپایی و ثبات حوزه یورو را محدود کرده است.چنددستگی
و اختالف میان دولتهای اتحادیه اروپا رو به وخامت گذاشته است .بهترین حالت
ممکن برای اروپا این خواهد بود که آلمان ،فرانســه ،و بریتانیا در کنار هم برای
رهبری این اتحادیه همکاری کنند .اما در چنین فضایی این اتفاق بسیار نامحتمل
مینماید؛ فرانسه نمیتواند تأکید آلمان بر ریاضت اقتصادی را تحمل کند ،زیرا که
فرانسه نخواهد توانست به اهداف در نظر گرفته شده برای کسری بودجهاش دست
یابد – و نیز اینکه عدم محبوبیت فرانســوا اوالند (که به  13درصد کاهش یافته
است ،نرخی که هیچ رئیسجمهور فرانسه تاکنون تجربه نکرده بود) فقط و فقط
محرک جبههملّی است .بریتانیاییها با در نظر گرفتن شک و تردیدهایی
مشوق و ّ
ً
که نسبت به عضویتشــان در اتحادیه اروپا دارند ،احتماال همچنان از در دست
گرفتن رهبری اروپا سر باز خواهند زد .و دولتهای جدید پوپولیستتر پیرامونی
اروپا به دنبال اجرای اصالحات ،موازنه پولی ،و به کار بستن قوانین دیگری خواهند
بود که بحران حوزه یورو آنها را ممکن ساخته است .سال آینده ،مناقشه بر سر
موازنههای پولی میان بروکســل ،برلین ،پاریسُ ،رم ،و دیگر پایتختهای اروپایی
چنــان باال خواهد گرفت که نزاع دموکراتها و جمهوریخواهان امریکایی پیش
آن به میهمانی شاد خانوادگی شبیه خواهد بود.به همین سبب امسال بزرگترین
ریسک در گزارش ما به سیاست اروپا مربوط است.
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در سال  ،2015موفقیت و شکست کسبوکار بیش از پیش به حکومتها بستگی
خواهد داشت .دههها تصور عمومی بر این بود که شرکتهای چندملیتی مدام از
سیاستگذاران مستقلتر میشوند ،چه از حکومتهای کشوری که در آن خانه
دارند و چه حکومتهای کشــورهایی که در آنها فعال هستند .و فکر میکردیم
که کنترل و نفوذ دولت در تنظیم جریان کاالها و خدمات در سراسر جهان دارد
رنگ میبازد .اما برعکس ،نفوذ حکومتها دارد افزایش مییابد ،و تمرکز دولتها
بیشتر از آن که بر رشد اقتصادی باشد بر ثبات سیاسی است .در میان بخشهای
ت آنها را برای حفظ ثبات سیاسی و
استراتژیک اقتصاد ،آن بخشهایی که دول 
ّ
منافع نخبگان حاکم مهم و حیاتی میداند ،و نیز اتحادیههای حکومتهای ملی
و محلّی ،برای موفقیت حیاتی و ضروری هستند .این امر دورنمای شرکتهایی را
که هماهنگ با اهداف سیاسی عمل میکنند پررونقتر میسازد و آن شرکتهایی
را که چنین نیســتند با آسیب و زیان مواجه میســازد .این روند را در بازارهای
نوظهور میتوان دید ،آنجا که حکومتها همین حاال هم نقش چشــمگیری در
اقتصاد دارند .در بخشهای مختلف کشورهای مختلف اوضاع بدین منوال است.
مث ً
ال بخش رسانه ترکیه ،که پیشتر یک فضای کسبوکار باز بود بیش از پیش
به بخشی استراتژیک تبدیل شده است ،زیرا که حکومت بیش از پیش نسبت به
هرآنچه که انتقاد از دولت را تسهیل کند حساس شده است .بخشهای مختلفی
در روسیه هم چنین شدهاند ،آنجا که هر شرکتی که امریکایی تلقّی شود مدام با
افزایش فشار روبهرو می شود( .مهمترین نمونه مکدونالد بود که در سال 2014
با ضربه سختی مواجه شد ،زیرا که آن را یک برند نمادین امریکایی میدانند ،نه
برندی جهانی ).این روند در چین اهمیت بسیار بیشتری دارد ،آنجا که علیرغم
تالشهای دولت برای کاهش وابستگی شرکتهای دولتی و افزایش رقابتپذیری
و کارآیی آنها ،منافع این شرکتها همچنان با حمایت و پشتیبانی بسیار همراه
است .حکومت میخواهد سرمایه بیشتری را به کشور جذب کند ،اما نه به هزینه
پذیرش الگوی دولت ســرمایهداری .این را اگر کنار ظرفیت باورنکردنی حمالت
ســایبری چین و فقدان دادگستری مســتقل در آن کشور (و بنابراین اهمیت و
توجه اندک به حفظ حقوق مالکیت معنوی) بگذارید ،میتوان انتظار داشت که
چندملیتی
بخشهای بیشتری به بخشهای استراتژیکی بپیوندند که شرکتهای
ّ
نمیتوانند با آنها رقابت کنند .این مسأله بیشتر از همه در بخشهایی صادق است
که برای نوآوری در بازار بسیار ضروری هستند ،بخشهایی که رفتار مصرفکننده
را رصــد میکنند و دادههای کالن را جمعآوری مینمایند ،حوزهای که حکومت
چین میخواهد آن را بهکل تحت کنترل خود بگیرد .رهبری چین بیش از پیش
به توانایی خود در اجرای اصالحات و ایجاد گشــایش در بازارها مطمئن میشود
اما این تصویر میتواند دگرگون شود ،اما هنوز فاصله زیادی تا آن نقطه باقی مانده
است .در سال  2015این مسأله چالش بزرگی خواهد بود.
دومین چالش به کشورهای تحریمشده مربوط است .توانایی کرهشمالی در اجرای
حمالت ســایبری علیه شرکت سونی ،موجب شــد که شرکتهای دیگر حوزه
سرگرمی وقتی پای محتوای مربوط به کرهشمالی به میان میآید بیشتر احتیاط
کنند( .این که سونی شرکتی ژاپنی است که مقرش هم در آن کشور است ،چندان
کمکی به این ماجرا نکرد ).این بزرگترین پیروزیای بود که کرهشمالی در چندین
سال گذشته کسب کرده است .و سومین چالش ،رشد بخشهای استراتژیک است.
ترجیحات امنیتملّی ،طیف وسیعی از شرکتهای فنآوری ،ارتباطی ،و مالی را در
بر میگیرد .شرکتهای پویایی مثل آمازون ،اپل ،فیسبوک ،گوگل ،و بسیاری دیگر
شاهد چالشهایی در زمینه انجام کسبوکار خواهند بود ،نه فقط در چین ،بلکه در
هر کشوری که در آن دادهها ،اطالعات ،و محتوای اخبار رسانهها بهلحاظ سیاسی
مسألهای حساس و استراتژیک تلقّی میشود.

پیشروی پوپولیستها
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خارجی
کارآفرین و نظرها
خبرها

فاكس موفق
شده است تعداد
كاميونهايشرا
به بيش از 5000
دستگاهافزايش
دهد؛ اين كاميونها
در ميان 11
كشور مختلف در
رفتوآمدهستند
و منبع درآمدي
براي بيش از
15000نفر در
استراليا ،نيوزيلند و
آسيا شدهاند.
كمپانيلينفاكس
تنها در زمينه
حملونقلبا
كاميونفعاليت
نميكند،بلكهمالك 
دو فرودگاه بزرگ
ملبورن است.
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سلطانحملونقلآسیا

زندگی نامه ليندسيادوارد فاكس کارآفرین استرالیایی
ترجمه ريحانه عبدي

ليندســي ادوارد فاكس ،متولد  19آوريل ســال
 ،1937از تجار و فعاالن اقتصادي اســتراليا است.
او در ســال  2009با داراييهايي به ارزش حدود
1.5ميليارد دالر ،دهمين فرد ثروتمند اســتراليا
لقــب گرفت و امروز بــا  2.8ميليــارد دالر ،نفر
هشتم اين ليست است .فاكس عمده شهرتش را
مديون تاسيس و عضويت در هياتمديره كمپاني
خانوادگياش به نام لينفاكس اســت ك ه در حوزه
حملونقل ،لجســتيك و باربري كاميون فعاليت
دارد .با تالشهاي فاكس ،كســبوكاري كه فقط
با يك نفــر راننده كاميون كه بارهاي نوشــابه را
جابجا ميكرد شــكل گرفته بود ،اندكاندك و به
تدريج رشد كرد تا به بزرگترين كمپاني مديريت
زنجيرهاي تامين حملونقل خصوصي در آســيا-
پاسيفيك بدل شود .اما براي فاكس ،اين راه چندان
آساني نبود ،چراكه او بايد در راه صعود به قلههاي
موفقيت ،بر مشكالتي مانند داشتن يك پدر خشن،
اخراج از مدرسه و ...غلبه ميكرد.
ليندســي فاكس در منطقه پراهان در حومه شهر
ملبورن پرورش يافت .پدر ليندسي هم يك راننده
كاميون بود و از آنجا كه درآمد اين كار كفاف خرج

خانــواده را نميداد ،آخر هفتهها به كارهاي ريز و
درشت مشغول ميشد .مادرش نيز يك زن خانهدار
سنتي بود ،زني دوستداشتني ،غمخوار ،مهربان و
نقطه اتكاي خانواده .با اينحال زندگي خانوادگي
او چندان خوشــايند نبود؛ خود فاكس ميگويد:
«پدرم بسيار خشن بود و مادر و پدرم هميشه در
حال دعوا بودند» .اما در شهري كه فاكس زندگي
ميكرد ،همه هواي يكديگر را داشتند .او میگوید:
«وقتي در خيابــان راه ميرفتيد ،همه همديگر را
ميشناختند .ميتوانســتي به راحتي به در خانه
همســايه بروي و يك فنجان شــكر يا آرد قرض
بگيري .اگر كسي به دردسر ميافتاد ،همه حاضر
بودند بدون چشمداشــت تا جايــي كه ميتوانند
كمك كنند .اين روحيه ،تفاوت عظيمي در اجتماع
محلي ما بهوجود آورده بود» .او در دبيرستانی در
ملبورن مشغول به تحصيل شد اما در 16سالگي،
مسئوالن مدرســه از او خواستند دبيرستان را به
علت عدم عالقه به درس و تحصيل ،ترك كند« :دو
سال در سال سوم درجا زدم و اين اصال جالب نبود.
چند سال بعد از اينكه مدرسه را ترك كردم ،ويلبر
كورتيس كه آن زمان معلم سال سومم بود ،حاال

معلم خصوصي فرزندانم شــده بود .يكبار بچهها
ســر ميز شام از ويلبر پرسيدند كه پدرمان چطور
دانشآمــوزي بود؟ با خودم گفتم كه به دردســر
افتادم و آبرويم خواهد رفت! ولي ويلبر يك جواب
عالي به آنها داد :پدرتان دانشآموز فوقالعادهاي
بود؛ فقط معلمها نميدانستند كه چه چيزي به او
بياموزند».
بالفاصله بعد از ترك مدرسه ،ليندسي يك كاميون
دســتدوم خريد و به شــغل رانندگــي كاميون
روي آورد .فاكــس ميگويد« :پدرم رانندهكاميون
بود .من هم ميخواســتم كاميون خودم را داشته
باشــم ،بنابراين به سراغ شركت ايويتيمز رفتم
و قانعشــان كردم كه با سفتهای چهار نوبته ،يك
كاميون به من بفروشــند» .به اين ترتيب فاكس
موفق شد اولين كاميونش را حتي پيش از گرفتن
گواهينامه بخرد« :وقتي براي امتحان رانندگي به
موريس مينور رفتم تنها 16سال داشتم .ميدانستم
كه اين احتمال وجود دارد كه كسي از من گواهي
تولد نخواهد ،بنابراين خودم را 19ســاله جا زدم.
چند ســال پيش سعي كردم اين اشتباه را اصالح
كنم .نامهاي به ثبت نوشــتم بــا اين مضمون كه

از رانندگي كاميون تا اسطوره حملونقل
چطور يك كارآفرين يقهآبي خودش را به قله موفقيت رساند؟

نگر
آینده

فاكس درمورد دستاوردهاي كنونياش در زندگي ميگويد« :اگر زماني به من ميگفتيد قرار است در
اينبرهه مشخص از زندگيام در اين نقطه ايستاده باشم ،حتما فكر ميكردم كه خواب نما شدهايد!
بودن درجاي مناسب در زمان مناسب ،داشتن تعهد و عمل به وظايف در قبال همه كساني كه زماني
با آنها درارتباط بودهايد ،همه اينها در كنار هم براي شما ميزان مشخصي از اعتبار به همراه دارد.
و براي هرچيزيكه بخواهيد بسازيد ،اعتبار پايه و اساس اصلي است» .ممكن است فاكس از روز اول
براي موفقيتي كه امروز بهدست آورده برنامهريزي نكرده باشد ،اما شكي نيستكه يك زندگي سرشار
از سختكوشي را براي رسيدن به اهدافش برگزيده .چطور راننده كاميوني كه زمانيدر كاميون دست
دومش نوشابه جابجا ميكرد ،موفق شد راهش را به قله موفقيت و تبديل شدن به يكميلياردر باز كند؟
مردم :فاكس از روز اول فهميد كه كســبوكار اصلياش نه كاميونراني و حملونقل ،بلكه مراوده با
مردماست .تمركز او براي ساختن روابط مستحكم شخصي و وفاداري به كساني كه اطرافش بودند،
به فاكس كمككرد تا بتواند دورانهاي سختي را در زندگي پشت سر بگذارد .او ميدانست موفقيت
چيزي نيست كهبتواند به تنهايي بدست آورد.
تالش :علیرغم دســتاوردهايش ،زندگي فاكس چندان هم آسان نبوده است .از دست دادن پسرش
ي او بود و به فاكس هم در زندگي شخصي و هم در زندگي حرفهاي ،اهداف
يك نقطهتحول در زندگ 
و انگيزههايجديدي بخشيد .بعد از اين اتفاق بود كه فاكس باالخره به قدرت ذهن ،و عزمش در پيش
بردن چيزي كه درپي آن است پي برد.
تجربه :فاكس تمام زندگياش را در كنار كاميونها بوده اســت .پدرش راننده كاميون بود و فاكس
همميخواســت همين راه را ادامه دهد .اما چيزي كه امروز فاكس را از همقطارانش متمايز ميكند،
توانايياش دروفادار ماندن به ريشههايش است .با اينكه او ميتواند هر اتوموبيل يا وسيلهنقليهاي كه
ميخواهد را داشتهباشد ،هنوز هم ترجيح ميدهد با كاميون رفت وآمد كند .كولهبار تجربيات فاكس در
تمام سطوح صنعتحملونقل ،و همچنين تمايلش به درگير شدن در كار و جايي كه به او نياز هست،
به او در مقابل رقبايشمزيتي غيرقابل انكار بخشيده است.
مشاركت :شــهرت لينفاكس در استراليا تنها بهواسطه داستان افســانهاي ميلياردر شدن صاحبش
نيست ،بلكهبه خاطر نقش موثري است كه اين كمپاني در اداي دين و انجام وظيفه در قبال اجتماع
پيرامونش به عهدهگرفته است .فاكس تمام تالشش را به كار بست تا شركتش در حوزههاي ايمني
و محيطزيست ،پیشرو باشد،و همچنين كارمندان را تشويق ميكند از تمام توانشان استفاده كنند تا
زماني را كه در كمپاني ميگذرانند،براي شركت بهصورت كلي ارزشمند و مثبت باشد.
اعصاب فوالدين :فاكس هيچگاه در زندگي محافظهكاري پيشــه نكرده است .از عمومي كردن سهام
كمپاني،تا گرفتن تصميمات چند ميليون دالري در كسري از ثانيه ،اقدامات فاكس همواره پرريسك
و البته در صورتموفقيت پربازده بوده است .هر اشتباهي كه در طول راه مرتكب ميشود به معناي
آن است كه يك قدم بههدف بزرگترش نزديك شده است« :فكر ميكنم مردم به من به چشم يك
جنگجوي استراليايي كوچك نگاه ميكنند كه از يك خانواده طبقهكارگر آمده ،يك كاميون خريده و
موفق شده خودش را باال بكشد».

فاكسهيچگاه
در زندگي
محافظهكاري
پيشهنكرده
است .از عمومي
كردن سهام
كمپاني ،تا گرفتن
تصميماتچند
ميليون دالري در
كسري از ثانيه،
اقدامات فاكس
هموارهپرريسك 
و البته در صورت
موفقيتپربازده
بوده است.
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مطابق با اطالعات گواهينامــه جديدي كه برايم
فرستادهايد من سه ســال بزرگتر از سن واقعيام
هســتم؛ و البته اين صحيح نيســت .آنها هم در
جواب من نامهاي برايم فرستادند با اين مضمون:
خير! سن شما درست درج شده».
اولين قدم بزرگ فاكس به دنياي كسبوكار ،عقد
موفقيتآميــز قراردادي با شــركت ( BPبريتيش
پتروليوم) براي توزيع سراسري نفت كوره يا مازوت
بود« :من مســئوالن  BPرا قانع كردم كه اگر تمام
امور حملونقلشــان در طول سال را به ما محول
كنند ،حتما برايشان صرفه اقتصادي خواهد داشت.
آنها بعد از مدتي سرويسرساني كل ساحل شرقي
استراليا را به ما دادند و بهنظرم همين قرارداد پايه
اصلي رشد كمپاني ما بود .در آن زمان با اينكه تنها
سي سالم بود 6 ،فرزند و  60كاميون داشتم».
از آن زمان تاكنون فاكس موفق شــده است تعداد
كاميونهايش را به بيش از  5000دستگاه افزايش
دهد؛ اين كاميونها در ميان  11كشــور مختلف
در رفتوآمد هســتند و منبع درآمدي براي بيش
از 15000نفر در استراليا ،نيوزيلند و آسيا شدهاند.
كمپانــي لينفاكس تنها در زمينــه حملونقل با
كاميون فعاليت نميكنــد ،بلكه مالك دو فرودگاه
بزرگ ملبــورن و همچنين موسســه حمل پول
آرماگارد اســت .يكي از شاخههاي اين كمپاني به
نام لينفاكسلجستيك ،در زمينه طراحي زنجيره
تامين ،يكپارچگي سيستمهاي فناوري اطالعات،
عمليات توزيع ،جابجايي كشــتي در خشــكي و
مديريت انبــارداري از پيشــروترين كمپانيهاي
جهان محسوب ميشود .در خود استراليا ،لينفاكس
ساالنه بيش از  4ميليارد ليتر مواد سوختي جابجا
ميكند ،بيش از 15ميليون جعبه كاال به دســت
خردهفروشان ميرساند ،و همچنين تامينكننده
حملونقــل  9توليدكننده كاالهــاي زودمصرف
منطقه است .فاكس ميگويد« :اگر كاميون نباشد
هيچ باري به مقصدش نميرسد .هيچ راه ديگري
براي انتقال كاالها و محصوالت از نقطه الف به ب
وجود ندارد .كشور ما بسيار وسيع و گسترده است
و صنعت حملونقل با كاميون بخشي جدانشدني از
آن به حساب ميآيد».
به هميــن دليل بود كه وقتــي اقتصاد جهاني به
سراشــيبي ركود افتاد ،فاكس چندان هم از اوضاع
پيش آمــده ضرر نكرد .فاكس در جايي گفته بود:
«امسال بهترين سال در تاريخ كمپاني ما بود! بيشتر
كسبوكار ما در حوزه جابجايي كاالهاي زودمصرف،
غذا و نوشيدني است ،بهعالوه ما در بخش معدن هم
فعال هســتيم .اين روزها همه بيشتر در خانه غذا
ميخورند و معدنها هم فعاليتشان افزايش پيدا
كــرده» .در نتيجه ركود جهاني ،فاكس بايد مقدار
بيشتري شكالت ،بستني ،بيسكوئيت و نوشابه را
يكرد.
جابجا م 
امــا در همان زمان كه كســبوكار فاكس هر روز
پيشــرفت ميكرد و گســتردهتر ميشد ،زندگي

شخصي و خانوادگي او دستخوش اتفاقات ناگواري
بود .در ســال  1991پســر فاكس بــه نام مايكل
خودكشي كرد .او در مورد این اتفاق میگوید« :من
حاضرم براي برگرداندن مايكل از همه چيزم بگذرم.
او در قلــب تكتك اعضاي خانواده جايگاه ويژهاي
دارد و هيچگاه فراموش نخواهد شــد .زندگي پر از
باال و پايين اســت و نكته مهم ،توانايي برخواستن
بعد از يك زمين خوردن است» .در پي اين تراژدي،
فاكس بــه فعاليتهايي در جهت پيشــگيري از
خودكشي در ميان جوانان روي آورد و برنامههاي
اشــتغالزايي ملياي طرحريزي كــرد تا هدف و
فرصتي براي فعاليت در اختيار جوانان قرار دهد .او
همچنين عضو شوراي ملي پيشگيري از خودكشي
است و با دولت فدرال درباره پيشگيري از خودكشي

جوانان همكاري ميكند.
امــروزه لينفاكس بر چند بــازار قدرتمند خارج از
استراليا و نيوزيلند نيز تمركز كرده است كه چين،
هند ،تايلند و اندونزي از آن جملهاند .اســتراتژي
كمپاني لينفاكس براي غلبه بر رقبا نيز آن اســت
كه به اســتانداردهاي ايمني سفت و سختي كه از
روز اول پياده سازي كرده بود وفادار بماند .با وجود
اينكه ليندســي فاكس امروزه يك ميلياردر بزرگ
اســت ،اما همچنان همان روحيهاي را دارد كه در
آغــاز راه بهعنوان يك راننده كاميون دســتدوم
داشت؛ او اخيرا كارت ويزيتي براي خودش طراحي
كرده كه به شكل كاميون است و در زير آن نوشته:
ليندســي فاكس ،داراي نشان درجه يك استراليا،
راننده كاميون.
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کارآفرین خارجی

حوزه استرالیا جدا کردید؟

بيشــتر به خاطر حفظ كنترل ايــن كار را كردم.
مديريت شاخه آســيا از داخل خاك استراليا كار
واقعا دشوارياست .این درست كه تنها يك پرواز
هشت ساعته بين دو قاره فاصله است اما فقط فاصله
نيســت كه ما را از همجدا ميكند .اگر هربار كه
ميخواهيد معاملهاي در سنگاپور ،مالزي يا تايلند
انجام دهيد ،مجبور باشيد صبركنيد تا اجازه از دفتر
استراليا صادر شود ،هيچ كاري پيش نميرود.



خوششانسی درپشتکار است
گفتوگوی شبكه خبريABC با ليندسي فاكس

چه شد که اصال شما عاشق كاميونها
شدید؟ 

پــدرم راننده كاميون بود .همــه چيز از همينجا
شروع شــد .وضعيت درس و مدرسه افتضاح بود؛
در حاليكه اسم پسرخالهام روي تابلوي افتخارات
مدرسه نوشــته ميشد ،من اسمم را روي نيمكت
ميتراشيدم! خوبمعلمها هم به راحتي مرخصم
كردند .بنابراين در ســن  16سالگي يك كاميون
خريدم و مشغول كار شدم.
گویا فقط  23سال داشتيد وقتي شروع
به اســتخدام كارمند و خريدن كاميونهاي
جديد كرديد .ووقتي به 30سالگي رسيديد 60
كاميــون در كمپانيتان در حال فعاليت بود.
مهارتهاي كسبوكار را از كجاياد گرفتيد؟

نگر
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تجربيات عملي و روزمــره .مثل فروش روزنامه يا
فروش نوشابه در استاديومها وقتي بچه بودم .اولين
بخشتجارت جايي اســت كه تو بايد پول خودت
را به خطر بياندازي و فكر ميكنم با دست زدن به
چنينريسكهايي ،تجربيات فرد عميقتر و بيشتر
ميشود.وقتي از پس يك كاميون بربيايي ،دومي
آســانتر اســت .تجربهاي كه از اولي بدست آمده
تطبيق با شرايطپيش رو را راحتتر ميكند .اين
واقعا شبيه افسانههاست كه كسي براي راه انداختن
يك كسبوكار ســاده يك كاميون بخرد و حدود
50سال بعد صاحب چنين كمپانياي با اين تعداد
كارمند شود .تصور موقعيت كنوني ،وقتي فقط يك
كاميونداري بهنظر غيرممكن است .ولي مهم اين
اســت كه در عمل ،و درصورت پيش رفتن در يك
مسير منظم ،اينغيرممكن ،ممكن خواهد شد.

شما ابتدا صاحب يك كمپاني جمعوجور
با تعداد محــدودي راننده كاميون بوديد ،اما
حــاال و در اين مقطــع اززندگي ،صاحب
بزرگترينكمپانيخصوصياسترالياباهزاران
كارمند هســتید .چنين موفقيت بزرگي در
بوكار چه تغييري در الگوي رهبري شما
كس 
در داخل سازمان ايجاد كرده است؟

من ديگر رهبر سازمان نيستم .بيست سال پيش
اين سمت را به پسر بزرگم محول كردم و از روزي
كه اوكارش را شروع كرد ،موفق شده شركتي كه
ن را به موقعيت
به ارث برده بود را متحول كرده و آ 
كنونيبرساند .اين موفقيت از بها دادن به جوانان
و اعتماد به غريزه تجاري آنان حاصل شده است.

ما در دوراني موسوم به «قرن آسيايي»
زندگي ميكنيم .چطور ميتوانيم در بازارهاي
آسيايي رقابت كنيم و براي خود آيندهاي در
اين بازارها بسازيم؟ توصيههاي كليدي شما
براي يك تجارت موفقدر آسيا چيست؟

شــناختن هدف ،ايجاد يك رابطه قوي ،و عمل به
قولها و وعدهها .ايجاد رابطه در يك كلمه خالصه
ميشود .من براي  55سال با همسر و كارم رابطه
جدي داشــتهام و همانيك كلمــه در اين موارد
هم صادق بوده است :توافق .ميز مذاكرات همواره
بايد بدون برنده و بازنده ترك شود.همه مشكالت
زندگي با همين يك كلمه حل ميشوند .همچنين
بايد اين رابطه را با تصميم گيرندگاناصلي ايجاد
كرد و نه واسطهها .هيچ وقت از زماني كه صرف اين
كار ميكنيد پشيمان نخواهيد شد.
چرا حوزه کاری شــرکت در آسیا را از

خودتان را فرد خوش شانسي ميدانيد؟

به قول مارك تواين هرچه ســختكوشتر باشي،
خوششــانستر ميشــوي .ما همواره بايد هواي
كســاني كهمراقب ما هستند را داشته باشيم .اگر
هواي همديگر را نداشته باشيم ،پيروز نميشويم.
تو نميتوانيمشتريهايت را حفظ كني مگر اينكه
تركيبي از سه اصل را در كسبوكار به كار ببندي:
اعتماد ،شــرافت وصداقت .وقتي به كســاني كه
استخدام كردم نگاه ميكنم ،ميبينم اصل صداقت
در آنها 100درصد بوده .شــايدقابليتهايشــان
90درصد بوده باشد ولي من ترجيح ميدهم چنين
شخصي را استخدام كنم تا برعكس آن.

چهار نفر از فرزندان شما در بخشهاي
مختلف كمپاني لينفاكس مشغول بهكارند؛
بيشتر در پستهاي اجرايي .هيچوقت سعي
نكرديد آنها را منصرف كنيد تا در راههاي
ديگري قدم بگذارند؟

نه .من در خانوادهاي بزرگ شدم كه همه همسفره
بوديم ،همه از يك سفره ميخورديم و پولمان را هم
دريك جيب ميگذاشتيم .همين درمورد بچههايم
نيز صادق است .همه آنها به نحوي تربيت شدهاند
كهنسبت به بقيه اعضاي خانواده احساس مسئوليت
ميكنند .آنها هم هركدام خانواده خودشان را دارند
و همهبايد آماده باشند در مواقع لزوم به كمك هم
بيايند و در همه چيز شــريك باشند .به هر حال
همه آنها ازكودكي با كاميونها و رانندهها بزرگ
شــدهاند .اين يك فرايند طبيعي بود كه وارد اين
كسبوكار شوند؛ مثلبچههايي كه در مزرعه بزرگ
ميشوند ،فرايند درگيري بچههاي من با كسبوكار
هــم مانند يك كالس درسو آموزنده بود .یک بار
یکی از دوستانم پيشنهاد داد كه در سرتاسر استراليا
بچرخيم و براي جوانان موقعيت شغلي فراهم كنيم.
من و اوحدود يك سالونيم در كشور ميگشتيم
و كمپانيهــا را قانع ميكرديم به نوجوانان فرصت
كار كردن بدهند.در آن دوران خودكشي در كشور
بيداد ميكــرد بنابراين اين موقعيتــي بود كه به
جوانان كشورمان اينفرصت را بدهيم كه كار كنند
و هدفي داشته باشند .هدف ما آن بود كه  25هزار
فرصت شــغلي ايجاد كنيم،اما اين هدف در طي
تنها دو ماه عملي شد .اينها همه به واسطه قدرت
مردمي بود كه براي فرزندانشان نگرانبودند .آنها
ميدانســتند اگر كاري نكنند ممكن است قرباني
بعدي از خانواده خودشان باشد.

کنترل زمان
به این فکر کنید که در گذشته از
چه کارهایی لذت میبردهاید و
انجام چه کارهایی برایتان چندان
رضایتبخش نبوده است .بر
اساس این سنجش فردی پبشنهاد
میشود که حدسهایی بزنید در
مورد کاری که دوست دارید در
آینده انجام دهید

دانا ِس ِ
ورسن
کارآفرین کانادایی
ترجمه علیرضا اکبری

راهنمای مدیران

موفقیتیعنی

خیلیها معتقدند کهموفقیت بســتگی دارد به میزان پولی کهدارید و میزان پولی که درمیآورید .با این
معیار هیچ فردی را نمیتوانبه عنوان موفقترین فرد در جهان انتخاب کرد .بیل گیتس با سرمایهای معادل
79میلیارد دالر ثروتمندترین مرد جهان است اما اوبیشترین درآمد ساالنه را در جهاننداشته.شاید عنوان
پردرآمدترین فرد جهان به ری دالیو تعلق داشته باشد که ساالنه 3میلیارد دالر درآمد شخصیدارد.
اما اگر معتقد باشــید که موفقیت یعنی داشتن باارزشترین شبکۀ تولید و باالترین درآمد ساالنه آن وقت
نه بیلگیتس موفق است و نه ریدالیو.علت این است که تالش برای به دست آوردن بیشترین سرمایه
یا باالترین درآمد ساالنه تنها زمانی موفق استکه بتوانید هر سال باالترینرتبه را در این زمینه به دست
آورید .در این صورت همیشه به جای لذتبردن از آنچه به دست آوردهاید باید به فکر قرار گرفتن در رتبۀ
اولباشید .به طور خالصه اگر مقام اول را نداشتهباشید همیشه تصور منفیای که نسبت به خودتان دارید
باقی خواهد ماند.برای همین باید تعریف دیگری از موفقیت داد :موفقیت به معنای توانایی در کنترل زمان.
این سخن به معنی طرفداری از فقر و نداری نیست .موفقیت در کنترل زمانموفقیتی است که افراد تنها
زمانی به آن دســت مییابند که توانســته باشند به قدرکافی پول به دست آورند کهبتوانند بدون دغدغه
صورتحسابهاشان را بپردازند .بسیاری از مردم هرگز به این سطح از امنیت مالی نمیرسند.اما کسی که
مثال صاحب شبکهای از سرمایه به ارزشمیلیاردی است میتواند فراتر از این موفقیت مالی هم بیندیشد.
اگر شما هم بتوانید با انجام آنچه که الزم میدانید به این نقطه برسید فردی موفق به حساب خواهید آمد.
اما اگر با انجام کاریخردکننده که دســتمزد خوبی نصیبتان میکند اما جسم و روح و روانتان راویران
میکند قصد دارید موفق شوید شاید وقت آن رسیده باشدکه از مرکب پیاده شوید و جدی به این فکرکنید
که با زندگیتان چه میخواهید بکنید.
توصیه :به این فکر کنید که در گذشته از چه کارهایی لذت میبردهاید و انجامچه کارهایی برایتان چندان
رضایتبخش نبوده است .بر اساس این سنجش فردی پبشنهاد میشود کهحدسهایی بزنید در مورد کاری
که دوست دارید در آینده انجامدهید.به این منظور این سئواالت را از خود بپرسید:
آیا من نسبت به کارم شور و شوق کافی دارم؟
آیا من یکی از کسانی هستم که این کار را بهتر از هر کس دیگری در جهان انجام میدهد؟
آیا بازار برای این کار من را به خود جذب خواهد کرد؟
ی باید بانکدار شوند یا مدیر اجرائی یا اینکه اصال خودشان
معموال مردم نمیدانند که برای داشتن هرسه ویژگ 
بوکارها
کسبوکاری نوپا راه بیندازند.بنابراین من به دانشجویانم توصیه میکنم با افرادی که در این نوع کس 
فعالیت میکنند مصاحبه کنند .تالشی که آنها برای ساماندادن به چنین مصاحبههایی انجام میدهند
باارزش خواهد بود.وقتی که موفق شدند قرار مصاحبه بگذارند از آنها میخواهم از افراد این سه سئوال باال
را بپرسند .مثال درچنین مصاحبهای دانشجو ممکناست سئواالتی به این شرح بپرسد.
آیا در شرکت شما افرادی هستند که نسیت به کارشان شور و شوق فراوانی داشته باشند؟
عملکرداین افراد با افرادی که صرفا برای پرداختصورتحسابهاشان کار میکنند چقدر متفاوت است؟
در حوزۀ کاری شما افراد مستعد چه کارهایی را متفاوت از سایرین انجام میدهند؟
آیا این نوع افراد مستعد در حوزۀ کاری شما به خوبی جذب بازار کار میشوند؟

خیلیهامعتقدند که
موفقیتبستگی
دارد به میزان
پولی که دارید و
میزان پولی که
درمیآورید .با این
معیار هیچ فردی را
نمیتوان به عنوان
موفقترین فرد در
جهان انتخاب کرد.

نگر
آینده
شماره سیو ششم  /فروردین 1394
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راهنمای مدیران
برجستهترین
مدیران کامال
آگاهند که
خودشان به
تنهائیموفق
نمیشوند کار
زیادی از پیش
ببرند .برای اینکه
کارها پیش برود
نیاز به تیم و گروه
کاری هست،
بنابرایناعتبار
موفقیتتان را بین
تکتک اعضاء تیم
تقسیم کنید .

نگر
ی و ششم  /فروردین 1394
ه شماره س 
آیند
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تفـاوت
مدیران موفق
باافرادعادی

عادتـیکه
آفت مدیران
موفق است

 کدام ویژگیهای زیر را در خودتان دارید؟

در مقام یک مدیر سعی کنید موارد زیر را هرگز تحمل نکنید

اگــر تصمیم دارید در مقام یک مدیــر ،رئیس یا کارآفرین تبدیل به رهبری
برجسته شــوید باید سعی کنیدویژگیهایی را در خودتان تقویت کنید که
دیگران فاقد آن هستند.کدام ویژگیهای زیر را خودتان دارید؟ کدام ویژگیها
را باید به دست آورید؟
 به مردم احســاس ارزشــمند بودن بدهید :مردم نیاز دارند احســاس
ارزشــمند بودن را تجربه کنند .مدیران برجسته به دیگران این احساس
راانتقال میدهند که در مرکز توجه قرار دارند و عامل اصلی پیش رفتن
کارها هستند.
 بــرای ارتباط بهتر با کارمندانتان وقت صرف کنید :برای شــناخت بهتر
کسانی که برایتان کار میکنند وقت صرف کنید .برای کارمندانتان سروری
نکنید.در عوض به حرفهاشان گوش کنید .وقتی که با کسی ارتباط برقرار
میکنید در واقع دارید برایارتباط بیشتر سرمایهگذاری میکنید.
ی اســت صادق و صریح باشید :همیشه
 حتی در مواقعی که اوضاع بحران 
صادقانه و صریح صحبت کنید .نشــان دهید که در هیچ شرایطی از به زبان
آوردن حقیقتهراسی ندارید.
 مسئولیت شکست را بپذیرید :اگر شما مسئول شکست هستید ـ میخواهد
دلیلش عملی مستقیم از سوی شما باشد یا تعریفاستراتژیای نادرست یا
ضعف رهبری ـ آن را بپذیرید .عذر و بهانه نیاورید ،فرافکنی نکنید ودیگران
راهم قربانی نکنید.
 اعتبار شرکت را میان همه تقسیم کنید :برجستهترین مدیران کامال آگاهند
که خودشان به تنهائی موفق نمیشوند کار زیادی از پیش ببرند.برای اینکه
کارها پیش برود نیاز به تیم و گروه کاری هست ،بنابراین اعتبار موفقیتتان را
بین تکتکاعضاء تیم تقسیم کنید.
 از کارمندان تقدیر کنید و مدام این کار را تکرار کنید :مطمئن شوید کسانی
که تحت رهبری شــما کار میکنند توجــه کافی ،تقدیر کافی و تاییدی که
استحقاقاش را دارند ،از طرف شما دریافت میکنند.
 به افراد مسئولیت بدهید و از مدیریت جزءنگر خودداری کنید :اختیار
دادن به دیگران به معنای رها کردن آنها و انداختن آنها در سراشــیب
ســقوط نیست .تفویضاختیار باید با کمک ،هدایت و راهنمائی در مواقع
لزوم همراه باشــد .به این شــکل ،کارها انجام میشودو اعضای تیم شما
رشد میکنند.
 مهارت را تقدیر کنید و اســتعداد را تحسین :به دنبال بهترینها در میان
کارمندانتان باشــید و به آنها کمک کنید مهارت و قدرتشان را بشناسند
وارتقا دهند
 وضع موجود را به چالش بکشید و از میانمایهگی دوری کنید :به یاد داشته
باشــید که خالقیت از نارضایتی ناشی میشود و پیشرفتهای عظیم وقتی
حاصل میشوندکه برای تغییر وضع موجود شانس خود را بیازمایید.
 بر روی کارمندانتان سرمایهگذاری کنید و بگذارید آنها احساس کنند
اهمیت زیادی دارند :هر چقدر از زمان و انرژی و پولتان را صرف سرمایهگذاری
برای رشد و یادگیری کارکنانتان کنیدهزینهاش در دارزمدت از زیان هنگفت
عدم رشد و عدم یادگیری کمتر خواهد بود.

در بیشتر مواقع شــکیبایی یک فضیلت است .اماچیزهایی هست که هرگز
نبایــد آنها را تحمل کرد .در مقامیک مدیر ســعی کنید موارد زیر را هرگز
تحمل نکنید .
با هر متر و معیاری شکیبایی صفت خوبیاست .اما برای اینکه زندگیای موفق
و مدیریتی معنادار را تجربهکنیم باید از نشان دادن شکیبایی و تحمل در مورد
چیزهایی که میتوانند برای زندگی و کار ما ویرانگر باشندخودداری کنیم.بهتر
است با اعالم موارد زیر به عنوان رفتارهای غیرقابل تحمل به خودتان و دیگران
شروع کنید و نتیجه را بهدقت مورد بررسی قرار دهید.
ریاکاری :زندگی بر اســاس صداقت به شما کمک میکند که با خودتان و
دیگران در صلح دائمی به سر برید.ریاکاری واقعیتی ناصحیح را به زندگی شما
و اطرافیانتان تحمیل میکند.
تنبلی :افراد موفق معموال به دنبال کشف چیزهای نو هستند .زندگی کوتاهتر
از آن است که بخواهید آن را باانفعال و راحتطلبی هدر دهید.
نمای هگی :همیشه وسوسۀ کمتر خواستن در انسان وجود دارد .اما آنچه
میا 
که انسانهای برجسته را از دیگرانمتمایز میکند تمایل آنها است به انتخاب
راههایی سختتر که منجر به موفقیتهای بزرگ خواهد شد.
ی :هر فکر منفیای شما را از رسیدن به باالترین سطح عملکردتان
یباف 
منف 
باز خواهد داشت .اگر دائم در حالمنفیبافی در ذهنتان هستید راهی بیابید
که آن را متوقف کنید.
شلختهگی :آشفتگی و بینظمی استرسزاست و سالمت احساسی و ذهنی
شما را تحت تاثیر قرار میدهد .از شرآنچه که به آن نیازی ندارید خالص شوید
و چیزهای باقیمانده را در جای خود قرار دهید.
م :از غذای ناسالم ،روابط ناسالم و عادات ناسالم پرهیز کنید و
 زندگی ناسال 
با عقالنیت در مورد آنچه انجام میدهیدتصمیم بگیرید .به خودتان یادآوری
کنید که شایســتۀ بهتر از اینها هستید و بعد آن چیز بهتر را برایخودتان
فراهم کنید.
تاســف:همۀ ما چیزهایی برای تاســف خوردن در زندگی داریم ولی اگر
بخواهید خودتان را زیادی درگیرگذشــته کنید از پیشرفت باز میمانید .از
گذشــته درس بگیرید و هر چیز نادرستی را که میشود درستکرد اصالح
کنید و پشت سر بگذارید.
 بیاحترامی :رابطۀ شما با دیگران عنصر اصلی موفقیت است و احترام عنصر
اصلی این رابطه .بیاحترامی هر دلیلی کهداشته باشد و نسبت به هرکسی که
ابراز شود میتواند یکی از مخربترین عناصر برای موفقیت شماباشد.
 بیاعتمادی :بیاعتمادی معمــوال از تجربههایی کوچک در موقعیتهای
مختلف بهوجود میآید پس بهتر استحواستان را جمع کنید .سعی کنید
افــرادی را در اطرافتان جمع کنید که بتوانید به آنها اعتماد کاملداشــته
باشید .
عصبیت :همۀ ما دچار عصبانیت میشــویم و گاهی این عصبانیت ما را به
انجام واکنشهایی وادار میکند .اما بناکردن زندگی بر اســاس خوی عصبی
فلجکننده و بیحاصل اســت .سعی کنید عصبانیتتان را به سمتمشکالت
هدایت کنید نه آدمها و بعد سعی کنید آن مشکل را از سر راه بردارید.

رازموفقیت
درکسبوکار

تجارت بازی نیست اما میتوان درسهایی
از بازی های فکری آموخت که به کار تجارت بیاید
جاش مانیون پیش از اینکه یکی از موفقترین شرکتهای امریکایی را تاسیس
کند استادبزرگ شطرنج بود .مانیون که در صنعت بازاریابی دیجیتال فعال است
یکی از بزرگترین عواملموفقیت خود را پیشینهاش در بازی شطرنج میداند .او
بسیاری از درسهایی را که در بازی آموختهدر کسبوکار خود به کار میبندد .او
در اینباره میگوید« :آن سابقه برای من در رویکردی که نسبت به حلمشکالت
و به طور ،کلی کسبوکار و زندگیام در پیش گرفتم موثر بود».مانیون نخستین
کارآفرینی نیســت که به رابطۀ میان شطرنج و کسبوکار پی برده است .پیتر
تیل بنیانگذارشرکت «پیپال» هم شطرنجباز بود و در کالسهای بازرگانیاش
در دانشگاه استنفورد فوت و فن تجارت رابا فنون شطرنج در هم میآمیخت و
به دانشجویانش درس میداد .مانیون خاطرنشان میکند که تفاوت شطرنج با
تجارت این است که در شطرنج هر دو طرف به اطالعات و ابزاریکسانی (صفحه
و مهرهها) دسترســی دارند اما با این همه او معتقد است اهل تجارت میتوانند
درسهاییزیادی از شطرنج بیاموزند که به کار رونق کسبوکارشان بیاید.
اگر امکان حرکت خوبی داشــتید صبر کنید ،ممکن است به زودی امکان
حرکتبهتری به وجود بیاید

مانیون میگوید شطرنجبازان بیتجربه سعی میکنند تا از اولین فرصت برای
زدن پیادۀ حریف اســتفادهکنند .آنها دیگر به تامل برای حرکتی بهتر ادامه
نمیدهند چون حرکتشــان را کردهاند .در تجارت بایدمطمئن شد که تمام
چشمانداز ،بیکموکاست پیش روی ماست و با در نظر داشتن تمام اطالعات
دست به تصمیمگیری زد و هر غذای به ظاهر لذیذی که در بشقاب بود را نباید
بدون بررسی غذاهایدیگر نوش جان کرد.
 برای پیروزی باید خیلی از حرکتها را از پیش طراحی کرد

بسیاری از کارآفرینان شرکتی تاسیس میکنند بیآنکه برنامهای برای تبدیل این
شرکت به شرکتیماندگار در بازاری بزرگ و در حال رشد داشته باشند .مانیون
میگوید ممکن اســت این افراد در آغازبه سودی سرشار هم دست پیدا کنند
اما حقیقتا به این فکر نکردهاند که بعد از این رشد اولیه ،قدمبعدی چیست .چه
محصولی از نخستین محصول شما برتر است؟ وقتی کسبوکار شما رشد کرد و
آدمهایی مهم قرار شد به دفتر محقر شما رفتوآمد پیدا کنند چه خواهید کرد؟
چطــور میخواهیدمزیت رقابتی خود را در درازمدت حفظ کنید؟ اینها همه
سواالتیاست که آدمها پاسخ به آنها را بهتعویق میاندازند و میگویند وقتی به
آنجا رسیدیم فکرش را میکنیم و این میتواند خطرناک باشد.
در شطرنج آدم باید وقتش را تنظیم و مدیریت کند.

همه کارآفرینان ترس
از شکست را در ذهن دارند

جیسن فراید
کارآفریناسترالیایی

مــا کارآفرینان خیلی چیزها را در دل خودمان نگه میداریم و چیزی بروز
نمیدهیم .ما دوست داریم دیگرانخیال کنند که در اوج موفقیت هستیم
و همهچیز طبق برنامههای ما پیش میرود.واقعیت این است که ما اغلب در
ی است .متاسفانه
مورد کاری که میکنیم مالحظاتی داریم که کامال عقالن 
مامعموال ترسهامان را از ترس اینکه چگونه ممکن است مورد تفسیر قرار
گیرند پنهان میکنیم.هیچ کارآفرینی نیســت که این ترسها را نداشــته
باشــد .چه کارآفرینان در این مورد صادقانه حرف بزنند و چهحرف نزنند
همهشان ترس از شکست را دائم در ذهن دارند.
اگر بخواهم از خودم شروع کنم باید بگویم موارد زیر ترسهایی هستند که
هر روز ذهنم درگیر آنهاست و باکسی در میان نمیگذارمشان:

ما کارآفرینان
خیلی چیزها را در
دل خودمان نگه
میداریم و چیزی
بروزنمیدهیم.
ما دوست داریم
من دیگر جوان نخواهم شــد .آیا ممکن است  10سال دیگر که به عقب دیگران خیال کنند
نگاه میکنم بابت آنچه امروزمیکنم حسرت بخورم؟
که در اوج موفقیت
آیا د ِرموفقیت به روی من بسته شده است؟
هستیم و همهچیز
آیا روزی فرا خواهید رسید که چشمانداز کاریِ امروزم کامال رنگ واقعیت
طبق برنامههای ما
به خود بگیرد؟
پیش میرود.

نگر
آینده

آیا من در کاری که میکنم به قدر کافی توانا هســتم؟ دیگران همه بهتر
از من هستند.
آیا محصول تولیدی من طوری که امید دارم کار خواهد کرد؟
آیا ممکن است ورشکسته و برای همیشه در این وضع باقی بمانم؟
آیا خواهم توانست دوباره پول دربیاورم؟
آیا تا ابد باید در حسادت نسبت به ایدهها و موفقیت دیگران بسوزم؟
آیا ممکن است مجبور شوم برای دیگری کار کنم؟
آیا ممکن است دیگران معتقد باشند که آدم مزخرفی هستم؟
امروز سرمایهگذاران در کار من سرمایهگذاری میکنند اگر روزی به من نه
بگویند به این معناست که دیگر کارم را به قدر کافی خوب انجام نمیدهم؟
آیا دیگران سختتر از من کار میکنند؟
آیا من دارم تصمیمات درستی میگیرم؟
آیا هیچکدام از کارهایی که من میکنم اهمیت در این کسبوکار دارند؟
آیا بلندپروازی من هرگز ارضاخواهد شد یا این مسیری تمامنشدنی است؟
آیا ممکن است روزی شانس کارآفرین بودن را از دست بدهم؟
ترسهای پنهان شما چیست؟

شماره سیو ششم  /فروردین 1394

در یک تورنمنت شطرنج شــما زمانی مشخص دارید تا تعداد حرکاتی معین
انجام دهید .اهمیتی نداردروی صفحه چه اتفاقاتی میافتد .اگر زمان را ببازید،
بازی را باختهاید .مانیون معتقد است ،این مسئلهرابطهای مستقیم با نقدینگی
در کسبوکارهای نوپا دارد .مهم نیست که شما بهترین محصول راتولید کنید.
اگر در میانۀ راه نقدینگیتان تمام شود کارتان ساخته است .در یک کسبوکار
نوپا شــماباید مطمئن باشید که در طول مسیر کاری دارید پولتان را درست
مدیریت میکنید ،یه خوبی پول درمیآورید و بیش از حد ولخرجی نمیکنید.
بعضی از کارآفرینان فکر میکنند که اگر کسبوکارشاندچار بحران شود جامعۀ
کاپیتالیستی به یاریشان خواهد شتافت اما این خیال خامی بیش نیست.

ترسهایپنهان
یک کارآفرین
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علیرضااکبری:درچنددههاخیرکتابهایزیادیدربارهاصولمدیریتبهزبانهای
مختلف در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است .اگرچه بسیاری از این کتابها
معلومات سودمندی در اختیار مدیران قرار میدهند اما بسیاری از این کتابها
به ورطه تئوریپردازی افراطی درغلتیدهاند و فارغ از مشکالت و تنگناهای
توپنجه نرم میکند
واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز با آن دس 
نکاتیرابهعنواناصولمدیریتبهخوانندهالقامیکنندکههیچمعلوم
نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران چارهساز
خواهد بود .مایکل هویل و پیتر نیومن مولفان کتاب «راهنمای ساده
مدیریت15 :ویژگی اساسی مدیران بزرگ» معتقدند که اصول مدیریت
را باید با الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و
موفق استخراج و تدوین کرد .آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی  15ویژگی
اساسی را برای مدیران موفق و بزرگ برمیشمرند و هر یک از این ویژگیها را در فصلی
مجزا به تفصیل مورد بررسی قرار میدهند .از این پس در هر شماره از آیندهنگر ترجمه یکی
از این فصول15گانه را خواهید خواند.

 15ویژگی اساسی
مدیران بزرگ
مایکلهویل
و پیتر نیومن
ترجمهعلیرضااکبری
پاورقی  -بخش نهم

ِ
فضیلت آموختن
در

این اشتباه است
اگر تصور کنیم که
تنها کسانی که
در ردههای باالی
شرکتهستند
باید رشد داده
شوند یا آموزش
در شرکت باید
فقط تا حدی
انجام شود که
مدیران را نسبت
به سایرین برتر
نگه دارد.

نگر
آینده
1394
1393
فروردین
ششم  /اسفند
ی و پنجم
شماره س 
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ی است .ما
برای ما اینکه فرزندانمان برای تحصیل باید به مدرسه بروند امری بدیه 
درک میکنیم که در مقام پدر و مادر بخشی از وظیفۀ مااین است که فرزندانمان
را برای زندگیای که پیش رو دارند مهیا کنیم .اما توانایی خواندن و نوشــتن و
داشــتن درکی از فیزیک و تاریخ همۀماجرا نیست .کودکان باید برای بسیاری
دیگر از جنبههای زندگی آماده شــوند ،چیزهایی مثل تشــخیص خطر ،رفتار
اجتماعی ،ادب اجتماعی،آمادگی برای به اشــتراک گذاشتن چیزها یا دیگران و
قبولمسئولیت.
رشد دادن آدمها شامل انتقال معلومات «نرم» و «سخت» به آنها است .معلومات
سخت شامل معلوماتی میشود که شما میتوانید در کتابی آنرا پیدا کنید یا در
آزمونی آن را بیازمایید .این نوع معلومات پاسخ این سئوالها هستند :چه کسی
اولین انسانی بود که قدم به کرۀ ماه گذاشت؟کریستف کلمب چه زمانی نخستین
سفرش به امریکا را آغاز کرد؟ چطور میشود المپی را به سیم برق متصل کرد؟
چرا آهنربا همیشه در یکجهت اجسام را جذب میکند؟
ی است که انسان باید خود بهدست بیاورد .مثال اجتماعی شدن
معلومات نرم معلومات 
کودکان و اینکه هر کودکی باید یاد بگیرد کهاسباببازیهایش را با دیگران شریک
شود تا همه خوشحالتر باشند یکی از این معلومات است .معلمان و والدین باصالحیت
طوری زمینه رافراهم میکنند که کودکان بیاموزند که شریک شدن وسائلشان با
ی است و با بخشیدن وسائلشان به دیگران متفاوت است.
دیگران کار خوب 
در مقابل مادری را در نظر بگیرید که در جواب بزرگسالی که از دختر کوچکش
میپرسد چند ســالت است بگوید او  3ساله اســت .اولویت اینمادر باید رشد
فرزندش باشــد نه اینکه به جای او به سئواالتی که از دخترش پرسیده میشود
پاسخ بدهد .این سئوال به این دلیل از دختربچهپرسیده نشده که جوابش مهم
بوده بلکه به این دلیل پرسیده شده که کودک را به حرف زدن دعوت کند .اینکه ما
جواب را میدانیم دلیلنمیشود که جواب را به زبان آوریم .گاهی ما باید به دیگران
اجازه دهیم یا به آنها کمک کنیم خودشان پاسخ دهند.
دادن فرزندشان باشند بدیهی است که کارفرمایان
پس اگر والدین مسئول رشد ِ
هم مسئول رشد دادن کارمندانشان باشند .این مسئله به دالیلیکامال الزم است.
اگر شما کارمندانتان را رشد دهید آنها آماده میشوند تا در صورت لزوم بخشی
ت شما را
از وظائف شما را به عهده بگیرند یا در مدتیکه شما غیبت دارید مسئولی 
به عهده بگیرند و در ضمن مهارت بیشتری پیدا کنند و درصد خطایشان پایین
بیاید تا بتوانند رشد کنندو با حداکثر راندمان کاریشان برسند.
 در مورد اهمیت رشد دادن دیگران نقلقولهای زیادی وجود دارد:
مهمترین کمک شما به دیگران این نیست که کمک مالی در اختیار آنها
بگذارید ،بلکه این است که آنها را نسبت به خودشان باورمند کنید.
دیزائیلی 

اگر مرد دانا را نصیحت کنید داناتر
میگردد.

ضربالمثل 
شمع با شعلهورکردن شمعی دیگر چیزی از نور
خود را از دست نمیدهد.

جیمز کلر ،کشیش کاتولیک 
به جای ماهی دادن به آدمها ماهیگیری یاد دهید.

بالمثل چینی 
ضر 
یــک کاپیتان خوب باید به اســتعداد همتیمیهایش اجازۀ
شکوفایی دهد .مثل یک باغبان خوب نه باید زیاد به گیاهان سخت
بگیرد و نه آنها راکال به طبیعت بسپارد.

مایک بریرلی ،کاپیتان سابق تیم کریکت انگلستان

مدیران برجسته:
دوست دارند برای حل مشکالت به دیگران کمک کنند.
به وظائفی که به کارمندانشــان محول میکنند به چشم موقعیتی برای ارتقاء
آنان نگاه میکنند.
برای دیگران کاری انجام نمیدهند اما به آنها کمک میکنند خودشان کارشان
را انجام دهند.
درک میکنند که با رشد دادن دیگران خودشان و تیم کاریشان را رشد میدهند.
مدیران ضعیف:
فکر میکنند آموزش تنها وظیفۀ واحد آموزش است.
بودجۀ آموزش را از بودجه و زمانهای مرده میدزدند.
باور دارند که وقتی خودشان میتوانند کاری را سریعتر انجام دهند آموزش دادن
آن به کارمندانشان وقت تلف کردن است.
این اشــتباه است اگر تصور کنیم که تنها کســانی که در ردههای باالی شرکت
هستند باید رشد داده شوند یا آموزش در شرکت باید فقط تا حدیانجام شود که
مدیران را نسبت به سایرین برتر نگه دارد .رشد دادن دیگران همیشه به معنای
آموزش دادن آنها است ولی نه لزوما آموزش بهطور مستقیم.
بیشتر معلمان این مطلب را درک میکنند .یادگیری باید از درون فرد حاصل شود.
شما باید بخواهید تا یاد بگیرید .درس دادن فقط تا حدیمیتواند سبب یادگیری
فرد شــود .کشف و شهود شخصی میتواند دانشی به مراتب عمیقتر برای ما به
ارمغان آورد تا گوش دادن به سخنرانیاساتید .یک ضربالمثل باستانی چینی این
مطلب را به خوبی بیان کرده است:
بشنو و فراموش کن /ببین و به یاد بسپار /انجام بده و درک کن
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