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سخن نخست:

رونق صنعت و تولید با قانون اتفاق نمی افتد
برخالف پیش بینی های داخلی و خارجی اعم از بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول ،بانک مرکزی ،وزرای مرتبط
اقتصادی و مدیران بانکها ،اقتصاد کشور از رکود فرا رفته و به بحران رسیده است .شرایط بازار ،سرمایه ،تولید ،بازار
مصرف وضعیتی بسیار نگران کننده را رقم می زنند و رکود بی سابقه ای را تجربه می کنیم .علت عمده این شرایط
ریش��ه در محاسبات و برداشت های غلط اقتصادی دولتمردان دارد .خودشیفتگی مقامات اقتصادی ،بها ندادن به
نصایح دلس��وزان و عالمان اقتصادی ،باور نداش��تن اینکه اقتصاد علم است و نمی توان آن را در قالب های معنوی و
ارزشی سامان داد .مشارکت ندادن فعاالن اقتصادی و تشکلها درتصمیم گیری ها  ،توزیع بسیار بد یارانهها ،مذاکرات
و تصمیم گیری طوالنی برجام و رفع تحریم ها و دهها دلیل دیگر علت بروز چنین شرایطی شده اند .اما امروز با این
وضعیت چه باید کرد؟ آیا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ،قانون رفع موانع تولید ،بسته های حمایتی ،برنامه
های خروج از رکود توانسته اند عمل شوند؟ بعید می دانم پاسخ بطور قاطع مثبت باشد .این قوانین حمایتی موثرند
اما در بستری مناسب می توانند کارآمد باشند.
هنوز تکلیف اقتصادمان با اقتصاد جهانی مشخص نشده ،سیاست بر کلیه رفتارهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
و حتی علمی کش��ور س��ایه انداخته ،به ترویج علوم اقتصادی در دانش��گاه ها کمتر توجه می شود ،کمتر از 1000
دانشجوی اقتصاد در مقابل  235هزار فارغ التحصیل رشته های مهندسی داریم ،بدنه دولت بزرگ است و هزینههای
هنگفت��ی برای حقوق و مزایای کارکنان فاقد بهره وری آن پرداخت می ش��ود .نیروه��ای مولد جامعه که به هفت
میلیون نفر هم نمی رسد باید منبع ارتزاق  90درصد مردم کشور باشند .یعنی به ازای هر  10نفر فقط یک نفر تولید
کننده اعم از کارگر و کارآفرین واقعی وجود دارند .منابع مالی کمیابند و بانکها سیاس��ت های انقباضی ش��دید در
پیش گرفته اند ،وضعیت آنقدر وخیم ش��ده که چهار عضو کابینه دولت به رئیس جمهور هشدار می دهند و بحران
آفرینی رکود و کاهش رشد اقتصادی سال جاری را در مقایسه با سال قبلی پیش بینی می کنند.
تجربه نش��ان داده قوانین زمانی کارآمد و موثر هستند که بس��تر آماده باشد .صنعت و تولید امروز نیازمند بستری
آرام و امیدوار کننده اس��ت .در اقیانوسی متالطم و طوفانی هدایت کشتی بسیار دشوار است اما این اقیانوس وقتی
آرام می ش��ود و تالطم ها فرو می نش��یند ،ناخدا بسیار راحت کش��تی را به بندر مقصود می رساند .صنعت و تولید
آرامش می خواهد .پس از مذاکرات بسیار طوالنی برجام و موضع گیری های برخی مقامات موثر حکومتی از یکسو
و دلواپسان از سوی دیگر شرایط غیرقابل پیش بینی و ایستایی را ایجاد نموده که تصمیم گیری را برای کارآفرینان
دش��وار ساخته و سرمایه گذار داخلی و خارجی یه تحلیل مناس��بی از اوضاع دست نمی یابد .با رفع تحریم ها و باز
شدن فضای اقتصادی ،سرمایه ایرانیان خارج از کشور می تواند قابل توجه باشد و با یک عفو عمومی به آنان که نقش
تخریبی برای کشور نداشته اند در بستر سازی ورود سرمایه ها کمک می کند.
آنان که امروز با دولت موافق نیستند و سرناسازگاری گذاشته و رفتارهایی را سازماندهی می کنند که به زیان منافع
ملی کشور است .بدانند توفیق ما در انسجام و کمک به یکدیگر برای بهبود اداره کشور است .گویی برخی کنار نشسته
و آرزوی ناکام��ی دولت را دارند و بر این طبل می کوبند و برای اثبات ادعای خود از ایجاد هر مانعی دریغ نمی کنند
و به جای آنکه ریش��ه ها را یافته و برنامه ای برای توفیق ارائه دهند ،سعی در اثبات خود دارند .کشور نیاز به تدابیر و
تصمیمات شجاعانه دارد و در مسیر محافظه کاری و روزمرگی و سپردن امور به تقدیر قطعاً توفیقی نخواهیم داشت.
احمد اثنی عشری -مدیر مسئول
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بخش خصوصی
دولت و سرمایهگذاری خارجی
حسين متين راد  -رئیس هیات مدیره شرکت کارتن مشهد

آنچه بیش از هر نوع س��فر هیأتهای تجاری در ش��رایط
فعلی که امیدوارم نتایج توافق هس��تهای زودتر به نتیجه
برس��د ،ضرورت دارد اتخاذ سیاست مشخص دیپلماسی
اقتصادی اس��ت .مولفههای اقتصادی جزئ��ی از اهداف
پنهان سیاس��تها و موضعگیریهای سیاسی است .در
واقع دیپلماس��ی اقتصادی برای ارتقاء س��طح تعامالت
تجاری مهمترین اهداف سیاس��ت خارجی کش��ورها را
تشکیل میدهد .حداقل از س��ال گذشته تاکنون بالغ بر
 100هی��أت و نزدیک به  2500تاج��ر و فعال اقتصادی
از کش��ورهای مختلف و در حدود 900تاجر و بازرگان در
قالب گروههای مختلف و با مجوز سازمان توسعه تجارت
در س��فر بودهاند .افزایش حضور ش��رکتها و هیأتهای
تج��اری ب��رای بازدیدها و کس��ب اطالع��ات از وضعیت
پس��اتحریم در ایران بهگونهای است که احتماال مدیران
داخلی مرتبط در فرآیند حضور و بازدید ،تغییر در برنامه
خود را مستمرا داشته و دارند ،بهخصوص در حوزه بخش
خصوصی که به پیشقراولی اتاق بازرگانی انجام میشود.
رصد گزارشهایی که توس��ط موسسات معتبر خارجی و
نیز گزارشهای اقتصادی منابع داخلی ،توسط عالقمندان
به سرمایهگذاری در قالب هیأتهای تجاری ،پیشزمینه
هر نوع مذاکره تجاری اس��ت .بهتری��ن گزینه اطالعاتی
برای س��رمایهگذاری خارجی ،ش��اخصهای اقتصادی،
شاخصهای فضای کسبوکار ،درجه ریسک و مشخصات
بازار سرمایه و رش��تههای موردنیاز سرمایهگذاری است.
ضمنا ش��اخصهای بورس و بازار س��رمایه ما نیز یکی از
مواردی اس��ت که حتم��ا به آن توجه خواهد ش��د .با این
تف��اوت که هم��ه ظرفیته��ای اقتصادی م��ا در بورس
معامله نمیش��ود .در هرحال ما بهعن��وان جامعه هدف
سرمایهگذاری ،ش��رایطمان چگونه و دغدغههایمان در
چه زمینههایی است- :شرایط سیاسی-امنیتی -شرایط
اقتص��اد کالن  -قوانین و مق��ررات -کارایی دولت -رتبه
فضای کسبوکار -زیرساختها -نرخ ارز و چگونگی نقل و
انتقال داراییها -مسائل مرتبط مالیاتی ،مالی و بازار کار لذا
تحریمهای داخلی در جذب سرمایهگذاری خارجی خوان
مهمی است که نباید تسریع را با خوشبینی نتیجه گرفت.
برنامه ما برای جذب سرمایهگذار چیست؟ طبیعتا نقش
سازمان جذب س��رمایهگذاری خارجی (معاونت وزارت
دارایی) بسیار تاثیرگذار است ،ولی متاسفانه بعد از سالها
محدودیت در اینگونه روابط شاید تیم کارآزمودهای برای
برگزاری مراس��م و رعایت الزامات آن نیاز اولیهای باشد:
زبان خارجی موردنیاز در همه ردههای فرآیند محیط و شرایط بازاریابی برای جذب سرمایهگذار-فرآیند رابطه ش��فاف -تهیه اطالعات کامل و جامع در

بخش موردنیاز س��رمایهگذاری بهخصوص در رش��تههایی که در زم��ان تحریم ،تضعیف
شده است.
توضیح و تبیین چگونگی رفع دغدغههای مورداشارهپرداخت هزینه بهعنوان محیط اصلی سرمایهگذاری برای تحریک تقاضای سرمایهگذاریس��رمایهگذار خارجی حتما میخواهد تولید رقابتپذیر داش��ته باشد ،پس حتما همهمولفههای اثرگذار در فرآیند سرمایهگذاری را باید داشته باشد ،مثل :بانک خصوصی ،بیمه
خصوصی ،قیمتگذاری رقابتی و ...تمامی موارد مطروحه فوق ،محدودیتهای خاص خود
را دارد که بخش��ی از آن در قالب رتبه فضای کسبوکار تبیین میشود که متاسفانه رتبه
خوبی نیست .از طرفی باید توجه داشت که گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
در سال گذشته میالدی نشانگر کاهش  31درصدی سرمایهگذاری خارجی و تقلیل آن به
 2،1میلیارد دالر است که علت عمده آن تحریمها و کاهش سرمایهگذاری در دنیا بوده است.
آنچه رفت ،شاید بخشی از توضیح اولیه شرایط کالن است اما ما برای استان بهعنوان یکی
از مناطق جاذب ،بازار هدف مصرف و گردشگری چه برنامهای داریم؟ آیا اسنادی که برای
جذب سرمایهگذار بهعنوان امکانات اطالعاتی اولیه برای یک سرمایهگذار ضروری است،
تهیه شده است؟
در اس��تانما یک واح��د بزرگ صنعتی که بالغ بر  500 0نفر نیرو داش��ته باش��د ،نداریم.
س��رمایهگذاری صنعت��ی بزرگ ک��ه مبنای ایج��اد آن صرف��ه مقیاس باش��د ،نداریم.سرمایهگذاری صنعتی بزرگ که ارزش افزودن در تمامی مراحل زنجیره تأمین حداکثریباش��د ،نداریم- .زیرساختهای اصلی تامین گاز ،برق ،آب و ...نداریم- .چشمانداز طراحی
ش��ده نداریم- .برای س��ال  2017که قرار است مش��هد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان
اسالم معرفی ش��ود ،آمادگی نداریم- .بخشی از این آمادهس��ازی میتواند برای نیازهای
جذب سرمایهگذار در آینده مورد استفاده قرار گیرد ،چه برنامهای برای این مسأله داریم؟
برای جذب سرمایهگذار یعنی بازاریابی برای فروش محصول ،چه برنامهای داریم؟ -نقشاتاق بازرگانی و تش��کلهای مدعی در چگونگی جذب سرمایهگذار چگونه است؟ -نقش
نمایندگان حکومت در بسترسازی جذب سرمایهگذار چگونه است؟ من ناامید نیستم اما
اگر خوشبین باشم ،خائنم.
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محوری به نام

«بنگاههایصنعتی»
محسن خلیلی عراقی
کالم را با این عبارت درخش�ان از دانشمند برجس�ته مایکل پورتر آغاز می کنم  « :رونق و آبادانی کشورها
موروثی نیس�ت  ،ایجاد کردنی اس�ت  .برخالف باور اقتصاددانان کالس�یک ،آبادان�ی حاصل مواهب و
داش�تههای طبیعی کش�ورها ،همچون نیروی کار ماهر ،نرخ بهره و ارزش پول ملی هم
نیست .توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری در صنایع آن و
بهبود بخشیدن به وضعیت صنعت  ،مزیت بنگاهها در رقابت با رقیبان دیگر و تالش
و کوشش برای پیش افتادن از بهترین رقیبانشان در جهان ».
همواره بر این باور بوده ام که پیش�رفت و تحول در صورت�ی اتفاق می افتد که از
سلسله امکاناتی زیر بنایی برخوردار باشیم و بتوانیم این امکانات را به درستی
با هم پیوند دهیم.
این امکانات زیر بنایی از بعد انسانی « فرهنگ « محسوب شده و از بعد فیزیکی
کارهای گس�ترده زیر بنایی اند که در کش�ورمان به میزان قابل توجهی صورت
پذیرفته اند و البته وجود مولفههای اقتصاد کالن مناسب و فضای کسب و کار پیش
برنده ضروری است که در این حوزهها با ضعفها و موانع بسیاری موجه ایم .اما آنجا
ک�ه این همه با هم به زیبایی درهم می آمیزند و محصولی ارزش�مند خلق می کنند ،
عرصه « بنگاههای اقتصادی « است  .براین اساس تا شرایط در این عرصه و اقتصاد خرد
مس�اعد نباشد  ،اصالحات سیاسی و اقتصادی درسطح کالن به بار نخواهند نشست  ،چراکه
به گفته پورتر ،این بنگاهها هس�تند که در صنایع جهانی با هم رقابت می کنند و نه کشورها « – امری
که خوشبختانه امروز مورد قبول و تاکید دولتمردان کشورمان قرار گرفته است .

مصایب کالن و شوک تحریم
تحریمهای اقتصادی اگر چه تاثیر بسیاری در فضای اقتصادی
کشور و فعالیت بنگاههای اقتصادی نهاده اند ،اما همان طور که
در گزارش « بسته سیاس��ی دولت برای خروج از رکود تورمی»
آمده  ،نقش این عامل شوک آور بوده و اقتصاد ایران پیش از آن نیز
به واسطه مجموعه ای از سیاستها و اقدامات نادرست ،وضعیت
نامناسب و نامساعدی داشته است ،چنان که در مورد صنعت ،به
واس��طه مجموعه ای از سیاستها و اقدامات نادرست ،وضعیت
نامناسب و نامس��اعدی داشته است ،چنان که در مورد صنعت،
به واس��طه تثبیت نرخ ارز در ش��رایط تورمی در مقابل افزایش
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هزینههای تولید و قیمت محص��والت تولیدی ،قدرت رقابت صنایع
داخلی در مقابل صنایع خارجی کاهش شدیدی یافته بود .همچنین
به دلیل کاهش نرخ حقیقی ارز در طول چند س��ال و ارزان تر ش��دن
نسبی کاالهای خارجی نسبت به کاالهای داخلی ،واردات به سرعت
افزایش یافته و در آستانه و شروع تحریمها به اوج خود رسیده است.
بر این اساس و در بستر مجموعه بی ثباتی سیاستهای اقتصاد کالن،
تحریمها نقش شوک را بر اقتصاد ایفا کرده و چنان شد که می دانیم:
کاهش رش��د اقتصادی به منفی  5.8درصد در سال  91و تنزل رشد
ارزش افزوده بخش صنعت به منفی  10درصد و سقوط رشد اشتغال
صنعتی به منفی  36درصد.
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در کنار این وضعیت کوتاه مدت ،اقتصاد کش��ورمان نه فقط در یک
دهه اخیر ،بلک��ه حتی قبل از آن و طی  5تا  6دهه تاریخ معاصرمان
وضعیت مطلوبی نداشته است ،چنان که طبق یکی از گزارشهای
ستاد برنامه ششم توسعه ،از سال  1353تاکنون به طور مستمر نرخ
تورم باال و دو رقمی بوده است .همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه
در اقتصاد ایران نوسانی بوده و از سال  1372روندی کاهشی داشته
و نرخ بیکاری نیز همواره باال و رش��د بهره وری کل ،همواره ضعیف
و نزولی بوده است .
بر این اس��اس و با آگاهی از این که اقتصاد ای��ران در دردی مزمن و
تاریخی و در س��اختاری نفتی ،دولتی و بس��ته گرفتار است ،شاید
بتوانیم درباره آینده صنعت در افق نزدیک و به خصوص بنگاههای
کوچک و متوس��ط صنعتی که عمدتا خصوصی اند ،سخن بگوییم.
از بین س��ناریوهای « ادامه وضعیت موجود » و تغییر وضعیت و در
راستای سیاستهای انبساطی « و سایر سناریوهای ممکن « تغییر
وضعیت با اجرای سیاس��ت اصالح ساختارها » را اگر چه دشوار ،اما
ممکن و مطلوب می دانیم .در این سناریو ،دولت ضمن تداوم راهی
که در یک س��ال اخیر در راستای حل مس��اله هسته ای و مذاکره با
قدرتهای جهانی و همچنین اجرای سیاس��تهای انضباط مالی و
پولی و تالش برای بهبود فضای کس��ب و کار و نش��انه گرفتن تورم
پیموده ،باید از سرمایه اجتماعی خود در راستای کاهش هزینهها
و ارتقای بهره وری اس��تفاده کند ،چرا که هنوز منابع بس��یاری در
اقتصاد کش��ورمان وجود دارند که در صورت جهت دهی صحیح به
آنها و تعیین اولویتها می توان از تهدید تحریم  ،فرصت ساخت .
استقرار عدالت مالیاتی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود
درآمدی و کاهش فشار بر واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله این
راهکارها خواهد بود .تس��ریع فرآیند آزاد س��ازی اقتصادی و ایجاد
رقابت و جلوگیری از مداخالت اداری دستگاههای دولتی و سامان
دهی طرحهای نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی – فنی نیستند
و اجرای کامل الیحه حمایت از تولید که امید اس��ت تا س��ال آینده
کار قانونی ش��دن آن تمام شده باش��د از جمله اقداماتی اند که می
توان با اجرای آنها در روزگار دشوار امروز  ،امکان رونق و پیشرفت را
در فضای اقتصادی و صنعتی کش��ور و بنگاههای کوچک و متوسط
انتظار داشت .

استراتژی توسعه صنعتی
اگر یک روز سخن این بود که « صنعت» محور توسعه است و در دورهای
نیز چنین شد و دس��تاوردهای بس ارزشمنمدی به یادگار گذاشت (
رشد دو رقمی صنعت در برنامه سوم توسعه ) امروز میتوانیم این سخن
را محور قرار دهیم که « بنگاههای صنعتی «محور توس��عه اقتصادی
اند و سیاستهای کالن دولت باید در راستای رویش و ریزش منطقی
بنگاهه��ای اقتصادی در فضایی رقابتی باش��ند ،چراکه تا بنگاههای
صنعتی و اقتصادی ما بالغ نشوند  ،صنعت و اقتصاد ما بزرگ نخواهند
ش��د .ابزار این کار همکاری و تعامل فعاالن اقتصادی است تا در قالب
نهادها و تشکلها و با استفاده از خرد جمعی و در سایه تفاهم ،همدلی
و همکاری ب��ا یکدیگر و با دولت ،امکان توس��عه اقتصادی و صنعتی
کشور را فراهم نمایند.
در این میان ،اما یک حلقه مفقوده مهم و ضرورتی حیاتی برای برون
رفت از بحرانه��ای موجود در قالبی پایدار در حوزه صنعت کش��ور
وجود دارد و آن نبود « نقشه راه » برای توسعه صنعتی کشور است که
به « اس��تراتژی توسعه صنعتی « مشهور است  .به نظر می رسد زمان
حاضر فرصت بس��یار مغتنمی است تا پیش از حل مشکل تحریمها و
هجوم دالرهای نفتی بدانیم که اصوال از صنعت کشور چه می خواهیم
و آیا صحیح اس��ت در کش��وری که همواره با تنگنا و نامطمئن بودن
(درآمدهای نفتی ) مواجه اس��ت س��رمایههای محدود را در بیش از
یکصد رشته صنعتی پخش و در نتیجه کم اثر کنیم ؟
اس��تراتژی توس��عه صنعتی می تواند راهگش��ای ما عالوه بر اولویت
بندی رشتههای صنعتی برای تخصیص بهینه منابع ،چراغ راه سایر
بخشهای اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی باشد که بدانیم چه نوع
جامعه ای و چه نوع رفتاری را در رابطه با کشورهای جهان می خواهیم
و همچنین چه کارهایی باید انجام دهیم تا به مطلوبمان برسیم .
در این چارچوب می توان س��ال آینده و س��الهای بعد تر را در صورت
اس��تفاده صحیح از امکان��ات موجود و بهره برداری از س��رمایههای
اجتماعی  ،برای بخش خصوصی کشور روشن ارزیابی کرد.
با توجه به آگاهی دولت و جامعه از ضرورت توسعه غیر نفتی و متکی به
اقتصاد پویا و مولد و با محوریت بخش خصوصی واقعی و اصیل کشور،
احتمال تحقق آن دو چندان خواهد بود .
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ارتباط میزان رضایت از زندگی با رشد یا ثبات اقتصادی

در اروپا رفاه را بر اس�اس عواملی فراس�وی “تولید ناخالص داخلی” می س�نجند و
پارامترهایی مثل استاندارد زندگی ،خانواده و زندگی اجتماعی را در نظر میگیرند.
تصویری که به این ترتیب به دس�ت می آید ،پیشرفت هر کش�ور را بهتر نشان می
دهد .در این دادهها ،هم شاخصهای عینی وجود دارد و هم شاخصهای ذهنی مثال
میزان رضایت از زندگی.
اما شادی و رضایتمندی را چگونه اندازه می گیرند؟
ابتدا باید تولید ناخالص داخلی سرانه کشور خود را محاسبه
کنید .بع��د ببینی��د عمر متوس��ط و وضعیت س�لامتی در
جامعهتان چطور است ،یعنی افراد جامعه چقدر بدون اینکه
مریضی س��ختی برایش��ان پیش بیاید عمر می کنند .مرحله
بعد میزان حمایت اجتماعی از شماس��ت .یعنی دوس��تان و
خویش��اوندانتان در وقت خوشی و ناخوش��ی چه قدر از شما
پشتیبانی می کنند؟
سپس ببینید میزان فساد اداری در کشور شما چه قدر است ؟
آیا مانع پیشرفتتان می شود؟ سخاوتمندی هم به همان میزان
مهم است  .خود ش��ما یا هم شهریهایتان چه قدر خودخواه
هستند یا نیستند؟ و در آخر آیا برای تصمیم گیریهای اساسی
در زندگی تان آزاد هس��تید؟ نتای��ج را با هم جمع می کنید و
احساس خودتان نسبت به زندگی را هم در نظر می گیرید.
ای��ن دادهها ط��ی مصاحبه با نمون��ه افراد جامعه بر اس��اس
مقیاسی موس��وم به کانتریل گردآوری می شود .یعنی از هر
کس میپرسند که از یک تا ده چه نمره ای به معیار مورد نظر
می دهند و انتظار دارند پنج س��ال بعد چه نمره ای بدهند .در
نهایت ،این دادهها میزان شادی شما را به دست می دهد.
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دستورالعمل هلند برای زندگی شاد افراد جامعه
هلند یک��ی از پنج کش��ور اول دنی��ا ،از نظر ش��ادی مردم و
رضایتشان از زندگی است .دستور العمل هلندیها برای میزان
رضایت و خوشحالی چیست؟ سرانه تولید ناخالص ملی هلند
یکی از باالترین تولیدهای سرانه ملی در سراسر اروپاست .این
کشور پس از لوکزامبورگ دوم است .برابری زن ومرد ،انعطاف
در س��اعات کار ،توازن بین کار و زندگی :دستورالعمل هلند
برای رسیدن به شادی ،برقراری توازن همه زمینههاست.
در این کشور  ۷۵درصد مادران جوان کار پاره وقت دارند و حتی
برخی از پدرها .دولت از این انعطاف در ساعتهای کار حمایت
می کند تا والدین بتوانن��د وقتی را که باید در خانه بگذرانند،
بهتر سازماندهی کنند.
گفتگو با یکی از پیشگامان اقتصاد مرتبط با شادی
طب��ق گ��زارش س��ازمان مل��ل در ب��اره رضایتمن��دی،
اروپایی��ان در وضع خوبی به س��ر می برن��د و انتظار می رود
این وضعیت تا گزارش بعدی که در بهار س��ال جاری میالدی
منتشر خواهد ش��د ،برقرار بماند .پروفسور لرد ریچارد لیارد،
یکی از نویسندگان گزارش سازمان ملل درباره شادی است.
با گفتگوی ایشان را درپی می خوانیم.

شادی را چه طور تعریف می کنید؟ شادی احساسی
است درونی یا واقعیتی است بیرونی؟
پروفسور لرد ریچارد لیارد« :البته شادی صد درصد یک احساس
است .اما می توان آن را اندازه گرفت ،می توانیم از مردم بپرسیم
که چه احساس��ی دارند و چقدر از زندگیش��ان راضی هستند.
می بینیم ک��ه جوابهای آنها واقعیت دارد .می بینید در خیلی از
کشورها مثال ایاالت متحده آمریکا و آلمان میزان این شادی طی
دورانی طوالنی تغییر نکرده است ،گرچه سطح زندگی خیلی باال
رفته و بهتر شده است».
آی�ا ای�ن واقعیته�ا آنق�در ج�دی هس�تند که در
سیاستگذاریهای کالن نقش داشته باشند؟
پروفس��ور لرد ریچارد لیارد « :فکر می کنم این چیزی است که
بیش از هر همه ،از سیاستگذاران خواسته می شود .بریتانیا اولین
کش��وری است که میزان ش��ادی اجتماعی را اندازه می گیرد و
به نظرم ،تمام کش��ورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
هم این کار را می کنند .خانم مرکل گفته اس��ت که می خواهد
سیاستها را بر روی «آن چه برای ما اهمیت دارد» ،متمرکز کند
که البته بدین معناست که سیاستگذارها در حال حاضر به این
چیزهای مهم توجه نمی کنند».
فکر می کنید در اروپا همه پارامترها را زیر نظر داریم؟
پروفسور لرد ریچارد لیارد« :سالمت روانی باید یکی از ستونهای
سیاستهای اجتماعی باشد و الزم است در زمینه سالمت اجتماع
بین س�لامتی جس��می و س�لامتی روانی توازن برقرار کنیم.
چنین توازنی در حال حاضر در هیچ جای دنیا برقرار نیست.اگر
نظری بیاندازید به چیزهایی که منجر می ش��ود در بزرگسالی
از زندگیتان احس��اس رضای��ت کنید ،می بینی��د که احتمال
رضایت از زندگیِ کسی که در مدرسه نمرههای خوب می گیرد
و درسش خوب اس��ت ،کمتر از کسی است که از نظر احساسی
سالم اس��ت .مهمترین عامل برای پیش بینی میزان رضایت از
زندگی ،سالمتی احساسی (روانی) در دوران کودکی است و نه
میزان موفقیت درسی .بنابراین الزم است کال دیدمان را نسبت
به اولویتهای اجتماعی موجود تغییر دهیم و س��عی کنیم افراد
شادتری داشته باشیم».
فکر می کنید در فضای اقتصادی امروز اروپا این کار
شدنی است؟
پروفس��ور لرد ریچارد لیارد« :بله صددرص��د .ببینید هنوز پول
خیلی زیادی در اروپا خرج می کنیم و نیاز به بازتوزیع پول برای
چیزهایی داریم که واقعا برای مردم مهم است».
معیاره�ای اقتص�اد مرتبط با می�زان رضایتمندی و
شادی افراد جامعه در اروپا
در اروپا بزرگترین نگرانی درباره رفاه فردی ،مسئله بیکاری است.
البته این نگرانی طی چند ماه گذشته کاهش یافته است .درباره
وضع اقتصاد و مهاجرت هم نگرانی وجود دارد .جالب اس��ت که
مهاجرت مستقیما به اقتصاد مربوط نمی شود ،اما سومین نگرانی
عمده در اروپاس��ت .درباره امنیت اجتماعی ،سالمتی ،کسری
بودجه و حتی تورم هم نگرانی وجود دارد .آیا اقتصاد شادی تمام
اینها را در برمی گیرد؟
ش��هر رتردام پایتخت ش��ادی اس��ت .عده ای از دانشجویان و
اس��تادان دانش��گاه اراس��موس رتردام درباره ارتباط اقتصاد
و خوش��حالی مل��ل مختلف تحقی��ق می کنند .طب��ق یکی از
بررسیهایی که اخیرا ً انجام شده است ،بین رشد تولید ناخالص

شرایط اجتماعی الزم برای شادی ،توسعه یافتگی اقتصادی
است و آزادی — آزادی خیلی مهم است — و برابری ،اطمینان به
یکدیگر در جامعه .هر جا این اطمینان نسبت به افراد دیگر وجود
دارد ،شادی مردم هم بیشتر است .اینها ،بطور خالصه ،مب ّینهای
اجتماعی شادی هستند ،یعنی عواملی که موجب شادی مردم
میشوند

ملی و میزان ش��ادی افراد کشورهای مختلف ،رابطه مس��تقیم وجود دارد .بعالوه،
میانگین میزان ش��ادبودن افراد در کشورهایی که بیشترین رشد اقتصادی را داشته
اند ،بیشتر بوده است.
روت وونهوون ،استاد دانشگاه اراسموس رتردام می گوید« :اگر سراسر کشوها را با هم
مقایسه کنید ،فقط درآمد مهم است .اگرافراد را داخل کشورها باهم مقایسه کنید،
میزان مطلق درآمد مهم نیس��ت ،بلکه تفاوتِ درآمد مهم است .حتی در کشورهای
فقیر ،فق ِر کمتر نسبت به بقیه می تواند مایه خوشحالی باشد».
وی می افزاید« :ش��رایط اجتماعی الزم برای شادی ،توسعه یافتگی اقتصادی است
و آزادی — آزادی خیلی مهم است — و برابری ،اطمینان به یکدیگر در جامعه .هر
جا این اطمینان نسبت به افراد دیگر وجود دارد ،شادی مردم هم بیشتر است .اینها،
بطور خالصه ،مب ّینهای اجتماعی ش��ادی هستند ،یعنی عواملی که موجب شادی
مردم می شوند».
رابرت دور ،استاد اقتصاد دانشگاه اراسموس هم می گوید« :در گذشته تأکید بر رشد
اقتصادی بود ،یعنی تولید ناخالص ملی .اما امروز کش��ورهای بیشتری توجهشان را
به شادی و رضایت از زندگی معطوف می کنند .البته نباید تولید ناخالص ملی و رشد
اقتصادی را فراموش کرد .به نظر من ش��ادی چیز دیگریس��ت که باید درکنار رشد
اقتصادی و تولید ناخالص ملی در نظر داشت یعنی باید دیدگاهی باز داشته باشیم».
ارتباط شادی و رشد اقتصادی
ژان پل فیتوسی یکی دیگر از پیشگامان حوزه اقتصاد شادی است وی در کمیسیونی
که در سال  ۲۰۰۹برای ارتباط شادی و اقتصاد تشکیل شد ،حضور داشته است .آقای
فیتوسی معتقد است که ش��ادی مفهومی ذهنی است ،اما کیفیت زندگی مفهومی
عینی و واقعی است .با وی در مورد ارتباط شادی و رشد اقتصادی گفتگو می کنیم.
آیا معیارهای اقتصادی همه جنبهها را پوشش می دهد؟
ژان پل فیتوسی« :شادی ذهنی است و به فرد بستگی دارد .اما رفاه و کیفیت زندگی،
مفهومی عینی اس��ت .البته پول یک نشانه اس��ت .اما سالمتی و بهداشت هم مطرح
است ،همینطور شغل خوب .برای اینکه می دانیم هزینه بیکاری خیلی بیشتر از مقدار
درآمدی است که در اثر بیکاری از دست می رود».
فکر نمی کنید اینها در حال حاضر بیشتر یک شعار باشد؟
ژان پل فیتوسی« :خوب همیشه شعار هست .دولت نمی فهمد که چرا در انتخابات
شکس��ت می خورد و مردم چه احساسی دارند؟ مرتب از بازگشت به رشد اقتصادی
حرف می زند ،ولی اگر بیشتر مردم تأثیر مشخص این رشد را در زندگیشان نبینند،
فکر می کنند که یا دروغ می ش��نوند ،یا سیاستهای اتخاذ شده فقط به درد پولدارها
می خورد .حتی دولتها هم خواهان رش��د اقتصادی ای ک��ه فایده اش به یک درصد
جمعیت برسد ،نیستند زیرا نتیجه اش حتما شکست در انتخابات بعدی خواهد بود».
پس چگونه می توان نابرابریها را کاهش داد؟
ژان پل فیتوسی« :به رش��د اقتصادی نیاز است .مردم به درآمد و رشد اقتصادی نیاز
دارند .اگر در اقتصاد س��بز و در فناوریهای نوین محیط زیست سرمایه گذاری کنید،
طبق تعریف درآمد شما توزیع می شود .تضادی در این نمی بینم که در این وضعیت
خواهان رشد اقتصادی شویم ،زیرا این رشد اکثریت جامعه را در بر می گیرد».
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یک س�ال پس از آغاز برنامه «اقتصاد واقعی» آیا تغییری در وضعیت سالمت
اقتصادی اروپا بوجود آمده؟ آیا نش�انههایی از بهبود دیده می ش�ود؟ در این
مجالبناداریماستراتژیهایرشدوچشماندازاقتصادیاروپارابررسیکنیم.
اتحادیه اروپا با چهار میلیون کیلومت��ر مربع و جمعیتی بالغ بر  503میلیون ،بعد از
چین و هند پرجمعیت ترین در دنیاست .هفت درصد جمعیت دنیا ساکن قاره سبزند
و لذا حجم مبادالت تجاری اروپا در دنیا مهم است .البته دوسوم این مبادالت در داخل
اتحادیه صورت می گیرد .بنابراین روابط بین کشورهای عضو هم از این حیث از اهمیت
باالیی برخوردارند.
منطقه پولی یورو به تنهایی ،بعد از ای��االت متحده آمریکا ،دومین اقتصاد بزرگ تک
ارزی در سطح دنیاست .وقتی پای صادرات هم به میان می آید بازهم برگ برنده دست
منطقه پولی یوروست .کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را به منطقه پولی یورو اضافه کنید
تا قدرت تولیدی اروپا برایتان مشخص شود و متوجه شوید سالمت اقتصادی قاره سبز
نه تنها برای ساکنان آن که برای کل دنیا ،اهمیت زیادی دارد.
اما آیا وضعیت اقتصادی نسبت به سال گذشته بهتر شده است؟ آیا تدابیر اتخاذ شده
توس��ط دولتها و موسسات اروپایی و بین المللی منجر به نتایج مورد نظر شده اند؟ در
یک جمله ،آیا آسمان اقتصادی اروپا آفتابی شده یا همچنان خطر آنرا تهدید می کند؟
ولف گانترام ،مدیر اتاق فکر اروپایی ( )Bruegelدر این باره معتقد اس��ت« :وضعیت
اقتصادی نسبت به س��ال گذش��ته اندکی بهبود پیدا کرده که البته خیلی چشمگیر
نیست .روی کاغذ مثل اوایل سال گذشته شاهد پایان رکودیم که نشان از بهتر شدن
وضعیت دارد اما نرخ بیکاری همچنان خیلی باالس��ت و میزان شغل آفرینی محدود
بوده است .اگر تالشهای آلمان را در نظر نگیریم باید بگوییم که شغل آفرینی در بقیه
کشورها در حد صفر بوده است».
کسری بودجه ،حتی در آن دسته از کشورهایی که از بحران آسیب زیادی دیدند هم،
تحت کنترل درآمده اس��ت .اما برای رسیدن به این نقطه هزینه زیادی پرداخت شد:
بدهیهای دولتی افزایش یافتند ،تقاضاهای داخلی سقوط قابل توجهی کردند و فاصله
طبقاتی و فقر هم تشدید شد .نرخ بیکاری هم هنوز خیلی باالست.
بنابراین باید ویتامین بیش��تری به اقتصاد تزریق کنیم .بخشی از این انرژی مربوط به
سیاس��تهای پولی می ش��ود و بنابراین بانک مرکزی اروپا باید تالش بیشتری داشته
باشد و مثال اوراق قرضه بیشتری از دولتهای منطقه یورو بخرد .اما بخشی از این مسئله
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مربوط به سیاستهای مالیاتی است و باید روی محرکهای
اقتص��ادی منطقه یورو ،بوی��ژه در آلمان س��رمایه گذاری
بیشتری صورت بگیرد.
افزایش رقابت پذیری در برخی کش��ورها حاصل نشده مگر
با کاه��ش هزینههای تولید .اما ب��رای بهبود وضعیت کلی
تولید باید در بخش��هایی نظیر آم��وزش ،پژوهش و نوآوری
هم سرمایه گذاری بشود .همه اینها در شرایطی است که وزن
بدهیها ،قدرت مانور را محدود کرده است.
ورزش ،تغذیه و حتی س��فر ،حوزههایی هستند که نوآوری
در آنها قدرت مانور دارد .اگ��ر اروپا بدنبال آینده ای باثبات
اس��ت باید به علم و دانش توجه و روی اقتصاد سبز سرمایه
گذاری کند.
باید به این تالشها یکس��ری تدابیر ویژه را هم اضافه کنیم.
یکی به فعالیتهای تحقیقاتی و نوآرانه مربوط می ش��ود و
دیگری به استفاده از کارگران ماهر و آموزش دیده .این یک
برنامه کلی است که در موفق شدن یا نشدن یک منطقه نقش
تعیین کننده ای ایفا می کند.
برای این منظور صندوق توس��عه منطقه ای اروپا طی پنج
س��ال گذش��ته حدود  85میلیارد یورو به ح��وزه نوآوری
اختصاص داد .این رقم در س��ال  2020به صد میلیارد یورو
می رسد که در خدمت نوآوری ،پژوهش ،خدمات دیجیتال و
کمک به شرکتهای کوچک و متوسط بازرگانی خواهد بود.

انتشار تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول ؛

اقتصاد ایران  1.3درصد در  2016رشد می کند

صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد
اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال جاری میالدی را به
ترتیب  0.6درصد و  16.5درصد برآورد و پیشبینی کرد
اقتصاد ایران در سال آینده رشد  1.3درصدی داشته باشد.
مش��روح جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول از
سلسله گزارشهای «چشم انداز اقتصادی جهان» که به
بررسی شاخصهای اقتصادی کشورهای جهان از جمله
ایران میپردازد ،منتشر شد.
صن��دوق بینالمللی پول در این گزارش رش��د اقتصادی
ایران برای س��ال جاری میالدی را  0.6درصد پیشبینی
کرده اس��ت .درحالیکه صندوق بینالمللی پول رش��د
اقتصادی ایران برای س��ال  2014را در گزارش پیش��ین
خود  1.5درصد برآورد کرده بود اما در این گزارش رش��د
اقتصادی ایران در سال گذشته میالدی اصالح و  3درصد
اعالم شده است.
بر اس��اس این گ��زارش ،نرخ تورم ایران در س��ال 2015
میالدی نسبت به سال گذشته افزایش مییابد و به 16.5
درص��د خواهد رس��ید .در این گزارش ،رقم اعالم ش��ده
صندوق بینالمللی پول برای نرخ تورم در س��ال گذشته
میالدی  15.5درصد است .بر اساس پیشبینی این نهاد
بینالمللی نرخ بیکاری ایران در س��ال جاری میالدی به
 12.3درصد خواهد رسی د که نسبت به سال قبل افزایش
خواهد داشت .بیکاری ایران در سال  2014بالغ بر 11.2
درصد اعالم شده است.
همچنین پیشبینی ش��ده است ،تراز حسابهای جاری
ایران در سال  2015به معادل 0.8درصد تولید ناخالص
داخلی این کش��ور برس��د ،رقمی که برای س��ال گذشته
میالدی  3.8درصد برآورد شده است.
بر اس��اس تخمین صندوق بینالملل��ی ،اقتصاد ایران در
سال  2016رشد بیشتری را تجربه میکند و در عین حال
نرخ تورم در این سال افزایش مییابد .این نهاد بینالمللی
رشد اقتصادی ایران برای سال  2016را  1.3درصد و نرخ
تورم در این سال را  17درصد پیشبینی کرده است .نرخ
بیکاری ایران برای س��ال  2016نیز  13.2درصد و میزان
تراز حسابهای جاری معادل  1.2درصد تولید ناخالص
داخلی پیشبینی شده است.
صندوق بین المللی پول اضافه کرد ،براس��اس این پیش
بینی ایران همچنان پس از س��ودان باالترین نرخ تورم در
خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد و شاخص قیمت مصرف
کننده آن در س��الهای  2015و  2016به ترتیب  16.5و
 17درصد خواهد بود.
ای��ران در کنار مصر ،س��ودان و تونس ،یک��ی از باالترین
نرخهای بیکاری در خاورمیانه و ش��مال آفریقا را خواهد
داش��ت و نرخ بیکاری آن در سال میالدی جاری  12.3و
در سال میالدی آینده  13.2درصد پیش بینی می گردد.

بر اساس
تخمین صندوق
بینالمللی،
اقتصاد ایران
در سال 2016
رشد بیشتری را
تجربه میکند
و در عین حال
نرخ تورم در این
سال افزایش
مییابد .این نهاد
بینالمللی رشد
اقتصادی ایران
برای سال 2016
را  1.3درصد
و نرخ تورم در
این سال را 17
درصد پیشبینی
کرده است .نرخ
بیکاری ایران
برای سال 2016
نیز  13.2درصد
و میزان تراز
حسابهای
جاری معادل
 1.2درصد تولید
ناخالص داخلی
پیشبینی شده
است

براس��اس این گزارش ،باالترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه
خاورمیانه و ش��مال آفریقا متعلق به قطر و مراکش است .نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی این دو کشور که به ترتیب
در س��ال  2014معادل  6.1و  4.1درصد بوده در س��ال جاری
می�لادی به ترتیب معادل  7.1و  4.4درصد پیش بینی ش��ده
است.
لیکن پیش بینی می ش��ود نرخ رش��د اقتصادی عراق در سال
 2016از این دو کش��ور پیشی گرفته و با تجربه  7.6درصد نرخ
رش��د تولید ناخالص حقیقی ،باالترین نرخ رش��د در منطقه را
تجربه کند.
نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی قطر و مراکش در سال میالدی
آینده به ترتیب معادل  6.5و  5درصد خواهد بود.
نرخ رش��د اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال
 2015معادل  2.9و در س��ال  2016معادل  3.8درصد پیش
بینی ش��ده اس��ت .این در حالی اس��ت که نرخ رشد اقتصادی
کشورهای مش��ترک المنافع در سال  2014منفی خواهد بود
و اقتصاد این منطقه  2.6درصد کوچک خواهد ش��د لیکن این
کشورها در سال  2016رشد اندکی را تجربه خواهند کرد.
نرخ رشد اقتصادی آمریکا
رشد اقتصادی شمال قاره آمریکا در سال میالدی جاری و آینده
معادل  3درصد پیش بینی شده و این در حالی است که اقتصاد
کش��ورهای واقع در جنوب قاره آمریکا در سال  2015اندکی
کوچک خواهد ش��د و در سال آینده رشدی معادل  1.3درصد
را تجربه خواهند کرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند ،نرخ رشد اقتصادی
ایاالت متحده آمریکا از  2.4در سال  2014به  3.1در سالهای
 2015و  2016برسد.
نرخ رشد کشورهای پیشرفته آسیا
رشد اقتصادی کشورهای پیش��رفته آسیایی شامل ژاپن ،کره
جنوبی ،اس��ترالیا ،تایوان ،سنگاپور ،هنگ کنگ و نیوزیلند در
سالهای  2015و  2016به ترتیب  2.2و 2.4درصد پیش بینی
شده است.
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برگزیده ای از سخنرانی های سومین همایش ملی توسعه پایدار
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی

اصالح�ات صندوق تأمین اجتماعی اولوی�ت دولت در طراحی برنامه
ششم توسعه
احمد میدری معاون رف��اه اجتماعی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در س��ومین همایش توسعه پایدار با
رویکرد بهبود فضای کس��ب و کار با اش��اره به اینکه
اصالحات دو صندوق بازنشس��تگی تأمین اجتماعی
و لش��کری نیازمند اجرای طرح  10ساله است ،گفت:
این تغییرات به عنوان اولویت دولت در طراحی برنامه
ششم توسعه محسوب میشود.
صندوقهای بازنشستگی میتوانند هم عامل توسعه
محس��وب ش��وند و هم به عنوان یک امر بحرانی برای
اقتصاد کشور مشکالتی را ایجاد کنند .یکی از محورهای برنامه ششم توسعه توجه
به رفع مشکالت بیمه تأمین اجتماعی می باشد .یارانه دولت به دو صندوق تأمین
اجتماعی و بازنشس��تگی لش��کری 25 ،هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر
کمک دولت به صندوق بازنشس��تگی تأمین اجتماعی حدود  75درصد و صندوق
بازنشس��تگی لش��کری حدود صد درصد را در بر می گیرد که این میزان تقریباً دو
س��وم یارانههای نقدی کشور را محسوب می شود و به این ترتیب حدود  13درصد
بودجه کشور صرف کمک به این دو صندوق می گردد.
به طور کلی هر فردی که در محل کار خود بیمه است 30 ،درصد از حقوق دریافتی
خود را تا قبل از بازنشستگی در غالب حق بیمه پرداخت می کند که این امر سبب
شده مردم با تصور اینکه وضعیت نقدینگی صندوقهای بازنشستگی کشور برای
پرداخت حقوق بازنشستگی خوب می باشد ،توقع باالیی نسبت به آن داشته باشند.
در گذشته بس��یاری از شرکتهای اقتصادی از جمله پتروشیمی ،فوالد ،لبنیات و
سایر شرکتها زیر نظر وزارتخانه فعالیت میکردند اما در دولت قبل این شرکتها
زیر نظر صندوقهای بازنشستگی فعالیت خود را ادامه دادند که این امر ضربه بسیار
بزرگی به اقتصاد و صندوقهای بازنشستگی وارد کرد.
علت این امر بزرگ بودن شرکتها و تبدیل آن به بنگاههای اقتصادی کوچک بیان
شده است که این اقدام سبب ش��د ،این صندوقها که به عنوان بانک در نگهداری
حقوق کسر شده مردم به حساب می آیند ،عالوه بر اینکه نتوانستند این نقدینگی
را حفظ کنند ،بلکه به بسیاری از ادارات نیز بدهکار باشند.
وقتی ش��رکتهای مذکور زیر نظ��ر وزارتخانهها بودند ،هزینه مواد اولیه و س��ایر
الزامات این ش��رکتها با قمیت کمتری در نظر گرفته میشد اما پس از اینکه زیر
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نظر صندوقهای بازنشس��تگی قرار گرفتند قیمت مواد اولیه و
سایر ضروریات ،افزایش چشمگیری پیدا کرد و شرکتها نیز برای
مقابله با این امر ،تبدیل به بنگاه های اقتصادی شدند که امکان
هر گونه فساد در آن وجود داشت.
نظرات متفاوت دولتها و اعمال سیاس��ت آنها س��بب استفاده
نادرست از این صندوقها شده است و توجه به اینکه اصول بیمه
و بانکداری بس��یار پیچیده است ،بنابراین هدایت این شرکتها
ال اصولی بوده و امروز صندوق
نیز نیازمند مدیریت مناسب و کام ً
بازنشس��تگی تبدیل به بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شده
است.
در ارتباط ب��ا اصالحات این دو صندوق می توان به موارد ذیل به
اختصار اشاره کرد:
•ضرورت پرداخت حق بیمه توسط فرد تا زمانی که مشغول
به کار است و تا قبل از بازنشستگی
•بازگشت امتیازات و ارفاقات دولتهای گذشته
•رسیدن به اس��تاندارد بازنشستگی همراه با کاهش میزان
توقع مردم از این دو صندوق در قالب اطالعرسانی و آگاهی
بخشی به آنها در ارتباط با وضعیت و جایگاه این صندوقها
در اقتصاد کشور و...
وجود ش�کاف عمیق ،بین کش�ورهای توسعه یافته
و کشورهای در حال توسعه
محمدرض��ا واعظ مه��دوی معاون
توس��عه امور آموزش��ی و فرهنگی
سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور
مفهوم برنامهریزیرا اینگونه تعریف
می کن��د «ای��ن واژه چندوجهی و
پرابه��ام اس��ت ک��ه از مهمتری��ن
معان��ی آن میتوان ب��ه پیوند دادن
مجموعهای از اقدامات در یک توالی
منظم روبه جلو اشاره کرد»
برنامهریزی در ابع��اد مختلف اقتص��ادی ،اجتماعی و  ...مطرح
می ش��ود و این فرایند حاصل پیچیده شدن جوامع است ،در
گذش��ته کارها بدون از پیش اندیش��یدن انجام میشد .در حال
حاضر کشور نیازمند تنظیم برنامهای برای نیل به اهداف از پیش
تعیین شده است.
تاکنون الگوهای توس��عه از نظر عدال��ت و برابری چندان موفق
نبوده امروز کش��ور با جدایی قشرهای فقیر از سایر اقشار جامعه
روبه روست که مصداق این جدایی را میتوان در افزایش فاصله
میان نواحی مختلف و عدم دسترس��ی برخی از اقشار به حداقل
خدمات آموزشی و بهداشتی میتوان دید.
شکاف بین قشر فقیر و ثروتمند روبه عمیق شدن است در جهان
نیز فاصله بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه رشد یافته
و واگرایی در حال گسترش است ،رشد مالی دهکهای ثروتمند
نسبت به اقشار ضعیفتر به طور قابل مالحظهای بیشتر است.
معاون توس��عه امور آموزش��ی و فرهنگی س��ازمان مدیریت و

برنامهریزی کشور رشد اختالفات طبقاتی را یک پدیده جهانی می داند .وی عوامل مختلفی
را در ایجاد این پدیده موثر می داند از جمله:
در ایران تولید سرانه در تهران  6برابر سیستان و بلوچستان است همچنین در اکثر استانهای
مرزی کش��ور تولید سرانه پایین است .سهم اس��تانها از تولید صنعتی در شهرهای بزرگ
مانند تهران بیشتر از سایر شهرهاست .همچنین نسبت توزیع پوشش تامین اجتماعی در
کشور بسیار نابرابر بوده به طوری که در برخی از استانها مانند سیستان و بلوچستان تا 30
درصد و در برخی دیگر مانند یزد تا  90درصد پوشش داده می شود.
از جمله عواملی موثر در عقبماندگی برخی از افراد و پیش��رفت بعضی از جوامع ،مس��ائل
ش��خصی از جمله نابرابری ذاتی برخی از افراد ،تفاوت ش��رایط محیطی و تفاوت در میزان
فعالیت در مدیریت و ...می باش��د همچنین مسائل اجتماعی مانند ظلمها و پایمال کردن
حقوق و بیعدالتیها میتواند بر این تفاوت تاثیر گذار باشد.
اگر فرصتها برای همگان یکسان نباش��د رقابت معنایی ندارد و قابل تحقق نیست ،عوامل
ذکر ش��ده به نابرابری در فرصتها دامن میزند در این شرایط وظیفه دولتها این است که
مسابقه و رقابت را در یک خط مدیریت کرده و در ایجاد فرصتها و برابری فرصتها تالش
کنند دولت باید در کاهش نابرابری ها وتامین فرصت های برابر برنامهریزی کند.
برابری نمونهای از توس��عه پایدار است و توزیع برابر منافع ،برخورداری همگانی از خدمات
بهداشتی ،آموزشی و ...سبب تحقق توسعه متوازن در کشور میشود.
نابرابریها رشد شکاف بین اقشار مختلف را به همراه میآورد
لزوم برنامهریزی برای حفظ عدالت در جامعه یک رکن اساس��ی است و امروزه جریان خود
به خودی توسعه و پیش��رفت اجتماعی منجر به افزایش نابرابریها شده است .ثروتمندان
برخوردارتر و محرومان محرومتر شدهاند که در این شرایط نیاز اساسی به برنامهریزی برای
برقراری عدالت و کاهش نابرابریها حس میشود .از این رو علت افزایش حاشیهنشینی را
میتوان این دانست که برخی از افراد توان زندگی در مرکز شهر را ندارند.
هدف برنامهریزی کاهش نابرابریها ،ایجاد فرصتهای برابر و در نهایت کاهش فقر در سطح
جامعه است .به طور مثال هر چند در حال حاضر نسبت باسوادی بیشتر از  70درصد است
اما در برخی مانند سیستان و بلوچستان به نسبت سایر استانها پایینتر هستند.
طبق اصل  44قانون اساس��ی ،امکانات کشور باید به طور مس��اوی بین افراد تقسیم شود و
در بهرهبرداری از منابع طبیعی و اس��تفاده از درآمدهای ملی در س��طح اس��تانها و توزیع
فعالیتهای اقتصادی میان انسانها باید تعادل برقرار شود.
در خصوص تفکر مردم پیرامون چگونگی تخصیص امکانات میتوان به آمار زیر اشاره کرد:
• 67درصد افراد معتقدند که امکانات باید به طور مساوی بین همگان تقسیم شود
• 21درصد از افراد اعتقاد دارند که امکانات باید براساس شایستگی باشد
• 11درصد معتقدند هستند که امکانات باید براساس نیازمندی افراد به آنها اختصاص
داده شود.
مطالعات متعددی گویای آن است که احساس عدالت از خود عدالت مهمتر است ،احساس

فقر و بیعدالتی بیش از خود فقر آزاردهنده اس��ت
بس��یاری از بیانگیزگیه��ا به این خاطر اس��ت که
افراد فکر میکنند امکان رش��د و پیشرفت بر مبنای
شایستگیهایش��ان وجود ندارد که این مساله منجر
به ایجاد اس��ترس اجتماعی در افراد میشود ،که در
نهایت س��بب بروز اختالالت جسمی و روانی خواهد
شد .اس��ترس اجتماعی مدیریت ریسک اقتصادی را
کاهش میدهد .احس��اس نابراب��ری موجب کاهش
مش��ارکت اجتماعی می ش��ود که این اتفاق تقویت
استبداد و انحطاط حکومت را به همراه خواهد داشت.
رابطه مردم و دولت  -پرداخت مالیات  -بازی
برد – برد !!!
عب��اس ش��اکری رئیس
دانشکده اقتصاد دانشگاه
عالم��ه طباطبای��ی می
گوید :نس��بت به مسائل
اقتصادی کشور نمیتوان
دیدگاه تک بعدی داشت
و ماهیت مسائل اقتصادی
باید آسیبشناسی شود تا
با مش��خص شدن چرایی
آن بتوان راهکاری ارائه داد.
مس��ائل اجتماعی از جمله مالیات ،تورم ،نقدینگی
و رش��د را نمیتوان با آنچه که در کتابهای درسی و
روزنامهها میخوانیم ،مقایس��ه کنیم؛ این مسائل به
حاکمیت ،حسابپذیری ،تاریخ ،دولتها ،فرهنگ،
قوانین ،مق��ررات ،واقعیتهای اقتصادی و ش��واهد
مربوط میش��ود و تمام آنها باید م��ورد توجه قرار
گیرند.
مس��ئوالن در مواجه با مش��کالت ممکن است از سر
ناچاری مالیات را ارتقادهند و این امر باعث شود نرخ
مالیات افزایشیابد ،اما مطمئناً به کارکرد مطلوب آن
در اقتصاد نمیتوان دست یافت.
علیرغم موث��ر بودن قانونگذار ،دانش��گاه ،مردم و
چ یک را
اهالی کس��ب و کار بر اقتصاد ،نمیت��وان هی 
مقصر دانس��ت و در ش��رایط به وجود آمده همه باید
مداخله کنند زیرا در غیر این صورت باید ش��اهد آن
باشیم که خودمان و نسلهای آتی دجار مشکل شوند
و رش��د ،توسعه ،رفاه و آس��ایش در جامعه به آرزویی
دست نیافتنی تبدیل شود.
عباس ش��اکری مالیات را اینگون��ه تعریف می کند:
مالی��ات عالوه ب��ر اینکه ب��رای تامی��ن هزینههای
حاکمیتی ،خدمات عمومی از جمله برقراری امنیت،
آموزش و خدمات و تصدیهای دولتی ضروری است
به منظور ابزاری در سیاستگذاری ،توزیع درآمدها
و رفاه نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ همچنین یک
وظیفه عمومی محس��وب میش��ود ،برخیها قصد
مالیاتگری��زی دارند و عدهای نیز ب��ر آن نام خمس
ی��ا زکات میگذارند .در حالی که مالی��ات ما به ازای
خدمات عمومی است که ارزش افزوده ایجاد میکند و
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خودمان آن را خلق میکنیم .پرداخت مالیات تداوم وثبات اقتصادی به همراه دارد.
یکی از مش��کالت کشور در عرصه صادرات این مساله است که وقتی تورم ایجاد و
نرخ ارز باال میرود ،صادرات متوقف میشود و در اینجاست که نیاز به مالیاتستانی
برای جلوگیری از تمامی این مسائل احساس می گردد.
  در حال حاضر  20تا  25میلیارد دالر کاالی قاچاق در کشور وجود دارد که برای
رفع این معضالت باید مالیاتستانی صورت بگیرد .همچنین برای اتکا به اقتصادی
بدون نفت نیز به این مهم نیاز اس��ت .در دولت گذش��ته بین  600تا  700میلیارد
تومان نفت فروخته شد اما اکنون صندوق توسعه ارزی تنها دارای 40میلیارد دالر
است و تمام آن پول برداشت و خرج شده است.
ثبات اقتصادی به مالیاتستانی صحیبح وابسته است.
مالیات در کشور ماهیت چندوجهی دارد ،وضعیت آن به ساختار دولت ،وجود نظام،
اطالعات و آمار جامع و پیشرفته ،رابطه میان دولت ،ملت و فرهنگ مردم ،کارکرد
دولت ،حسابپذیری و پاسخگوبودن آن بستگی دارد .در مالیاتستانی کیفیت و
کمیت حائز اهمیت است .در برخی برآوردها گفته میشود  20تا  50درصد مالیات
بر ارزش افزوده به جیب دولت ریخته نمیشود در حالی که یک برند معروف 800
 900،میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را به جیب خود میریزد.
در خصوص رابطه مردم و دولت مردم باید احساس کنند که این رابطه یک بازی
برد -برد است و اگر مالیات را پرداخت نکنند تبدیل به بازی باخت -باخت میشود.
در عین حال باید میان مردم و دولت تفاهم برقرار باش��د و دولت ش��فاف و عادالنه
عمل کند و در خصوص مس��اله کمی��ت باید از تمام عوام��ل اقتصادی و صاحبان
درآمد به تناسب مالیات بگیرد .مگر در مواردی که به خاطر اختالف سطح  ،تشویق
سرمایهگذاری و حساسیت موضوع معافیت اعمال شود مانند کشاورزی .
موانع اساس��ی در حوزه مالیاتی در س��اختار بودجه نهفته است و دراین خصوص
میتوان به عدم مش��ارکت ذهنی مردم ،پاسخگویی و حس��ابپذیری همچنین
قانونگریزی ،س��واری مجانی گرفتن ،عدم درک صحیح از یک زندگی اجتماعی
صنعتی و ش��به صنعتی پیچیده امروزی ،عدم وجود نظ��ام اطالعات و آمار و عدم
توزیع مدرن و قابل نظارت مالیاتی اشاره کرد.
از سال 83تا 93مالیاتستانی حقیقی در کشور دو برابر شد که فی نفسه امری مثبت
تلقی میشود اما این مساله ناشی از گسترش پایههای مالیاتی و تصحیح اختالالت
آن بوده یا خیر؟ همچنین ممکن است به طور محدود مالیاتی گسترش داده شده و از
کسانی که دولت دسترسی به درآمد آنها دارد مالیات گرفته شده است.
فرش�اد مومنی عضو هیات علمی دانش�گاه عالم�ه طباطبایی بر لزوم
ارائه نظرات فعاالن اقتصادی در تدوین الیحه بودجه
 95تاکید می کن��د و می گوید به منظور ارتقا کیفیت
در سیاس��تگذاریها نیاز است که فعاالن این عرصه
همکاری کنند تا کارها به صورتی منطقیتر پیش رود.
امروزه کمتر کسی هست که از ش��رایط بحرانی کشور
آگاهی نداشته نباشد و در این شرایط الزم است تا راجع
ب��ه طول و عرض این وضعیت پیچیده با هم به گفتوگو
بنشینیمووضعیتفعلیکشورراازابعادمختلفبررسی
کنیموبهروشوبینشیمبتنیبرفهمعمیقواقعیتهای
جامعهدستیابیمکهاینفهمدرگروکارجمعیاست.
این نظریهپرداز حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه از سال  91ماجرای شدتگیری
تحریمها نیز به سایر مش��کالت و گرفتاریها اضافه شد ،می گوید :در حال حاضر
کشور با خال معرفتی روبهروست .نمیدانیم که اوضاع کشور پیش از وضع تحریمها
چگونه بوده است و پس از آن چه اتفاقی افتاده است .بدین منظور باید معرفهای
کلیدی موثر بر اقتصاد کشور را پیش از شدت گرفتن تحریمها یعنی در سالهای
 84تا  90به اعتبار گزارش رسمی یا استانداردهای بینالمللی مرور کنیم.
از سال  84تا  90پیش از پدیده ش��دتیابی تحریمها و کاهش نسبی قیمت نفت،
خروج س��رمایه فیزیکی  125برابر شده بوده است .خروج س��رمایه با این ابعاد به
طور مس��تقیم تصور صاحبان س��رمایه را از فضای کس��ب و کار نشان میدهد .در
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دو س��وم از این دوره ایران از نظر خروج سرمایههای انسانی در
دنیا رتبه اول را داش��ته اس��ت ،همچنین در این دوره بر اساس
اس��تانداردهای بینالمللی ایران در میان کشورهای دنیا از نظر
پاکدامنی اقتصادی حدود  60رتبه به سوی کشورهای پیشرو در
فساد مالی سقوط کرده است .بر اساس استاندارهای بینالمللی
کیفیت محیط زیست در ایران حدود  50رتبه و کیفیت زندگی
نیز  62رتبه سقوط داشته اس��ت .اینها تحلیل سیاسی نیست
بلکه واقعیتهای محرز شده است.
در یک دوره  8ساله از سال  84تا  92از محل صادرات نفت و گاز
 1000میلیارد دالر به اقتصاد کشور تزریق شده است که واکاوی
و ریشهیابی این شرایط برای ما امری حیاتی می باشد.
فرشاد مومنی خود را منتقد سیاستهای اقتصادی دولت می
دان��د و می گوید :هرچند منتقد سیاس��تهای اقتصادی دولت
فعلی هستم اما محدودیتهای آن را هم درک میکنم .از زمان
روی کار آم��دن این دولت قیمت نف��ت در بازارهای جهانی60
تا  70درصد کاهش یافته اس��ت .متاس��فانه در چنین شرایطی
در س��اختار سیاس��ی ارادهی واحد مبتنی بر همدلی به چشم
نمیخورد و چیزی که این مس��اله را حیاتیتر میکند این است
که کشور با بحران اندیشهای و اعتبار در سطح قوه مجریه و حتی
کل قواء روبهروست.
مومنی دستیابی به فهم نظری قابل دفاع را ضروری می داند و
در پاسخ به این سوال که چرا به این فهم نیاز است ،می گوید :که
شدت بحران شرایط اقتصادی در کشور به گونهای است که هزینه
آزمون و خطا برای ما بسیار باالست .بنابراین به یک فهم نظری
نیاز است که متغیرهای تعیین کننده را از غیر مهم تفکیک کند.
در ح��ال حاضر در ای��ران اس��تراتژی جایگزین��ی واردات یک
اس��تراتژی بدنام اس��ت زیرا دو دس��ته اقتصادی را پدید اورده
است که یکی معطوف به متغیرهای اسمی و دیگری معطوف به
متغیرهای حقیقی است .ماموریت متغیرهای اسمی این است
که زمان را آزاد کند و چطور استفاده کردن از این زمان آزاد شده
ما را به تولید میرساند.
سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور در اثر شوکهای غیرعادی
ای که متحمل شده اس��ت و همچنین میراث دولت پیشین که
این امر را شدیدتر کرده است ،دچار از کارکرد افتادگی شده.
این نظریهپرداز حوزه اقتصادی با اشاره به کاهش  30درصدی
تورم ،می گوید :علیرغم کاهش نرخ تورم ،نرخ بهرههای بانکی
متناس��ب با کاهش نرخ تورم کوچکترین تغییری نکرده است
این در حالی است که وقتی تورم سه درصد در رشد شتاب گرفت
نرخ بهره بانکی به س��رعت  10درصد رشد کرد اما حاال که تورم
 30درصد کاهش یافته است سنسورها از کار افتادهاند .در چنین
ش��رایطی کانون اصلی تمرک��ز باید بر تحلیله��ای غیر قائم به
شخص باشند .تحلیلهایی که از منطق رفتاری برخوردارند.
بزرگتری��ن اقتصاددانان معتقدند که هی��چکاری مخربتر از
تضعیف ارزش پول ملی نیست.
ما در حال حاضر با یک رویارویی اندیشهای میان دو گروه که گروه
اول متش��کل از عامه مردم و تولیدکنندگان بوده و گروه دوم از
طیف غیرمولد که عمده آنها به تجارت پول مشغولاند ،تشکیل
شده است روبه هس��تیم .گروه اول از نظر عدد بیشمار اما فاقد
انسجام هستند ،در حالی که گروه دوم هر چند از نظر کمیت زیاد
نیستند اما منسجم ،صاحب صدا و آگاه به منافع خود می باشند.
اگر برای بهبود ش��رایط فعلی کشور اقدامی نکنیم و این تحلیل
را ارائه ندهیم خطر بزرگ سرخوردگی مردم را تهدید میکند.

 ۱۱دلیل خانهنشینی در فصل کار؛

ناامیدی۵۲۲هزارنفر از یافتن شغل
۱۱.۳میلیون جوان دقیقا چه کارهاند؟
آمارها نشان میدهد از ۴۰.۲میلیون فرد غیرفعال ۱۱.۳،میلیون
نفر  ۲۰تا  ۳۴س��الهاند ک��ه باید در دوره طالیی جس��تجو برای
ش��غل بوده و یا کاری برای خود دست و پا کرده باشند اما ترجیح
میدهند در کُنج خانه بنشینند!
اس��تانداردهای آماری میگویند افرادی که بین س��نین  ۱۰تا
 ۶۵سال هس��تند ،جزو جمعیت فعال کشور محسوب شده و به
اصطالح ،گروه در س��ن کار تلقی می شوند .به دلیل جوان بودن
ساختار جمعیتی ایران ،تعداد افرادی که در سن کار هستند ،هم
اکنون بیش از  ۶۳میلیون نفر از کل جمعیت کش��ور را تش��کیل
میدهند .جوان بودن جمعیت ایران ناشی از تولدهای دهه های
 ۶۰و  ،۷۰باعث ش��ده است تا امروز کشور با موجی از تقاضا برای
کار مواجه باش��د .جوانانی که اغلب به دانش��گاه رفته اند ،دارای
مدرک تحصیلی ب��وده و تقاضاهای متفاوت و جدیدی برای کار
دارند .آنها حتی نگرش جدیدی نس��بت به اشتغال دارند و دیگر
مانند دهه های گذشته تفکر سنتی ندارند.
در ح��ال حاضر  ۱۱میلی��ون و  ۳۶۸هزار نفر از جمعیت کش��ور
در س��نین  ۲۰تا  ۳۴س��ال قرار دارن��د .به عبارت��ی ،مهمترین
گروه جوینده ش��غل را در کشور تش��کیل می دهند که با وجود
قرار داش��تن در س��ن کار ،کامال غیرفعال و منفعل هستند .آنها
هیچگونه تحرک خاصی در عرصه اقتصاد ندارند و اساسا جویای
شغل نیز محسوب نمی شوند.
 ۱۱.۳میلیون جوان غیرفعال شدند
در واقع باید گف��ت میلیونها جوان در دوره طالیی س��ن خود
که باید دارای فعالیت اقتصادی بوده و در جریان توس��عه کشور
نقش داشته باشند ،دچار سرگشتگی و بیکارگی بوده و تنها یک
مصرف کننده محسوب می ش��وند .غیرفعالی جمعیت در سال
های اخیر ،از مباحث مهمی است که در اقتصاد کشور مطرح شده
و حائز اهمیت است.
جمعیت میلیونی غیرفعال ،یعنی گروهی که نه تنها توانی را برای
به حرکت در آوردن چرخ های توس��عه و فعالیت اقتصادی وارد
نمیکنند بلکه خود را نیز بر قطار توس��عه کشور تحمیل کرده و
باعث کُندی س��رعت آن می شوند .هر چه از تعداد غیرفعاالن در
کشوری کاسته شود ،یعنی اینکه موتور توسعه با قدرت بیشتری
فعالیت خواهد کرد و هرچه بر تعداد غیرفعاالن افزوده ش��ود ،به
معنای قرار گرفتن بار اضافه در قطار توسعه آن کشور است.
بنابراین  ۱۱میلیون و  ۳۶۸هزار جوان  ۲۰تا  ۳۴ساله کشور هم
اکنون نه در گروه شاغالن قرار دارند و نه در گروه بیکار و یا جوینده
کار .مش��خصه این گروه ،سکون ،یا حرکت بی هدف و استفاده از
کارکرد دیگران است.
کارشناسان می گویند اینکه چرا  ۱۱میلیون جوان در دوره سنی
طالیی خود از کار کردن و جس��تجوی شغل فراری اند و ترجیح
می دهند در کُنج خانه بنشینند ،اتفاق تلخی است که گریبانگیر
اقتصاد و جامعه ایرانی ش��ده و جوانانی هس��تند که مایلند کار
نکنند ،ولی تامین باشند!

برخی از کار فراریاند
البته بخش��ی از این جمعیت  ۱۱میلیون نفری را قطعا دانش��جویان و دانش آموزان و به صورت
کلی افراد در حال تحصیل تشکیل می دهند که نیازهای شغلی خود را در آینده مطرح خواهند
کرد ولی امروز جمعیت غیرفعال ش��ناخته می ش��وند اما بیش از نیم��ی از این گروه میلیونی را
افرادی تش��کیل می دهند که دچار وضعیت غیرفعالی دائم شده و این زنگ خطری است که به
صدا درآمده است.
سئوال این است که آیا به سمتی می رویم که می خواهیم بدون کار ،پول داشته و تامین باشیم؟
آیا میلیونها نفر روش جدیدی برای کس��ب درآمد یافته اند؟ آیا واقعا همه میلیونها غیرفعال
کش��ور که در کل  ۴۰.۲میلیون نفرند و مشخصا  ۱۱میلیون و  ۳۶۸هزارنفر آنها در دوره طالیی
سن کار قرار دارند ،تالشی برای ورود به بازارکار داشته و ناموفق بوده اند؟
براساس مطالعات صورت گرفته ،دالیل گوناگونی برای غیرفعالی  ۴۰.۲میلیون جمعیت ایران
وجود دارد اما برخی از مهمترین آنها مربوط به آغاز به کار در آینده و انتظار برای شروع کار جدید
اس��ت .برخی در انتظار پاسخ کارفرما یا در انتظار اعالم نتایج آزمون استخدامی هستند و برخی
نیز در انتظار بازگشت به شغل قبلی خود قرار دارند.
همچنین بررس��ی ها نشان میدهد عده ای ممکن است در انتظار به ثمر رسیدن اقدامات انجام
ش��ده برای پیدا کردن کار باش��ند و برخی نیز منتظر فصل کاری اند .ی��ک موضوع بیش از نیم
میلیون نفر را به خود مشغول کرده و آن هم دلسرد شدن  ۵۲۲هزار نفر از جستجوی کار و ناامید
شدن از پیدا کردن کار است.
نا امیدی نیم میلیون نفر از یافتن کار
برخی ممکن اس��ت از روشهای جستجوی شغل آگاهی نداشته باشند و حدود  ۲میلیون نفر از
جمعیت  ۴۰.۲میلیونی غیرفعاالن کشور دچار بیماری ،ناتوانی جسمی موقت و یا در مورد زنان
بارداری هستند .از سویی حدود  ۱۲میلیون نفر در کشور به تحصیل اشتغال و یا آموزش اشتغال
دارند و  ۲۰.۱میلیون نفر هم مسئولیتهای شخصی و یا خانوادگی دارند.
بیش از  ۳میلیون نفر ه��م میگویند نیازی به کار کردن ندارند و  ۲میلیون نفر هم در این زمینه
مایل به توضیحی نیستند .نکته مهم اینکه با وجود افزایش جمعیت در سن کار از  ۶۳.۳میلیون
نفر در س��ال  ۹۲به  ۶۴میلیون نفر در سال گذش��ته ،اما از تعداد جمعیت فعال یعنی گروه های
ش��اغل و یا در جستجوی شغل کاسته شده و از  ۲۳میلیون و  ۸۳۴هزار نفر به  ۲۳میلیون و ۸۱۸
هزار نفر رسیده است.
اینکه گفته میشود غیرفعالی جمعیت در ایران باال است ،در این آمار خود را نشان میدهد که از
جمعیت فعال (ش��اغل و جوینده شغل) در فاصله سالهای  ۹۲تا  ۹۳کاسته شده اما بر جمعیت
غیرفعال  ۶۷۶هزار نفر افزوده شده است .تعداد غیرفعاالن کشور در سال  ۹۲به میزان  ۳۹میلیون
و  ۵۲۱هزارنفر بوده که در سال گذشته به  ۴۰.۲میلیون نفر رسیده است .از این تعداد  ۱۱میلیون
و  ۹۹۳هزار نفر مرد و  ۲۸میلیون و  ۲۰۵هزار نفر نیز زن هستند.
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تحلیل مهدی عسلی از وضعیت سیاستگذاری و اجرای آن در ایران

اقتصادایرانمشاورخارجیمیخواهد
اگر برخورنده نباشد و برخی از سیاستگذاران کشور موضوع این گفتوگو را
به خود نگیرند ش�اید بتوان گفت بخشهایی از اقتصاد ایران به تیم فوتبالی
میماند که در بازیهای داخلی و خارجی با مربیان ایرانی خود نتایج ضعیف و
غیرقابل قبولی را به دست آوردهاند ،از اینرو نیاز است متولیان کشور دست به
ی بازسازی ساختار اقتصاد ،از مربیان خارجی بهره برند .کسانی
کار شوند و برا 
که در بحث سیاس�تگذاری و برنامهریزی خبره بوده و در دنیا صاحب سبک
هستند .این ایده از سوی مهدی عسلی ،مدیرکل پیشین دفتر اقتصاد کالن
سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است .او معتقد است که نمیتوان با توجه
به ساختار ضعیف بدنه دولت و نافرمانی آنان از سیاستگذار ،اقتصاد ایران را
با تحوالتی جدی روبهرو کرد ،از اینرو نیاز است تا از کشورهای توسعهیافته
که این مس�یر را طی کردهان�د ،درس بیاموزیم و راهی را ط�ی کنیم که آنها
پیش از ما رفتهاند و به توسعه رسیدهاند .الزمه این کار نیز تزریق تفکر نوین
سیاس�تگذاری و باال بردن کیفیت بدنه اجرایی است که میتواند راهگشای
توسعه اقتصادی کشور باشد؟
■■■

آماده شود.
اما بحث اصلی در این میان مس��اله اجراست .این موضوع همیشه در کشور ما با مشکل
مواجه بوده است .مگر قانون اساسی ما به لحاظ مواد قانونی در خصوص حقوق سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی چه کمبودی نس��بت به قوانین پیش��رفته دنیا دارد؟ مگر همین
اسناد باالدستی نظیر سند چشمانداز و اقتصاد مقاومتی از نظر تئوریک با چه ابهاماتی
روبهرو اس��ت .اتفاقاً ما از نظر مبانی و قوانین مش��کلی در اقتصاد نداریم بلکه مشکل از
آنجا آغاز میش��ود که قرار اس��ت س��ازمان یا نهادی آن را به اجرا برساند .خب طبیعی
است که در دولت قبل بدنه کارشناسی دولت از افراد نخبه و باتجربه خالی شد و سطوح
مدیریتی کالن کش��ور چندپلهای سقوط کرد .از طرفی افرادی به بدنه اضافه شدند که
دارای کمترین کیفی��ت به لحاظ توانایی علمی و مهارت بودند .طبیعی اس��ت در این
شرایطی که دولتی تکنوکرات روی کار آمده و توانسته بهترین تیم را از نظر اقتصادی و
سیاسی دور خود جمع کند با این بدنه همخوانی ندارد و مانند سری بزرگ میماند که
روی تنی نحیف قرار گرفته است .ما امروز در نحوه سیاستگذاریهای کالن اقتصادی
تقریباً مشکلی نداریم و مغزهای متفکری در دولت این موضوع را دنبال میکنند اما با
ی این موضوع چارهای اندیشیده شود.
توجه به تضعیف بدنه کارشناسی دولت ،باید برا 

مدتی است این بحث در برخی محافل دانشگاهی مطرح شده که اقتصاد
ای�ران برای تمرکز در سیاس�تگذاریها و تصمیمس�ازیهای خود باید یک
سکاندار واحد داشته باشد و به نوعی یک شخص یا یک نهاد فرماندهی اقتصاد
را بر عهده گیرد .به نظر شما آیا مشکل کنونی سیاستگذاری و برنامهریزی در
اقتصاد ایران تعدد مراکز تصمیمگیری و سیاستگذاری است و دولت باید در
این خصوص اقدام عاجلی به عمل آورد یا اینکه فارغ از این مسائل با توجه به
واقعیتهای کشور نسبت به بازسازی بدنه اقتصاد ایران اقدام کند؟
مس��اله اقتصاد ایران در ش��رایط کنونی این نیست که س��کاندار اقتصاد چه فردی یا
کدام نهادی باش��د .به هر حال ب��ا توجه به نهادهایی که در دولت وجود دارد ،تقس��یم
مسوولیتهایی صورت گرفته است و بحث اصلی کم و کیف این نهادها نیست .موضوع
از آنجا ناشی میش��ود که سیاستگذاران اقتصادی کشور منافع ملی را از چه دریچهای
نگاه میکنند و این سیاستگذاریها مسیر اقتصاد را به کدام سو هدایت میکند.
درس��ت اس��ت که مراکز متعدد تصمیمگیری در نظام سیاس��تگذاری کشور داریم و
نهادهایی مانند شورای اقتصاد ،سازمان مدیریت ،وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی ،ستاد
هماهنگی امور اقتصادی و ...هر کدام در حوزهای حتی به صورت موازی مشغول کارند
ال مش��خص کرده که حرف آخر را برای اقتصاد ایران چه کسی
اما به نظر من قانون کام ً
میزند .شما درباره اقتصاد ایران صحبت میکنید نه یک پادگان .بنابراین اقتصاد پادگان
نیست که نیاز به فرمانده داشته باشد .فرمانده حرفش یکی است .هرچه میگوید سرباز
باید بدون چون و چرا آن را اجرا کند .کسی حق سرپیچی ندارد .حتی کسی نمیتواند
به فرمانده اعتراض کند و اگر این اعتراض صورت گیرد ،س��رباز یا متنبه ش��ده یا اینکه
با قوانین نظامی محاکمه میشود .اما سیاس��تگذاری در اقتصاد به این صورت نیست.
انعطاف میخواهد .گوش شنوا و س��عهصدر الزم دارد .نقد و نظر و تحلیل احتیاج دارد
تا از دل آن بهترین تصمیم نه از س��وی فرد بلکه از طرف افرادی گرفته شده و برای اجرا

ش�ما چه راهکاری برای برونرفت از این مشکل پیشنهاد میکنید؟ آیا
بدنه دولت را میتوان بهراحتی تغییر داد و این تن نحیف را نیرومند کرد؟
چارهای نیس��ت و این اتف��اق باید بیفتد .وقت آن اس��ت که ببینی��م دنیا در خصوص
ی آنها چه کرده است .احتماالً داستان توسعه و بازسازی اقتصاد
سیاستگذاریها و اجرا 
ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم را خواندهاید .این کشور یکشبه به یکی از هفت قدرت برتر
اقتصاد دنیا تبدیل نشد .ایتالیاییها بعد از جنگ جهانی دوم نسبت به سایر کشورهای
اروپایی بیشترین عدم ثبات را در ارکان قدرت خود داشتند ،بهطوری که شاید هر شش
ماه یکبار دولتهایشان عوض میشد و گروهی دیگر از حزبی متفاوت قدرت را در دست
میگرفتند .اما چرا آنها در میان این ناپایداری در قدرت سیاسی توانستند اقتصادشان
را بازسازی کنند؟ به این خاطر بود که از اول بر سر یک سیاست اقتصادی اجماع ایجاد
شد و اگر افرادی قدرت را در دس��ت میگرفتند ،آن سیاست تغییر نمییافت و مثل ما
ال دولتی س��ر کار بیاید و بگوید من برنامه چهارم توسعه را قبول ندارم و به
نبودند که مث ً
برنامههای باالدستی وقعی ننهد .در ایتالیا سیاستگذاریها درست بود و قالبی به وجود
آمده بود که اگر افراد با هر اندیش��ه سیاس��ی در آن قرار میگرفتند ،میتوانستند کار
کنند و توسعه اقتصادی را به پیش ببرند .چون سیاستها درست بود اگر افراد در سطح
نخستوزیر یا وزیر تغییر میکردند ،سیاستها را به اجرا میرساندند و به همین خاطر
بود که در آن بحبوحه ایتالیا توانست موفق بیرون آید و خود را از نظر اقتصادی به یکی
از کشورهای بزرگ دنیا تبدیل کند .در ایران مهم این است که سیاستها درست باشند
و وقتی این سیاس��تها در قالب برنامه پنجساله تدوین شده و به صورت قانون درآمد،
همه موظف باش��ند آن را به اجرا برس��انند .در این میان حاال چه فرقی میکند رئیس
ال آقای الف باش��د یا آقای ب .از اینرو اگر بخواهم به سوال اول شما
س��ازمان برنامه مث ً
درباره فرمانده اقتصاد در ایران و چگونگی اجرای سیاس��تها برگردم میتوانم بگویم،
ی اقتصادی کشور خود آقای رئیسجمهور است.
فصلالخطاب و مسوول اصلی امور اجرا 
ی دادهاند تا جایی هم که بنده مطلع هستم آقای روحانی
مردم به ایشان و برنامه ایشان را 
نسبت به مسائل اقتصادی حساسیت ویژهای دارند و آنگونه که مشاور محترم اقتصادی
رئیسجمهور در یکی از مصاحبههایشان اعالم کرده بودند ،رئیسجمهور هفتهای چهار
ساعت از وقت خود را برای اقتصاد میگذارند و در جمع سیاستگذاران اقتصادی کشور
ال فرمانده خود رئیسجمهور هستند چون باالخره مردم هم
حاضر میشوند .بنابراین اص ً
ایشان را میشناسند .به عنوان مثال در روستاهای دورافتاده چه کسی میداند شورای
اقتصاد یا ستاد هماهنگی اقتصادی کشور چیست .وضع اقتصاد خوب باشد میگویند
آقای روحانی خوب کار کرده ،بد هم باشد به گردن ایشان میاندازند .حاال شما شب تا
ی این دسته از مردم کشورمان توضیح دهید که دولت قبل چه کرد و چه
صبح بیایید برا 
بالیی س��ر اقتصاد کشور آورد .آنها این بحثها را نمیخواهند و در نهایت به جیب خود
نگاه میکنند .اگر وضعشان بهتر شده پس خواستار ماندگاری همین دولت میشوند و
اگر اوضاع اقتصادیشان فرقی نکرده یا بدتر شده خواستار تغییر دولت میشوند که در
این میان پوپولیستها میتوانند درجه موفقیتشان را باال ببرند.
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چیزی که به نظر من مهم است اینکه سیاستهای درست به صورت قانون درآید و اجرا
شود .هر دولتمرد که در اقتصاد کار میکند ،ممکن است خودش را فرمانده اقتصاد فرض
کند .مشکلی نیست بگذارید همهشان فرض کنند فرمانده اقتصاد هستند .چیزی که
مهم است اینکه اگر سیاست اقتصادی درست شود ،نفع آن به همه میرسد و خودبهخود
هم فرماندهاش مشخص خواهد شد.
در ش�رایط کنونی کشور که اقتصاد با کمبود ش�دید منابع مواجه است،
سیاستگذار باید چه راهی را در پیش گیرد تا بتواند از پیچ تاریخی کنونی به
سالمت عبور کند؟
به نظر من یکی از بهترین سیاس��تها این است که دولت فضا را به سمت تولید رقابتی
ببرد و قیمتها را در س��ه بازار ارز ،انرژی و نرخ بهره واقعی کند .تا تولید ما صادراتگرا
نشود و فضایی در کشور به وجود نیاوریم که صنعت توریسم پا بگیرد ،نخواهیم توانست
کمبود درآمدهایمان را پوشش دهیم .کم ش��دن درآمدهای نفتی از سالی حدود 70
میلیارد دالر در دولت قبل به چیزی حدود  25میلیارد دالر در دولت کنونی رقم کمی
نیست .درآمد مردم کم شده و به همین خاطر است که بازار از کمبود تقاضا رنج میبرد.
ما نمیتوانیم با فروش چند ده هزار دس��تگاه اتومبیل و لوازم خانگی بگوییم اقتصاد از
رکود خارج شده ،چون کشور بخش بزرگی از درآمدهای خود را از دست داده و نمیتواند
تقاضا را به صورت جدی تحریک کند .مهم این اس��ت که دولت به فکر جایگزینی این
درآمدها از طریق ارتقای بخش خصوصی و محترم شمردن مالکیت سرمایهگذار داخلی
و خارجی باشد و بتواند از محل مالیاتهایی که اخذ میکند ،مخارج خود را تامین کرده
و به عنوان چشم ناظر و سیاستگذار نه مجری پروژه ،اقتصاد کشور را سروسامان دهد.

بینالمللی پول و ...مش��اوره بگیرد و هزینهاش را هم بپردازد .بهترین اقتصاددانهای
دنیا الزاماً آمریکایی که نیس��تند ،در میان آنان اقتصاددانانی هندی ،ژاپنی ،آلمانی و...
نیز وجود دارند و نوبلیس��تهایی هستند که میتوانند بیایند و با مطالعه اقتصاد ایران
راهکارهای موجود را برای حل مس��ائل و مشکالت ارائه دهند .یا اینکه از اقتصاددانان
مشهور ایرانی که در نقاط مختلف دنیا آوازه جهانی دارند دعوت به عمل آورند و مشکالت
اقتصادی کشور را حل کنند .مگر ترکیه چنین کاری نکرد؟ زمانی که ترکیه قادر نبود
بدهیهایش را به دنیا بدهد ،کمال درویش ،اقتصاددان سرشناس ترکیهای را صدا کردند
و اختیارات الزم را به او دادند و او هم توانست اقتصاد این کشور را بازسازی کند .چنین
فرهنگی هنوز در ایران جا نیفتاده و وضع بهگونهای است که یک وزیر که خودش مسوول
سر و سامان دادن به امور است ،روش خودانتقادی را در پیش میگیرد و از کارهایی که
باید انجام میداده ولی انجام نداده ،انتقاد میکند! یادم است که آقای احمدینژاد چند
بار میآمد در تلویزیون از اوضاع اقتصادی انتقاد میکرد در حالی که یکی نبود به ایشان
بگوید ،شما خودتان مسوول این قضایا هستید و از چه کسی دارید انتقاد میکنید؟! در
همین دولت هم میبینیم که بانک مرکزی نسبت به افزایش نقدینگی هشدار میدهد
در حالی که مسوول مدیریت نقدینگی خود این بانک است.

در حقیقت به نظر شما هماکنون ما با بدنهای مواجه هستیم که حتی وظیفه
خودش را نمیداند و از کاری که نکرده خودانتقادی میکند!
دقیقاً ،وضع به همین شکل است .نهادهای ما وقتی نمیتوانند از پس مسوولیتهایشان
بربیایند رو به هش��دار و تنذیر افکار عمومی میآورند .هنوز هم اگر از برخی مسووالن
بپرسید برنامهریزی یعنی چه ،به ش��ما خواهند گفت برنامهریزی یکسری از اقدامات
هماهنگ است برای رس��یدن به هدف .فکر هم میکنند با گفتن این حرف برنامهریز
با توجه به تضعیف بدنه دولت و شرایط کنونی اقتصاد فکر میکنید آقای ش��دهاند .مشکل اینجاس��ت که بس��یاری از مقامات حتی معنی دقیق برنامهریزی را
روحانی چه سیاستی را بهتر است در پیش بگیرند تا بدنه خود را ارتقا دهد و نمیدانن��د .افکار عمومی ه��م اقتصاد را درک میکنند و خ��وب میدانند که بازار چه
عالئمی به آنها میدهد .هوش اقتصادی مردم به آنها میگوید که در این زمان بهتر است
سیاستگذاریها استانداردتر از گذشته شود؟
اجازه بدهید در این ب��اره خاطرهای برایتان تعریف کنم .زمانی که در انگلس��تان درس خودرو بخرند یا لوازم خانگی یا طال و ارز .باور کنید با رصد اوضاع اقتصادی آدم غصهاش
میگیرد و از خود میپرس��د که چرا چین با وجود اینکه نصف آزادیهای ما را
میخواندم آقای جان میجر پس از خانم تاچر نخستوزیر بریتانیا شد .این بنده
به لحاظ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ندارد توانسته اقتصاد یک و نیم
خدا حتی لیسانس هم نداشت و فکر کنم باالترین مدرک تحصیلیاش
کم
میلیاردنفری خود را سر و سامان داده و وضع مردمش را بهتر از قبل
شدن درآمدهای
دیپلم بود .یک دیپلم داش��ت خودش هم خیلی در سخنرانیهایش
نفتی از سالی حدود 70
کند و بگوید ما طی  20سال آینده قدرت اول اقتصاد دنیا خواهیم
میگفت که من دنبال سیاس��ت رفتم و به همین خاطر نتوانستم
میلیارد دالر در دولت قبل به
ب��ود اما وضع اقتصادی مردم ما روز به روز بدتر از قبل میش��ود.
تحصیالت دانشگاهیام را ادامه دهم.
چیزی حدود  25میلیارد دالر در
معلوم است در چنین ش��رایطی شما مرتب بیایید آمار بدهید و
اما همین میجر وقتی راجع به رش��د اقتصادی انگلستان حرف
دولت کنونی رقم کمی نیست .درآمد
بگویید تورم چنین بوده و چنان ش��ده و رش��د قرار است چنین
میزد ،میتوانس��تید حدس بزنید که پش��ت سخنرانی او چند
مردم کم شده و به همین خاطر
ش��ود ،برای مردم ملموس نخواهد بود .به نظر می رس��د اقتصاد
اند.
اقتصاددان درجه یک تالش کردهاند و متن سخنرانی را نوشته
است که بازار از کمبود تقاضا
ایران در  37س��ال گذشته بسیار الکپشتوار حرکت کرده و نیاز
م��ردم که نمیدانس��تند این اقتصاددانان چه کس��انی هس��تند
رنج میبرد
دارد تا تحرکی جدی به خود ببیند و این دولت هم اگر قصد دارد موفق
ال هم نیازی نب��ود بدانند از زبان
ک��ه چنین متنی را نوش��تهاند و اص ً
شود شاید بهتر است که قدری از محافظهکاری خود بکاهد و با شجاعت
نخستوزیرش��ان در خصوص مسائل کالن اقتصادی چه مواردی مطرح
بیشتری دست به اصالحات اقتصادی بزند.
میشود و خط فکری دولت را نشان میداد.
با توجه به نهادهایی که در دولت وجود دارد ،تقسیم مسوولیتهایی صورت گرفته است و
دولت این ش�جاعت را در چه اموری باید نش�ان دهد و پیشنهاد شما در
بحث اصلی کم و کیف این نهادها نیست .موضوع از آنجا ناشی میشود که سیاستگذاران
اقتصادی کشور منافع ملی را از چه دریچهای نگاه میکنند و این سیاستگذاریها مسیر این خصوص چیست؟
همانطور که در طول این مصاحبه خدمتتان عرض کردم دولت اگر میبیند که بدنه
اقتصاد را به کدام سو هدایت میکند.
م��ردم به میجر رای دادند تا تورم را پایین بیاورد و رش��د اقتصادی را باال ببرد و اقتصاد کارشناسی و سیاستگذاریاش توان دادن نقشه راهی برای سروسامان دادن به اقتصاد را
انگلس��تان را به سر و س��امان برس��اند و مهم این بود که او به عنوان مقام عالی اجرایی ندارد میتواند از تجربه کشورهای خارجی و از کارشناسان خبره کمک بگیرد .نهادهای
کش��ورش مش��ورتپذیر باش��د و سیاس��تهای درس��ت اقتصادی را به پیش ببرد .نوین ما مانند سازمان برنامه توسط همین مشاوران خارجی به وجود آمده و بنیانهایی
اقتصاددان��ان به او توضیح میدادند که چه سیاس��تی را در پیش گیرد تا او را به اهداف قوی نیز گذاشته شده است .به نظر می رسد دولت بهتر است برای سیاستگذاری و باال
سیاس��یاش در اقتصاد برس��اند و بتواند به وعدههایی که به مردم داده ،عمل کند .اگر بردن کیفیت برنامهریزی خود از بیرون نیز نیرو به بدنه خود تزریق کرده و با هزینههایی
دوران میجر را مطالعه کنید میبینید که او با تحصیالت کمی که داشت ،توانست اقتصاد مشاوره خوب بگیرد .از س��وی دیگر از طریق ابزار آزادسازی قیمتها اجازه دهد بازار
انگلستان را س��ر و س��امان دهد و مردم را راضی نگه دارد .بنابراین مهم این نیست که رقابتی ش��ود .این انتقاد وجود دارد که در بحث قیمت انرژی ،ادامه یارانهها ،قیمت ارز
رئیسجمهور ما یک اقتصاددان اس��ت یا خیر .این نوع حرفها نشاتگرفته از تفکرات و نرخ بهره دخالتهایی انجام میدهد که به نظر میرس��د باید سطح خود را باال برده و
جهان س��وم اس��ت .به هر حال آقای روحانی با مردم یک قول و قرارهایی گذاشتهاند .اجازه دهد س��ازوکار بازار این وظایف را انجام دهد .از سوی دیگر بهتر است تغییراتی
گفتهاند که مش��کالت اقتصادی را حل میکنند .مشکالت اقتصادی ما کاهش سطح جدی در نظام دس��تمزدها به وجود آورده و بر اساس کارایی افراد به پرداخت حقوق و
درآمد مردم و کوچک شدن سفرههای آنان ،افزایش تورم ،نامساعد بودن فضای کسب مزایا اقدام کند نه اینکه به خاطر ترس از عواقب اجتماعی در دستمزدها تغییری به وجود
ی مردم را به خود نیاورد .به نظر میرسد دولت باید با در پیش گرفتن اقداماتی ضربتیتر به اصالح ساختار
و کار و ...بوده است که آقای روحانی با وعده حل این مسائل توانست را 
جلب کند .حال در این میان اگر برخی از اقتصاددانان ،مدیران و کارشناسان ما قادر به اقتصادی بپردازد چرا که زیبنده نظام نیست پس از  37سال به لحاظ شاخصهای کالن
حل این مشکالت نیستند چه اشکالی دارد که دولت هزینهای را بپردازد و مانند یک تیم اقتصادی جزو کشورهای سطح پایین دنیا قرار گیرد.معتقدم دولت با تابع هدفی که در
ی سامان دادن به سیاستگذاری مسائل اقتصادی نظر گرفته محدودیتهایی را برای موفقیت در اقتصاد به وجود آورده که بهتر اس��ت با
فوتبال که از خارج مربی میآورد ،برا 
ما مربی خارجی بگی��رد .دولت میتواند از نهادهای معتبر نظیر بانک جهانی ،صندوق تغییر این تابع هدف دست به اقدامات گستردهتری در اقتصاد بزند.
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چالشها و راهکارهای سیاستهای صنعتی و تجاری
برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال

کارشناسان اقتصادی معتقدند :هرچند تداوم رکود کنونی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی
و متمرکز شدن دولت بر تک نرخی کردن نرخ تورم ممکن است در آینده اقتصاد کشور را
با مشکالت متعددی مواجه کند اما اجرای سیاستهای متخذه از سوی دولت به منظور
خروج بخش مسکن از رکود و ایجاد تحرک و پویایی هرچه بیشتر در صنایع نفت و معدن
را می توان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال یاد کرد.
در همین ارتباط بخش اقتصادی ایرنا ،گفت و گوهایی را با نخبگان ،اس��اتید دانشگاهها،
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در خصوص پتانسیلها و ویژگیهای بخش صنعت
کشور انجام تا عالقه مندان از وضعیت فعلی و برنامههای آینده کشور در این بخش آگاه
شوند.
در همین رابطه رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی در میزگردی که به همین مناسبت در محل خبرگزاری جمهوری اسالمی برگزار
ش��د ،با بیان آنکه مشکل اصلی صنعت در کشور ،سیاستگذاری است ،گفت :در  56سال
اخیر ،متوسط نرخ تورم ،دو رقمی بوده است.
یوسف حسن پور کارس��االری افزود :از س��ال  1970تا  2014هیچگاه درآمد سرانه در
ای��ران از  5ه��زار دالر عبور نکرده که این امر نش��ان می دهد نظام اقتصادی ما به رش��د
پایین اقتصادی عادت کرده و سیاس��تهای صنعتی و اقتصادی ما درس��ت نبوده است.
رییس پژوهش��کده مطالع��ات راهبردی موسس��ه مطالعات و پژوهشه��ای بازرگانی،
خاطرنشان کرد :البته از سال  2001درآمد سرانه تحرکی را از خود نشان داد اما به باالی
پنج هزار دالر نرسید.
حسن پور با بیان اینکه در دو مقطع تاریخی ،سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی
کاهش پیدا کرده ،ادامه داد :در فاصله سالهای  1348تا  1358و همچنین مقطع
زمانی  1380به بعد ،این اتفاق افتاد و از سهم صنعت کاسته شد.
وی افزود :در س��ال  1380س��هم صنعت در تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت20 ،
درصد و بدون نفت  18درصد بوده و براساس آخرین آمار ،این سهم با در نظر گرفتن نفت
به  12.8درصد رسیده است.
رییس پژوهش��کده مطالع��ات راهبردی موسس��ه مطالعات و پژوهشه��ای بازرگانی،
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تصری��ح ک��رد :اگرچ��ه ط��ی ای��ن س��الها ،در بخش
صنعت س��رمایه گذاری شده و ما ش��اهد رشد سرمایه
گ��ذاری صنعتی ب��وده ایم ،ام��ا واقعیت این اس��ت که
س��هم صنعت نس��بت به س��ایر بخشه��ای اقتصادی
کاهش یافته و سایر بخشها رش��د بیشتری داشته اند.
حس��ن پور اضافه کرد :تداوم چنین وضعیتی باعث شده
که س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ،برای س��رمایه
گذاری در بخش صنعت که دارای ریسک بیشتری است،
تمایلی نداشته و جذب سایر بخشها شوند.
وی با مقایس��ه بخشهای صنعت و مس��تغالت ،گفت:
براساس آمار بانک مرکزی از سال  1353تا  ،1391سهم
موجودی سرمایه در صنعت ،همواره پایین تر از  10درصد
بوده اما مستغالت باالی  30درصد بوده و حتی در برخی
از سالها به باالی  50درصد رسیده است.
این مقام مس��ئول در موسس��ه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی ،خاطرنشان کرد :این وضعیت نشان می دهد که
بخش عمده ثروت جامعه در بخش غیرصنعتی است و ما
باید برای صنعتی شدن ،سیاستهای خود را در حمایت
از بخش تولید قرار دهیم.
حس��ن پور با اشاره به تاثیرپذیری از تحریمها و التهابات
اقتصادی ،افزود :سیاستهای اقتصادی ما بازدارنده نبوده
است و تا زمانی که استحکام و بازدارندگی اقتصادی ما باال
نرود ،سطح رفاه جامعه باال نخواهد رفت.
وی ب��ا بی��ان آنکه بخش��ی از مش��کالت ما مرب��وط به
سیاستهای اش��تباه صنعتی در گذش��ته است ،اظهار

داش��ت :براساس بررسی انجام شده  98درصد رش��د بخش صنعت به دلیل تقاضای
داخلی بوده اس��ت ،بنابراین زمانی که تقاضای بخش داخلی ب��ه دلیل اجرای طرح
هدفمندی و افزایش نرخ مس��کن و هزینهها کاهش می یابد ،بخش تولید در کش��ور
تحت تاثیر قرار می گیرد.
رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسس��ه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،
اضافه کرد :باال رفتن نرخ مسکن و ارز باعث کاهش قدرت خرید قشر متوسط جامعه
شده و کاهش تقاضای این قشر برای خرید ،تولید داخل را پایین آورده است.
حسن پور با اشاره به سیاستهای اشتباه اقتصادی ،گفت :در زمانی که رکود شدید را
در جامعه تحمل می کنیم ،فشارهای مالیاتی دولت افزایش می یابد که نشان دهنده
اتخاذ سیاستهای اشتباه است.
وی ب��ا بیان اینکه دولت فعلی در عمل انجام ش��ده قرار گرفته اس��ت ،گفت :چندین
سال طول می کشد تا زمینه تغییر سیاستهای نامطلوب دولت گذشته فراهم شود.
کارشناس مس��ایل اقتصادی ایران با انتقاد از اینکه در تدوین
این کارش��ناس مس��ائل بخش صنعت با تاکید بر لزوم تزریق بودجه عمرانی توسط
برنامه راهبردی صنعت بازارهای مصرف شناسایی نشده اند،
دولت ،اظهار داش��ت :پرداخت بدهی پیمانکاران و تزریق بودجه عمرانی باعث شکل
افزود :توس��عه صنعت نیازمند شناس��ایی بازار مصرف است،
گرفتن فضای امید در جامعه ش��ده و این تصور ایجاد خواهد شد که شرایط در حال
نمی شود صنعت را توس��عه داد بدون آنکه بازار مصرفی برای
بهبود است.
آن در نظر گرفت.
حس��ن پور اضافه کرد :برای تحرک بخشیدن به بخش مس��کن باید از فضای فراهم
مس��تخدمین حس��ینی با بی��ان اینک��ه در تدوی��ن برنامه،
شده در پس��اتحریم استفاده کرد و براین اساس می توان پول ایرانیان خارج از کشور
برخ��ورداری از تکنولوژی روز مورد توجه قرار نگرفته اس��ت،
را جذب کرد تا با خرید امالک در ایران به رونق گرفتن اقتصاد کشور کمک کنند.
تصریح کرد :س��طح بن��دی تکنولوژی نیز در ای��ن برنامه باید
وی با بیان آنکه رش��د اقتصادی س��ال گذش��ته در کشور ،ناش��ی از تحرک صنعت
مورد توجه قرار گرفته و مقامهای صنعتی باید این را پذیرفته
خودروسازی بود ،گفت :بررسیها نشان می دهد که در فاصله زمانی  1380تا ،1390
و هزینه آن را بپردازند.
حدود  30درصد رشد صنعتی کشور ناشی از رشد صنعت خودرو بوده است.
قائم مقام سابق ایدرو با اش��اره به اینکه در بودجه سال 1395
رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی یادآور
نیز برنامه راهبردی صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته است،
ش��د :در بخش مس��کن ،معضلی به نام داللی وجود دارد ،اما در بخش خودروسازی
گفت :در حالی که اعداد بودجه بس��یار انقباضی دیده ش��ده
چنین مش��کلی را نداریم و بنابراین بهتر می توان در آن بخش سیاس��تگذاری کرد و
س��ند راهبردی چیز دیگری را مدنظر قرار داه است.
نتیجه گرفت.
خودروسازی،
صنعت
تحرک
صورت
در
آنکه
بر
تاکید
حس��ن پور با
رییس
توج�ه به کنترل تورم سیاس�ت
س��ایر بخشهای اقتص��ادی نیز فعال خواهند ش��د ،گفت :اگر
پژوهشکده مطالعات
اشتباه دولت
تقاضا برای خودرو وجود نداشته باشد ،رشد اقتصادی ضربه
راهبردی موسسه مطالعات
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بزرگتری��ن
خواهد خورد.
و پژوهشهای  :در بخش مسکن،
اش��تباه اقتص��ادی دول��ت آن
وی خاطرنش��ان کرد :اگ��ر در یک دهه گذش��ته ،بحث
اس��ت که تمام توجه خ��ود را به
سرمایه گذاری خارجی را جدی می گرفتیم ،شاید امروز ،معضلی به نام داللی وجود دارد ،اما در
کنترل یک ش��اخص یعنی تورم
از صنایعی برخوردار می ش��دیم که قادر باشند روی پای بخش خودروسازی چنین مشکلی را
معطوف کرده اس��ت ،از عدم ارائه
خود بایستند.
در
توان
می
بهتر
بنابراین
و
نداریم
برنامهه��ای دقی��ق اقتص��ادی تا
این کارشناس بخش صنعت با تاکید بر لزوم توجه به بخش
آن بخش سیاستگذاری کرد و
حصول نتیجه مذاکرات اتمی انتقاد
تولید در کشور ،اظهار داشت :بخش خدمات در کشور رشد
نتیجه گرفت
ک��رد و آن را عامل شکس��ت دولت در
زیادی کرده لذا امروز باید به افزایش تولید توجه کرد؛ بنابراین
تحق��ق اه��داف اقتصادی خود دانس��ت.
اگر قرار اس��ت که در جامعه پول تزریق شود باید به بخش صنعت
مستخدمین حسینی ادامه این روند را به ضرر
و تولید تعلق گیرد.
کش��ور دانس��ت و تاکید کرد :اگر دولت بیش از حد برای
حس��ن پور با اشاره به معضل قاچاق در کش��ور ،گفت :تا زمانی که ساالنه با ورود
کنترل تورم اقدام کند و برنامه دیگری ارائه ندهد در پایان سال
 15تا  20میلیارد دالر کاالی قاچاق به کش��ور مواجه باش��یم ،کار تولید محور شکل
 95به بخشی زیادی از اقتصاد کشور صدمه وارد خواهد شد.
نخواهد گرفت.
کارش��ناس ارش��د اقتصاد ایران تصریح کرد :دولت باید برای
رهایی کش��ور از رکود برنامه ای ارائه دهد زیرا اقتصاد ایران از
برنامههای راهبردی وزارت صنعت باید در راستای اسنادباالدستی باشد
س��ال  1338تاکنون که کش��وری درحال توسعه است با یک
حیدر مس��تخدمین حس��ینی اس��تاد دانش��گاه و کارش��ناس مس��ایل اقتصادی
تورم ذاتی مواجه اس��ت بنابراین یک تورم  17تا  20درصد در
ای��ران در ای��ن میزگ��رد ،ب��ا اب��راز نگرانی نس��بت به وضعی��ت صنع��ت در دوران
بطن خود دارد نباید برای کاهش آن تالش کرد باید واقعیت را
پس��اتحریم معتقد اس��ت که ش��اکله فعل��ی صنعت ای��ران در دوران پس��اتحریم
مدنظر قرار داد با این روند راه به جایی نخواهیم برد.
از بی��ن خواه��د رفت و دلی��ل آن را تکنول��وژی پایین صنایع کش��ور عن��وان کرد.
وی از نبود انسجام خاص در حوزه اقتصاد و اینکه هر وزارتخانه
وی با بیان اینکه هنگامی که تحریمهای کش��ور برداشته شود ،صنایعی خواهند آمد
کار خ��ود را می کند و فرمانده اقتص��ادی نداریم ،انتقاد کرد و
که مجهز به تکنولوژیهای روز هستند ،گفت :این موضوع باعث آسیب دیدن صنایع
گفت :باید یک فرمان��ده توانمند برای اقتصاد کش��ور در نظر
کشور خواهد شد.
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گرفت تا بتوان اهداف را پیش برد.
رییس امور بی��ن الملل انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان
مستخدمین حس��ینی با اشاره به گام اش��تباهی که دولت برای کنترل تورم
سنگ آهن ایران با اش��اره به معدن ‘نوردیک’ کشور سوئد که در آن
برداش��ت و مبلغ  60میلیارد دالر س��هم م��ردم از بازار ب��ورس را بلوکه کرد،
استخراج س��نگ آهن از عمق هزار و  350تا هزار و  500متری انجام
افزود :این کار دولت باعث گس��ترش بدبینی بین س��رمایه گذاران ش��ده به
می شود ،بیان داشت :این در حالی است که بطور نمونه در معادن گل
طوری که آنان حاضر نیس��تند ب��رای خروج از رکود س��رمایه گذاری کنند.
گهر و چادرملو تازه به عمق  80متری رسیده ایم و هنوز ظرفیتهای
قائم مقام سابق ایدرو تاکید کرد :اگر دولت بتواند این اعتماد را برگرداند سرمایه
استفاده نشده زیادی در اعماق معادن کشور وجود دارد.
گذار برای سرمایه گذاری اقدام خواهد کرد در غیر این صورت سرمایه گذاری
وی تصریح کرد 67 :عنصر از مجموع عناصر جدول مندلیف در کشور
باشعار و حرف و حدیث امکان پذیر نیست.
وجود دارد که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد ،سرمایه ای که
از این طریق جذب کشور می ش��ود حتی از درآمدهای نفتی پیشی
دولت جهت گیری حمایت از تولید ملی ندارد
خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه متاسفانه جهت گیری دولت به سمت تولید نبوده و تولید ملی
جعفری گفت :در سال  93سهم معادن در تولید ناخالص داخلی بین
همواره با مشکالت عدیده مواجه شده است ،تصریح کرد :سیاستهای پولی
 0.6تا  1.1درصد به صورت مستقیم بود که البته بطور غیرمستقیم و
نیز هیچ حمایتی از تولید ندارد و اینکه نرخ  24درصدی تسهیالت چگونه می
با در نظر گرفتن فعالیتهای حمل و نقل اعم از ریلی ،زمینی و دریایی
تواند از تولید ملی حمایت کند؟
این سهم به شش درصد خواهد رسید.
مس��تخدمین حسینی قانون اصالح مالیاتها را از عوامل دامن زننده به رکود
وی اضاف��ه ک��رد :ای��ن در حالی اس��ت که در همین س��ال س��هم
دانس��ت و گفت :اقتصاد ما بعد از نفت وابس��ته به مس��کن است قانون اصالح
نف��ت از تولی��د ناخال��ص مل��ی  23درص��د و س��هم خدم��ات
مالیاتها فعالیت در بخش مس��کن را متوفف خواهد ک��رد و این در نهایت به
و فعالیته��ای داللی و واس��طه گ��ری از تولید ناخال��ص ملی 20
ضرر کشور است.
درصد بوده اس��ت و ب��ه همین دلیل اس��ت که درآمدهای کش��ور
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه اگر دولت سیاست مسکن را در جهت رونق
از جاهای��ی که بای��د تامین نمی ش��ود و ج��ای پیش��رفت نداریم.
در پیش نگیرد شاهد فروپاشی اقتصاد خواهیم بود ،تاکید کرد :مسکن حداقل
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن
 500واحد صنعتی را به حرکت درخواهد آورد بنابراین ضروری است
ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران در وهله نخس��ت باید نسبت
به سمت رونق مسکن حرکت کنیم.
به کاه��ش درآمدزایی خ��ود از فعالیتهای خدماتی
وی ب��ا بیان آنکه براس��اس آمار اعالم ش��ده از س��وی
و واس��طه گری اقدام کند ،خاطرنش��ان کرد :در
جعفری 67 :عنصر از
شهرداری االن پروانه بهره برداریها نشان می دهد
صورتی که س��هم درآمدهای مل��ی از بخش
مندلیف
جدول
عناصر
مجموع
در پنج ماهه امس��ال نس��بت به پنج ماه سال قبل
معدن حداقل  10برابر افزایش یابد ،س��هم
در کشور وجود دارد
 57درصد کاهش یافته است ،افزود :این شوخی
بس��زایی در افزایش اشتغال و درآمدها در
نیس��ت و رکود این بخ��ش اثر خ��ود را بر دیگر
کشور خواهد داشت.
که اگر به درستی
بخشهای صنعت خواهد گذاشت.
وی یادآور ش��د :در بخش معدن برخالف
مورد استفاده قرار گیرد ،سرمایه ای
صنایع که متخصصان را از شهرس��تانها
مس��تخدمین حس��ینی کمک دولت به صنعت که از این طریق جذب کشور می شود
خودرو برای خروج از رکود را اش��تباه دانس��ت و
و نقاط دوردس��ت به ش��هرهای بزرگ می
حتی از درآمدهای نفتی پیشی
گفت :خودروس��ازی نمی تواند رکود را از بین ببرد
کش��اند و در صورت مواجه ش��دن با مشکل
خواهد گرفت
بلکه نفت و مسکن از بین برنده رکود خواهند بود.
این افراد به راحتی به شهرس��تانها برنگشته
و درآمدزایی نامطلوب واس��طه گری افزایش می
رونق بخش�ی به فعالیتهای بخش مسکن راهکار
یابد ،متخصصان و افراد خبره در مناطق دورافتاده حضور
اساسی خروج اقتصاد کشور از رکود است
می یابند و قشر وسیعی از افراد جامعه مستقیما منتفع می شوند.
کی��وان جعفری طهران��ی فعال اقتص��ادی و رییس امور بی��ن الملل انجمن
جعفری گفت :بطور نمونه طی پنج سال گذشته در استان سیستان
تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز در این میزگرد اقتصادی
و بلوچستان با توس��عه فعالیت معادن ،درصد قابل توجهی از بومیان
اظهار داشت :ایران اس�لامی با دارا بودن ذخایر عظم معدنی ،توانایی کاهش
منطقه به این سمت جلب و جذب شدند و قاچاق مواد مخدر کاهش
وابس��تگی اقتصاد به نفت را داراست که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
یافت ،بنابراین توس��عه معادن افراد بوم��ی و همچنین متخصصان و
وی گفت :در افق  1404توس��عه کش��ور ،افزون بر  55میلیون تن فوالد برای
نخبگان را به سمت اشتغال صحیح سوق می دهد.
تامین رشد اقتصادی کشور نیاز است که به این منظور احتیاج به حداقل 160
میلیون تن س��نگ آهن داریم ،اما با تولید کنونی ساالنه  48تا  52میلیون تن
کمپین نخریدن خودروی صفر راه به جایی نمی برد
سنگ آهن ،تا رقم مورد نیاز فاصله زیادی وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت  360میلیون مترمربعی صنعت کاشی
جعف��ری افزود :ب��ا این ح��ال ،ذخایر معدنی کش��ور افغانس��تان که مطابق
و سرامیک کشور ،یادآور شد :هم اینک و به دلیل رکود ساخت و سازها،
ارزیابیهای سازمان زمین شناس��ی آمریکا حدود هزار میلیارد دالر تخمین
نیمی از تولیدات این صنعت در انبارها دپو شده است.
زده شده ،این کشور می تواند در تامین نیاز کشور به سنگ آهن مؤثر باشد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی بیان کرد :در صنعت فوالد نیز با
وی ادامه داد :ذخایر ثبت شده سنگ آهن کشور حدود سه هزار میلیارد دالر
توجه به پیش بینی تولید  55میلیون فوالد در چش��م انداز  20ساله
تخمین زده می ش��ود و عالوه بر آن هنوز ذخایر کشف نشده زیادی در سطح
کش��ور و با توجه به نیاز داخلی  51میلیون تنی در سال  ،1404باید
کشور داریم؛ این در حالی است که حفاریهای سنگهای معدنی از عمقهای
از هم اکنون به فکر صادرات مازاد تولیدات فوالد و بازاریابی باشیم.
کمت��ر از  100متر انجام می ش��ود و به دلیل هزینههای ب��اال تاکنون حفاری
جعفری افزود :متاس��فانه شاهدیم س��هم صنعت در تولید ناخالص
عمیق نداشته ایم.
داخلی روز به روز در حال کاهش اس��ت و نگران این هس��تیم که به
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دلیل کم دردسر بودن و جاذبه کار واردات ،بسیاری فعاالن اقتصادی به این سمت و سو
کشیده شوند.
وی با اش��اره به کمپین نخریدن خودروی صفر که این روزها در فضای مجازی داغ شده
اس��ت ،تصریح کرد :به نظر می رس��د این کمپین نه به دلیل ن��زول کیفیت خودروهای
داخلی ،بلکه به دلیل کمبود نقدینگی مردم رونق یافته باشد.
رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ آهن ایران ادامه
داد :در زمینه مسکن نیز به همین ترتیب است و با توجه به وابستگی تعداد بسیار زیادی
از مش��اغل کشور به مقوله مسکن ،اگر مسکن در کشور رش��د یابد اقتصاد نیز از تحرک
الزم خواهد شد.
وی بطور نمونه با اشاره به اقتصاد چین ،تصریح کرد :اقتصاد این کشور به عنوان دومین
اقتصاد جهان در دوران ریاس��ت جمهوری ‘هو جین تائو’ رش��د س��االنه بین  10تا 14
درصد را ثبت م��ی کرد ،اما از زمان روی کار آمدن رییس جمهور ‘ش��ی جین پینگ’ با
افکار کمونیس��تی که قائل به مالکیت یک ملک از س��وی هر نفر چینی بود ،شاهد رکود
در بخش مسکن این کشور ،کاهش رشد اقتصادی و زمین خوردن ‘اژدهای زرد’ بودیم.
جعفری طهرانی تاکید کرد :رکود بخش مسکن و ساختمان سازی کشور ،منجر به راکد
شدن س��ایر فعالیتهای مرتبط با این صنعت ش��ده از جمله کاهش  180میلیون متر
مربعی صنعت کاشی و سرامیک شده که در این حوزه خواب سرمایه ای حداقل به ارزش
یکصد ملیون دالر را در پی داشته است.
وی با اشاره به دوران پساتحریم ،تصریح کرد :امروز افراد جامعه از سرمایه گذاری ابا دارند،
چرا که منتظر مشخص شدن نتایج توافقات هستند
و شاهدیم بازار بورس نیز با رکود مواجه شده است.
عضو هی��أت مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان و
صادرکنندگان س��نگ آه��ن ایران اف��زود :رکود
عرصههای مختلف اقتصادی کشور از بخش مسکن
آغاز ش��ده است و مادامی که دولت اقدام مؤثری در
این زمینه نداشته باشد ،گردش اقتصادی در کشور
ایجاد نخواهد شد.
وی بطور نمونه با اشاره به سرمایه گذاری بانکهای
پاس��ارگاد و پارس��یان در بخ��ش مع��دن،
توضیح داد :طی س��الهای گذش��ته
شاهد عدم س��ود دهی و ضرردهی
این بانکها بودی��م که از رکود در
بخش مسکن کش��ور ناشی شده
و حتی ش��اهدیم واردکنندگان
فوالد نیز ب��ه علت همین رکود با
ضرر و زیان مواجه شده اند.
جعف��ری تاکی��د ک��رد :رون��ق
ب��کا ر
اقتص��ادی کش��ور در گ��رو آغ��از
ب��ه
مج��دد بخ��ش مس��کن اس��ت ک��ه
ک��ر د ه ا س��ت .
نوع��ی تم��ام بدن��ه اقتص��اد را درگی��ر خ��ود
وی با بیان اینکه امیدوار بودیم دولت در دوران پساتحریم به حرکتی دست بزند تا شاهد
رونق بخش مس��کن از ابتدای سال  95باشیم ،گفت :متاس��فانه چنین مطلبی را شاهد
نیستیم و حداقل تا یک سال آینده رکود بخش مسکن ادامه خواهد داشت.
رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران تصریح
کرد :تعدد زیاد بانکها در کش��ور نش��انه وجود مش��کالت در اقتصاد کشور است ،چرا
که نش��ان می دهد مردم حاضر به سرمایه گذاری نیس��تند و پولهایشان را در بانکها
نگهداری می کنند.
وی تصری��ح ک��رد :مش��کل کنون��ی اقتصاد کش��ور ب��ا رونق س��اخت و س��ازها حل
می ش��ود ،ن��ه با راه ان��دازی کمپی��ن نخری��دن خودروهای صف��ر کیلومت��ر داخلی.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود ،با اشاره به مانیتورینگ دقیق اوضاع
اقتصادی کشور از سوی خارجیها ،هشدار داد :بدانیم و آگاه باشیم تا زمانی که سرمایه

گذاران بخش خصوصی کشور س��رمایههای خود را به
اقتصاد داخلی تزری��ق نکنند ،خارجیه��ا نیز به دلیل
ش��رایط عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد در ایران حضور
نخواهند یافت و دول��ت باید به فک��ر راه اندازی چرخه
اقتصاد باشد.
وی تصریح کرد :اگر دولت روی صنعت خودرو به عنوان
محرک اقتصاد کشور برنامه ریزی کرده ،به جایی نخواهد
رس��ید و تحرک الزم ایجاد نخواهد ش��د؛ چرا که مردم
مشکل نقدینگی دارند و حتی کمپین پیش گفته نیز به
همین دلیل و ناتوانی بسیاری مردم در خرید خودروهای
خارجی به جایی نخواهد رسید.
جعف��ری طهرانی با اش��اره به تجربه دیگری از کش��ور
چین ،اف��زود :رییس جمهور این کش��ور ب��ا اقدامی به
موقع و اعمال مالیاتهای سنگین
ب��ر واحده��ای مس��کونی
خال��ی ،رونق مجددی به
بخ��ش اج��اره و خرید
مس��کن این کش��ور

بخش��ید؛ اقدامی که به دلیل وابس��تگی زندگی افراد به
مسکن تاثیرگذار ش��د و دولت جمهوری اسالمی ایران
نیز بای��د اقدامات مش��ابهی را در عرصه مس��کن برای
رونق بخش��ی به اقتصاد داخلی مطمح نظ��ر قرار دهد.
وی ب��ار دیگ��ر ب��ر ل��زوم برنام��ه ری��زی دول��ت برای
تحرک بخش��ی به بخش مس��کن ب��ه عن��وان راهکار
اساس��ی خروج اقتصاد از حالت رک��ود تاکید و تصریح
کرد :توس��عه مع��ادن ،رون��ق بخش مس��کن و تمامی
مش��اغل و فعالیتهای وابس��ته به بخش مس��کن و در
نتیج��ه رونق اقتص��ادی را ب��ه دنبال خواهد داش��ت.
گ��زارش ایرن��ا حاکیس��ت؛ در خاتم��ه ای��ن میزگرد،
کارشناس��ان اقتص��ادی ب��ه اتف��اق طراح��ی و اجرای
سیاس��تهایی از س��وی دولت به منظور خروج بخش
مس��کن از رکود کنونی و تحرک و پویایی هر چه بیشتر
صنایع نفت و مع��دن را به عنوان راهکارهای اصلی برای
خروج اقتصاد داخلی از رکود ،توسعه صادرات غیرنفتی
و ایجاد اشتغال عنوان کردند.
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اصـــالح

الگــــــــوی سرمایه

سرمایه گذاری در نفت به تنهایی بار ایجاد تراز حساب جاری مثبت را دوش کشیده است  ،اما نفت تنها مزیت اقتصاد ایران نیست
کشورمان طی سالیان گذشته با مشکالت عدیده ای در عرصه اقتصاد کالن مواجه بوده است .بیکاری تورم ،فقر ،تحریم و مشکالتی
از این دس�ت ،در این س�الها زندگی مردم را به ش�دت تحت فش�ار قرار داده اند طبیعت ًا را از میان برداشتن این مشکالت افزایش
توانمندی و بازده اقتصادی در س�طح کالن اس�ت که دس�ت سیاس�ت گذاران و مجریان اقتصادی را در اجرای برنامههای مطلوب
رفاهی و توسعه ساز باز می کند.
بررس�ی تراز حساب جاری ایران در عرصه بین الملل نشان می دهد کشورمان در بین بسیاری از کشورهای مطرح و تراز الو جهانی
همواره وضعیت درخور و خوبی داش�ته است  .در سالهای گذش�ته تراز حساب کشورمان همواره در بین  10تا  15کشور اول جهان
بوده است ،اما این وضعیت نسبتا مطلوب  ،زمینه توسعه و پیشرفت ما را فراهم نکرده است.
بالی نفت نعمت است!
در دهههای گذشته  ،ما مدیریتی صحیح در قبال نفت ،این محصول ناب و ثروت ساز
نداش��ته ایم و بدتر آن که با کفر نعمت ،ناکارآمدی مدیریت خود در اقتصاد را ناشی از
وجود این نعمت خدادادی برش��مرده ایم .اقتصاد ما زمانی پویا می شود که به معنای
واقعی کلمه در مس��یر توس��عه متوازن قرار گیرد و برای آن باید در تمام زمینهها راه
پیشرفت و ترقی را فراهم نماییم .تشکیل سرمایه گذاریها در تمامی صنایع و بخشها
گام اول دستیابی به این مسیر نجات بخش خواهد بود.
اقتصاد دانان نشان داده اند برای داشتن " اقتصادی رو به توسعه" باید نسبت تشکیل
س��رمایه به محصول ناخالص داخلی کشور( )GDPحداقل  30تا  53درصد در سال
باشد و حتی برای کشورهای درحال توس��عه  ،این رقم می تواند به حدود  40درصد
برس��د .رشد مطلوب تشکیل سرمایه از آن جهت که با هدف تامین درآمدهای پایدار
صورت می گیرد ،نگاه��ی موثر به بازارهای جهانی دارد و لذا با ظهور در بازارهای روز
دنیا  ،ضمن افزایش رقابت پذیری به منبعی قابل اطمینان برای ارز آوری و در حقیقت
در آمد پایدار بدل می شود .اما مطالعه روند تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور وضعیت
را چندان امیدوار کننده نش��ان نمی دهد .طبق بررسی (اقتصاد ایران) طی یک دهه
گذشته ( سالهای  84تا  )93نسبت تشکیل سرمایه به GDPکشور به طور متوسط
 17درصد بوده که اصال برای دستیابی به اقتصادی با صالبت مطلوب نیست.
مردم دولت و اقتصاد
جریان تش��کیل سرمایه در بس��یاری از اقتصادهای توس��عه یافته نوظهور برگرفته
از حضور موثر مردم در فضای اقتصادی اس��ت .اما در کش��ور ما ب��ه دلیل فقدان زیر
ساختهای قابل اعتماد  ،بخش خصوصی سهم اندکی سهم اندکی در سرمایه گذاری
دارد .همی��ن موضوع ناخودآگاه حضور دولت در عرص��ه اقتصادی را پررنگ تر کرده
است کرده و انباشت سرمایه ش��کل گرفته در نظام اقتصادی ما را دولتی کرده است
و البته طبیعی است که س��رمایه گذاری دولتی در لوای مسایلی همچون سد سازی
و س��اخت بنادر و راهها و مواردی از این دست می تواند به رشد زیر ساختها و بالتبع
رشد اقتصادی کش��ور بی انجامد .در حقیقت آنچه دولت – به دلیل ماهیت سیاست
گذاری دولتی – تحت عنوان سرمایه گذاری به اقتصاد تزریق می کند.
باید با سرمایه گذاری مس��تقیم در تجهیزات تولید که بخش خصوصی نیز تمایل به
انجام آن را دارد متفاوت باشد .اما سرمایه گذاری مستقیم دولت به عنوان رقیب بخش
خصوصی سبب شده است تا حاصل این سرمایه گذاری فاقد کارایی بوده و توان رقابت
پذیری جهانی را نداشته باشد .البته این روند در سالهای اخیر تا حدودی اصالح شده
و نسبت مخارج عمرانی دولت به تشکیل سرمایه کشور که در دهه  80به طور متوسط
 36درصد بوده  ،در دهه  ( 90سالهای  90تا  )93به طور متوسط به  15درصد تقلیل
یافته است .یکی از دالیل رش��د صادرات غیر نفتی را درسالهای اخیر میتوان ناشی
از اصالح الگوی سرمایه گذاری دانس��ت به عبارت بهتر باید گفت به همان اندازه که
کش��ورمان به اصالح الگوی مصرف نیاز دارد  ،اصالح الگوی سرمایه گذاری می تواند
راهگشای توسعه ما باشد.
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راهی برای توسعه
از عصر کالسیک تا اقتصاد مدرن و پیچیده امروز  ،همواره روی
این اصل تاکید شده است که برای دستیابی به سهم درخور از
اقتصاد منطقه ای و جهانی باید پیش از هر چیز مزیت راههای
خود را بشناسیم.
از سوی دیگر تجربه تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته نشان
میدهد که س��رمایه گذاری صحیح آنها در مزیتهای نسبی
کلید موفقیتشان بوده است  .ما عالوه بر نعمتهای خدادادی
معدن��ی و زیرزمینی ،در بس��یاری از بخشه��ای غیر نفتی با
مزیتهایی مواجه ایم که از آنها غافل مانده ایم.
جدا از خشکس��الیها که بسیاری از کش��ورهای جهان با آن
روبرو هستند تنوع آب و هوا  ،وجود انرژی کافی  ،خورشیدی و
نیروی کار ارزان در بخش کشاورزی به واقع از مزیتهای این
بخش اقتصادمان محسوب می شوند .از سوی دیگر صنعت ما
ظرفیتهای بالقوه فراوانی دارد برای این بخش باید الگوهای
تج��ارت درون صنعت را معیار عمل ق��رار دهیم  .طبق اصول
مدیریت بازرگانی ،توس��عه تجارت درون صنعت به دو بخش
افقی و عمودی اماکن پذیر اس��ت  .برای تجارت عمودی الزام
توجه به کیفی��ت باید هدفی اصلی قرار گی��رد و در خصوص
تجارت افقی  ،کاهش بهای تمام ش��ده و تمرکز در تمایز باید
معیار کار باش��د  .از س��وی دیگر ،عالوه بر سهم فراوان بخش
خدمات از اشتغال و تولید کش��ور ،خوشبختانه این بخش در
کشورمان به مرحله ای رسیده که قابلیت اتصال با بخشهای
صنعتی و کشاورزی را داشته باشد .مسلما سرمایه گذاری در
مزیتهای تراز بازرگانی و تراز حساب جاری ما را بهبود خواهد
بخشید .تا قبل از تحریمها و حتی تا همین امروز بخش نفت به
تنهایی این بار را به دوش کشیده است ،اما فراموش نکنیم که
نفت تنها مزیت اقتصاد ایران نیست.

بخش صنعت در ح��ال ارتقای بهره
برداری از ظرفیتهای خالی اس��ت،
در حالی که رش��د تاس��یس صنایع
جدید منفی شده است.
صنعت موتور محرک اقتصاد اس��ت
و این نقش بر کس��ی پوشیده نیست.
صنعت نه تنها م��ی تواند باعث رونق
کس��ب و کار در جامعه شود بلکه می
تواند امکان خروج غیر تورمی اقتصاد
از رکود را فراهم نماید.
بخش ساختمان که یکی از بخشهای
اصلی اقتصاد کش��ور ما محسوب می
شود ،خود برای تامین خوراک اولیه
اش به صنایع تولی��دی نظیرمصالح
ساختمانی ،س��یمان ،صنایع فلزی،
الس��تیک و پالس��تیک و صنای��ع
شیمیایی نیازمند است .در کشاورزی
از ماشین آالت س��رمایه ای گرفته تا
مواد اولیه ای مانند کود و سم همگی
دس��تپخت صنایع کش��ورند که به
عنوان ملزومات حیاتی برای توسعه
و مکانیزاسیون کش��اورزی شناخته
می ش��وند .خدماتکه بخش عمده
محصول ناخالص داخلی و اشتغال
کشور را در س��یطره خود
دارد اگ��ر تولی��دات
صنعت��ی ر ا د ر
اختیار نداشته
با ش��د ،
حیا ت��ش
معن��ا نمی
یابد .از این
رواست که
اقتصاددانان
ج��ه
تو
وی��ژه ای ب��ه
توس��عه صنع��ت
کشوردارند.
عالوه بر ارتباطات پیشین
و پس��ین بخش صنعت و معدن با
س��ایر بخشهای اقتصاد ایران ،این
بخش ازمنظر توسعه و انتشار فناوری
اهمیت بسزاییدارد و جایگاه آن در
تفکیک بخشهای اقتصادی بس��یار
حساس است .بسیاری از منابع کشور
کهجزو منابع با فناوری باال محسوب
م��ی ش��وند ،در زیرمجموعه بخش
صنعت ومعدن قراردارن��د ،ازجمله
صنایع هوافضا ،داروس��ازی و صنایع
تولید ابزار دقیق .از این منظر بدیهی
است که مهارت و خالقیت کارآفرینان
ایرانی درزمین��ه این صنایع ،موجب
انتشار فناوری به سایر بخشها شده
و توس��عه اقتصاد را به دنبال خواهد
داشت.

تعــــــــــطیلی
صنـــــایعجدید
معادن در س��ال ٩٣سهم فزاینده ای از محصول ناخالص
داخلی داشته است .این سهم در دورههای فصلی سال ٩٣
به ترتیب  20/19،8/9و 24/6) درصد بوده و به طورکلی
در نه ماهه نخست سال گذشته سهمی 21/7درصدی را
برای این بخش به ارمغان آورده است.
سرمایه گذاری در تاسیس واحدهای صنعتی و تعداد جواز
تاسیس این واحدها موضوع دیگری است که در آمارهای
رسمی قابل شناسایی است .متوسط رشد سرمایه گذاری
در سالهای ٩٠و ٩١در تاس��یس واحدهای صنعتی به
ترتیب منفی 7/4و منفی 21/5بوده است.
در انتهای س��ال ٩٢رشد س��رمایه گذاری صنعتی رشد
چشمگیری داش��ته ،اگرچه این رش��د در سال ٩٣روند
کاهنده ای را دنبال کرده است ،به نحوی که در سه ماهه
اول ،دوم و سوم این سال به ترتیب شاهد رشدهای ،69/1
1/8و منف��ی 43/5درصد دراین ش��اخص بوده ایم .افت
قابل توجه س��رمایه گذاری در تاسیس واحدهای جدید
صنعتی درسه ماهه سوم سال ٩٣حاصل سیاست گذاری
بانک مرکزی در سوق دادن منابع بانکی به سمت سرمایه
درگردش به جایارایه تس��هیالت برای تشکیل سرمایه
ثابت است.
همچنین الزم است به این نکته توجه شود که تورم موجود
در جامعه ،کاه��ش قدرت خرید م��ردم و رکود حاکم بر
بازار عدم رون��ق تولیدات داخلی ،ع��دم تدوین و اجرای
قوانین حمایتی و مش��وقهای تولید و صادرات ،تشدید
درگیریهای منطقه ای و کاهش صادرات به کشورهای
همسایه مانند عراق و بسیاری ازمشکالت دیگرهمچنان
گریبان گیربخش تولیدی و صنعتی کشورند .حتی هنوز
از تخصیص سهم بخش صنعت ازمنابع طرح هدفمندی
یارانهها خبری نشده است.

صنعت درگیر مشکالت ساختاری
متاس��فانه علیرغم اهمی��ت قابل توجه صنعت ،ش��اهد
روزگار نه چندان مطلوب این بخش اقتصادی هس��تیم
و این وضعیت ناشی از وجود مشکالت ساختاری در این
بخش اس��ت .عدم برقراری ارتباط واقعی بین دانشگاه و
صنعت ،عدم باور توانمندیها و مزیتهای خود و مدیریت
ناکارآمد ،مش��کالت موجود در این بخ��ش را «تو در تو»
کرد.اند .با توج��ه به آماروارقام موج��ود بخش صنعت و
مع��دن کش��ورمان پ��س از گذران��دن دو دوره رکودی
(سالهای ٩١و ٩2) ،در سال گذشته بهبود نسبی را در
وضعیت خود تجربه کرده است .پیش از ورود به سال ٩٣
 ،در زیربخشهای مختلف صنعتو معدن ش��اهد رکود
عمیقی بوده ایم که تجلی آن را می توان در رکود حاکم بر
صنعت فوالد مشاهده کرد -رکودی که در ٣0سال اخیر
بی سابقه بوده است.
یکی از صنایعی که در س��ال گذش��ته
رشد چشمگیرو عمده ای را تجربه
کرده ،صنعت خودروس��ازی
اس��ت .این صنع��ت با 56
درصد رش��د ،ب��ه عنوان
یک��ی از ش��اخص ترین
صنایع س��ال ش��ناخته
شده است ،اگرچه اغلب
کارشناس��ان ب��ر ای��ن
باورندکه رشد قابل توجه
صنع��ت خ��ودرو ،عمدتا
ناش��ی از وضعیت رکودی
شدید آن در یکی دو سال اخیر
بوده و تازه قسمتی ازظرفیتهای
ازدس��ت رفته خود رابازیافته است .به
موازات در س��ال ٩٣ش��اهد کاهش تولید در  امیدهای صنعتی
صنایع آلومینیوم و س��یمان کشور (حدود  4رصد) بو ده با این وجود برخی اقدامات دولت فعلی برای بهبود شرایط
ایم که روندی خالف جهت رونق نس��بی بخش صنعت و اقتصادی و سیاسی کشور حایز اهمیت اند که از این منظر
معدن در این س��ال داشته اند .این صنایع صادرات محور می توان به تالش مسؤوالن برای بهبود محیط کسب وکار
و ترغیب سرمایه گذران به توسعه فعالیتهای تولیدی و
به شدت از نوسانات بازارهای جهانی آسیب دیده اند.
 اما به طور کلی بخش صنایع و معادن پس از تجربه رکود تجاری اشاره کرد .همچنین در راستای
در س��الهای ٩١و ٩٢ ،به ترتیب در دورهای س��ه ماهه اهداف اقتصادی مذاکرات هسته ای ،اشتیاق هیاتهای
اول ،دوم و سوم سال گنش��ته رشدهای 7/06/3 ،و  5/4تجاری و صنعتی بسیاری ازکشورها برای توسعه همکاری
با ایران شایان توجه است.
درصدی را تجربه کرده است.
در س��ه ماهه نخست س��ال ٩3با توجه به ادامه رکود در امید می رود ب��ا بهبود روابط بین المللی و رش��د داخلی
بخش ساختمان ،سهم س��اختمان در ایجاد رشد ارزش اقتصادکش��ور ش��اهد پیش��رفتهای روز افزون صنایع
افزودهمنفی بوده ،اما رشد 9/7درصدی صنعت و  17/3داخلی و بالتبع تولید ملی کش��ور باش��یم .بهبود فضای
درصدی و گس��ترش صادرات از جمله م��واردی اند که کسب و کار ،استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد ،افزایش
موجب مثبت شدن س��هم کلی صنایع و معادن صنعتی بهره وری و گس��ترش ص��ادرات درکنار بهبود وتوس��عه
اقتصاد ش��دهو زمینه ثبت رشد 7/0درصدی این بخش سیس��تم بانکی وافزایش اعتبارات بخشهای صنعتی و
تولیدی کشور می توانند اقتصاد ایران را به اقتصادی پویا
را در سه ماهه نخست سال گذشته فراهم کرده است.
به یمن رشد چش��مگیر زیر بخش صنعت ،گروه صنایع و رهنمون سازند.
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اقتصــــاد مـــوج ســـوم

کاهش هزینه مبادالت و دسترسی فروشندگان به مشتریان و مصرف
کنندگان به تولید کنندگان در س��طح وس��یع ،اقتصاد را به س��مت
تجارت الکترونیک متمایل می کند
چندی است چرخهای اقتصاد متمایل به راهی میان شده اند -راهی
که رسیدن به مقصد رشد اقتصادی وبهره وری را آسان و کوتاه تر می
سازد .تجارت امروز نیازمند حضور در مسیر دنیای الکترونیک است و
شامه قوی بنگاههای اقتصادی به خوبی بوی سود را دراین مسیرحس
کرده اس��ت .اس��ت .حرکت تجار در مس��یر دنیای الکترونیک ،در
تبلیغات روز افزون در شبکههای اجتماعی متجلی است .شبکههای
اجتماعی که در ابتدا برای اهداف دیگری ش��کل گرفته اند ،امروز به
محل مناسبی برایتجارت تبدیل شده اند .روزانه بخش قابل توجهی
از اوقات مردم جهان صرف چک کردن فیسبوک ،توئیترواینستاگرام
می ش��ود .بدین ترتیب تجارباکمترین هزینه ممکن تبلیغات خود
را در این ش��بکههای پربازدید قرار می دهند .عالوه بر ش��بکههای
اجتماعی یاد ش��ده  ،لینکدین به صورت تخصصی وارد کار ش��ده و
مراودات اقتصادی و تجاری اینترنتی را به ش��کل طرح ریزی شده و
کارشناسانه سهولت بخشید.
خرد وکالن تجارت بر خط اگر بخواهیم نگاهی خرد به تاثیر تجارت
الکترونی��ک براقتص��اد بی اندازی��م ،می بینیم که ای��ن نوع تجارت
برکاهش قیمت کاال و خدماتی که امکان بر خط ش��دن را دارند ،اثر
مثبت دارد .عالوه بر این ،تجارت بر خط هزینه جست و جو را تقلیل
و رقابت در بازار را افزای��ش داده ،زنجیره تولد و عرضه کاال وخدمات
را کوتاه ک��رده وموانع ورود به صنعت را کاه��ش می دهد .نگاهی به
اختالف قیمت کاالها وخدماتی که به صورت برخط یا سنتی عرضه
می ش��وند نشان می دهد که کاالهای اینترنتی معموال قیمت پایین
تری دارند .مطالعات صورت گرفته نش��ان می دهند با بر خط کردن
عرض��ه کاالها و خدمات می توان در حدود ٢ت��ا ۴٠درصد از هزینه
کل نهادهها صرفه جویی ک��رد .گرچه در صنایع مختلف این کاهش
هزینه متفاوت است ،اما درمجموع این کاهش هزینه توان کاهش ۴
درصدی سطح عمومی قیمتها را دارد.
اما در نگاه کالن ب��ه تاثیر تجارت الکترونیکی بر ت��ورم باید در ابتدا
نیروهای اثر گذار بر عرضه و تقاضای بازار را شناس��ایی کنیم .بدین
ترتیب درمی یابیم که منش��ا تورم در اقتصاد کالن به کدام سمت -
عرضه یا تقاضا  -گرای��ش دارد .اگر تج��ارت الکترونیکی بهره وری
نی��روی کار و به تب��ع آن بهره وری کل را افزایش دهد ،بدون ش��ک
پیامد آن افزایش تولید کل اقتصاد خواهد بود .افزایش تولید به معنی
انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به س��مت پایین ودرنتیجه کاهش
س��طح عمو می قیمتها خواهد بود .از طرف دیگر ،بررس��ی مبانی
نظری اثرات تجارت الکترونیکی بر اجزای تش��کیل دهنده تقاضای
کل نش��انمی هند که تجارت الکترونیک��ی احتماال موجب کاهش
درآمدهای مالیاتی ،افزایش س��رعت گ��ردش پول ،کاهش تقاضای
پول و افزایش س��رمایه گذاری میشود .پیامد این آثار بر تقاضای کل
انتقال به سمت باال هر منحنی مزبور و در نتیجه افزایش سطح عمومی
قیمتها خواهد بود  .بنابراین تجارت الکترونیکی هر دو طرف عرضه
و تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می هد ،اما برآیند این آثار بر
سطح عمومی قیمتها به قدرت نیروهای اثرگذاربر تقاضا وعرضه کل
بستگی خواهد داشت ،چرا که درطرف عرضه فشار بر کاهش قیمتها
و در سمت تقاضا بر افزایش قیمتها متمایل است.
عالوه بر آن ،میزان اثر پذیری عرضه و تقاضای کل و در نتیجه سطح
عمومی قیمتها ،به شدت کاربرد تجارت الکترونیکی دراقتصاد یک
کشورنیزبستگی دارد .اما به هر حال اگر تجارت الکترونیکی با اثرات
شدید ثروت همراه باشد ،این احتمال وجود دارد که تقاضای کل بر
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عرضه کل فشار آورده و موجب افزایش تورم در کوتاه مدت شود.
سهم بهره وری در تجارت الکترونیک
دالی��ل متعددی بر تاثیر مثب��ت تجارت الکترونیک��ی بر بهره وری
صحه می گذارند .بنگاهها می توانند با مهندس��ی مجدد از حداکثر
ظرفی��ت فناوریهای جدی��د بهره مند ش��وند .به عن��وان مثال با
ف��روش الکترونیک��ی ،بنگاهها می توانن��د هزینهه��ای انبارداری
وس��ایرهزینههای نهاده ای خود را کاهش داده ی��ا حتی می توانند
فرآیند خرید و ف��روش خود را تغییرداده و هزینه مش��تری یابی را
کاهش دهند.
اما به��ره وری حاصل از س��رمایه گذاری بر روی زیرس��اختهایی
با ماهیت فن��اوری اطالع��ات ،برای مدتی منش��ا مج��ادالت بین
اقتصاددانان بوده اس��ت .تحقیقات نش��ان می هن��د که بکارگیری
فناوری اطالعات و ارتباطات از اواس��ط ده��ه ١٩٧٠به این طرف با
کاهش رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه
یافته همراه بوده اس��ت .این مساله به طرح مس��اله ای تحت عنوان
پارادکس بهره وری سولودرسال 1987منجر شده است´´ :درهمه
جا می توانید عصرکامپیوتر را مشاهده کنید ،به جز دربهره وری».
با این حال این مساله در کش��ورمان چندان قابل انتظار نیست ،چرا
که بهره وری کار و س��رمایه ما آنچنان در س��طح نازلی قرار دارد که
جرقه تکنولوژی در ایران بس��تر مناسبی را برای بهبود این وضعیت
فراهم خواهد کرد .
پیشرفتهای مالی نتی
بزرگترین محور رش��د بازیگر نقش دوم اقتصاد جهان چین ،اقتصاد
اینترنتی اس��ت .در سال گنشته از میان ده موسس��ه برتر اینترنتی
جهان ،چهار موسس��ه چینی به چش��م می خورند .تع��داد کاربران
اینترنتی این کشور به 6۴٢میلیون نفر رسیدهو تعداد وب سایتها
به ۴میلیون فقره بالغ شده است .معامالت تجارت الکترونیک چین
بالغ بر  13تریلیون یوان ش��ده و شاهد رش��د چشمگیرشبکههای
اینترنتی دراین کشوربوده ایم.
از طرفی شرکت اینوست ،حجم مبادالت تجارت الکترونیک جهان
تا پایان س��ال ٢٠١۵را یک تریلیون و ۴٠٠میلیارد دالر پیش بینی
کرده اس��ت .حجم مبادالت تج��ارت الکترونیک در س��طح جهان
در س��ال گذش��ته میالدی بیش از ۶٨٠میلیارد دالر بوده که سهم
کش��ورمان از این درآمد کمتر از 1/5درصد است .در حال حاضر به
طور متوسط  ٨٠درصد از جمعیت اقتصادهای توسعه یافته را کاربران
اینترنت تش��کیل می دهند ،درحالی که این نسبت دراقتصادهای

در حال توس��عه حدود ٣٠درصد اس��ت.متاس��فانه درکشورمان
هنوزهم  7میلی��ون نفرازجمعیت کاربران اینترنتی از اینترنت ´´
´´Dial upاس��تفاده می کنند واین رقم برای کشوری که سعی
درگس��ترش تجارت الکترونیکی دارد به هیچ وجه جالب نیست.
حتی اینترنتی که در کشورمان پر سرعت نام گرفته ،سرعتی درخور
قیاس باس��ایر کشورها را نداش��ته و ضریب دسترسی وسهم زبان
ومحتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است .تنها 0/8درصد از
وب سایتها به ایرانیان اختصاص دارد .از سوی دیگر میزان رضایت
کاربران ایرانی از خدمات شرکتهای ارائه دهنده اینترنت و به ویژه
سرعت اینترنت بسیارکم است و همین عامل موجب شده تا مردم
کشورمان به اینترنت به عنوان یک مرکز خرید کمتربیاندیشند.
انقالب اینترنتی
کس��ب و کار برخط در جهان جایگاه خود را یافته و در ایران نیز در
حال ورود به فصل جدیدی است.
بخواهیم یا نخواهیم بخش اعظمی از اقتصاد جهان بر نوک انگشتان
اینترنت می چرخد .با یک کلیک کاالیی فروخته می شود و ظرف
م��دت کوتاهی آن را در منزل خودم��ی یابیم ،بدون این که انرژی
وهزینه زیادی  -نسبت به خرید سبک سنتی  -خرج کرده باشیم.
بایک کلیک سهام جابجا می شوند،قبوض پرداخت می شوند ،هتل
رزرو می ش��ود و تقریبا تمام امور اقتصادی از طریق اینترنت رفعو
رجوع می ش��وند .ایران از لحاظ محصول ناخالص داخلی در میان
کش��ورهای قوی حضور دارد امامشاهده می کنیم که یک شرکت
اینترنتی معتبردردنیا ارزشی بیشتر از کل تولید کشورمان دارد.
غولهای تجاری اینترنتی
بر اس��اس جدیدترین رتبه بندی بزرگترین شرکتهای اینترنتی
جهان که توس��ط اس��تارت اپ منتش��ر ش��ده و انع��کاس آن در
نش��ریههای معتبری همچون اکونومیس��ت نمود پیدا کرده ،نام
کش��ورمان در جایگاه س��ی و هفتم دارندگان یک��ی از بزرگترین
شرکتهای اینترنتی جهان می درخش��د .در این رتبه بندی ۵٠
کشور حضور یافته اند  .جایگاه نخست رده بندی در اختیار گوگل
است .این شرکت امریکایی از سال 1998شروع به فعالیت نموده
و ارزش فعلی آن بی��ش از ۴١٠میلیارد دالر اس��ت .عمده درآمد
گوگل از طریق تبلیغات ایجاد می شود و هرکلیک کاربران به مثابه
ورود سکه ای جدید به جیب این شرکت بزرگ است .عالوه بر این
گوگل دومین برند با ارزش دنیا از طرف برندز انتخاب شده است.
گوگل در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و سیطره آن غول
بزرگ در دنیای اینترنت به وضوح احس��اس می شود.محصوالت
اینترنتی همچون جی میل،گوگل پ�لاس ومرورگر پر طرفداری
مثل گوگل کروم ،متعلق به این ش��رکت عظیم اند و س��ایتهای
معتبری همچون یوتیوپ ،بالگر و اورکات نیز از دیگر تعلقات گوگل
به شمار می آیند .عالوه بر این گوگل سازنده پرکاربردترین سیستم
عامل موبایل در جهان (اندروید) است.
نه تنه��ا ارزش ۴١٠میلیارد دالری گوگل در میان ش��رکتهای
اینترنتی س��رآمد اس��ت  ،بلکه این ش��رکت در بورس آمریکا هم
توانسته بس��یار موفق عمل کند ،ارزش هر سهم گوگل که در سال
 2004تنها  85دالر بود در س��ال گذش��ته می�لادی افزایش کم
سابقه ای داش��ته و گوگل را تبدیل به رغیب سرسختی برای یکی
از غولهای بورس آمریکا (اپل) ساخته است .در حال حاضر ارزش
هر سهم گوگل نزدیک به 530دالر است
در میان دیگر شرکتهای اینترنتی  ،دو رقیب آمریکایی برای گوگل

به چش��م می خورند آمازون و فیسبوک که در میان پرطرفدارترین و پرکاربردترین
سایتها قرارگرفته اند ،ارزشهایی به ترتیب معادل  187و  183میلیارد دالر دارند.
علی بابا  ،نامی جهانی.
علی بابا در رتبه بندی استارت آپ جایگاه دومین شرکت اینترنتی با ارزش را به خود
اختصاص داده اس��ت .ارزش این  200میلیارد دالر برآورد شده و زمینه فعالیت آن
تجارت الکترونیک است .فروش این شرکت چینی منحصر به فرد و چشمگیر است.
این شرکت در سال  2012و تنها از دو پرتال توانسته  170میلیارد دالر فروش داشته
باشد .گفتنی اس��ت در س��ال  2012فروش این دو پرتال علی بابا بیشتر از مجموع
فروش دو ش��رکت – آمازون و ای بی -بوده است  .حدود  80درصد از فروش آنالین
در کش��ور چین توس��ط گروه علی بابا انجام می گیرد .همچنین این وب ساید جزو
 20وب سایت برتر دنیا به ش��مار می رود .گروه رسانه ای ناسپرس واقع در آفریقای
جنوبی با  52میلیارد و  121میلیون دالر ارزش ،این کش��ور را در جایگاه س��وم این
رتبه بندی قرار داده اس��ت و پس از آن یاهوی ژاپن با ارزش  37میلیارد دالر در رتبه
چهارم قرار گرفته است.
و اما ایران
در نگاه اول شاید شوخی به نظر برسد که بگوییم در بازار رقابتی امروز و در شرایطی
که تعداد زی��ادی از هموطنانمان در مورد خریده��ای اینترنتی اظهار بی اعتمادی
می کنند ،شرکتی از کشورمان برخاس��ته و با ارزشی خیره کننده دست به رقابت با
کش��ورهای قدرتمند جهان زده و در این کارزار رتبه  37را از آن کش��ورمان ساخته
است .این شرکت در رتبه بندی استارت آپ ارزشی  150میلیون دالری را ثبت کرده
که برای سابقه فعالیت هفت ساله در کشورمان آن هم از سوی بخش خصوصی خیره
کننده اس��ت .البته شرکتهای اینترنتی دیگری از کش��ورمان با ارزش  30میلیون
دالری و  20میلی��ون دالری در این رتبه بندی حضور دارن��د که یکی فعالیت خود
را از سال  2004آغاز کرده و دیگری از سال  2010پا به این عرصه گذاشته است.
برای قضاوت در مورد اندازه موفقیت این شرکتهای خصوصی ایرانی به طور خاص
و رشد ناگزیر کسب و کارهای فناورانه ددر کشورمان به طور عام ،بهتر است نگاهی به
زیر ساختها و شرایط کلی وضعیت اینترنت در ایران داشته باشیم.
تعداد کاربران اینترنت در کشورمان – بر اساس آمار سال  – 2012برابر  20میلیون
و  504هزار نفر بوده و در این سال از لحاظ تعداد مطلق کاربران اینترنتی رتبه  25را
در میان کشورهای جهان کس��ب کرده ایم اما اگر نگاهی بر تعداد کاربران اینترنتی
نس��بت به جمعیت کل کشور داشته باش��یم  ،دیگر خبری از رتبههای برتر جهانی
نیست .بر این اس��اس میزان کاربران اینترنتی کشورمان – به عنوان درصدی از کل
جمعیت -معادل  26درصد بوده و رتبه جهانی ما از این بابت  133ش��ده است و این
در حالی اس��ت که در جزایر فالکلند – مجموعه جزایری واقع در آمریکای جنوبی و
متعلق به بریتانیا 97 -درصد جمعیت از کاربران اینترنت محسوب می شوند و البته
ای��ن مجموعه جزایر جمعیت زیادی ندارد و به همی��ن دلیل ندارد و به همین دلیل
توانس��ته اس��ت رتبه اول را از این منظر – کاربران اینترنت نسبت به جمعیت – به
خود اختصاص دهد.
حضور ش��رکتهای برتر اینترنتی با وجود وضعیت ضعیف اس��تفاده از اینترنت در
ایران نش��ان می دهد کشورمان پتانسیل فراوانی برای پیش��رفت در زمینه تجارت
الکترونیکی و تقویت اقتصاد به واسطه اینترنت دارد .همچون سایر مزایای بکری که
در کشور بدون استفاده مانده اند ،جمعیت غیر فعال در اینترنت در این جرگه قرار می
گیرند .کافی است دولت زیرساختها را فراهم کند تا بخش خصوصی سکان هدایت
این ش��اخه نوین از اقتصاد ملی را در دست توانای خود بگرداند مشکالت ساختاری
اینترنت  ،سرعت پایین  ،محدودیت دسترسی به سایتهای گوناگون  ،عدم آموزش
و فرهنگ سازی برای ترغیب ورود به دنیای مجازی  ،نا امنی و اطمینان ناکافی برای
خرید و فروش در اینترنت و عدم آگاهی رس��انی نس��بت به قوانین تجارت اینترنتی
مهمتری��ن نقاط ضعف در این زمینه اند که همگی به توجه ویژه دولت نیاز دارند اگر
قرار است از هر لحاظ در منطقه برتر باشیم  ،باید مسیر را برای این ظرفیت نوشکفته
در اقتصادمان هموار کنیم.
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در انتظار معجزه اقتصادی
نگاه استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا دکتر کامران دادخواه

نزدیک  2س��ال پیش دولت دکتر روحانی اقتصاد ایران را در وضعی بس��یار اس��فناک
تحویل گرفت :رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دو رقمی همراه با تورم  40درصدی،
در دوره دول��ت قبلی درآمد نفتی ایران حدود  700میلی��ارد دالر و از نقطه نظر قدرت
خرید برابر با یک س��وم تمام درآمد نفتی ایران از آغاز ت��ا آن روز بود .ریخت و پاش این
پولها مخارج جاری دولت را افزایش داده و ه��ر نوع کاهش مخارج به نارضایتی دامن
می زد .در واقع علیرغم درآمد کالن دولت ،بودجه دولت به دلیل سیاس��ت غلط پایین
نگه داش��تن مصنوعی نرخ ارز دچار کسری بود .انتشار اسکناس از یک سو برای جبران
کس��ری بودجه و از سوی دیگر به دلیل گشاده دس��تی در دادن وام برای پروژههای بی
حاصل در دس��تور کار قرار گرفته بود .نتیجه این افزایش نقدینگی ،تورم  40درصدی و
رو به افزایش بود که خود انتظارات تورمی و تورم بیش��تر را به دنبال می آورد .در چنین
حالتی سیاستهای اقتصادی برای بازگرداندن کشور به حالت عادی به ناچار دچار تضاد
خواهند بود ،چرا که از یک سو برای افزایش تولید و خروج از رکود باید سرمایه گذاری را
تشویق کرد و برای این کار مالیاتها اگر کاهش نیابند ،دست کم نباید افزایش یابند .ولی
در آن صورت کسری بودجه را چگونه بپوشانیم؟ از سوی دیگر سرمایه گذاری نیازمند
اعتبار است ،ولی افزایش وامها پایه پولی را افزایش می دهد و کنترل تورم
باید از طریق محدود کردن پایه پولی انجام ش��ود .پس سردرگمی
در سیاست اقتصادی دولت جدید تا حدی قابل درک است.
اما آنچه گفتیم تمام داس��تان نیس��ت .چندین سال است
که اقتصاد ایران و همی��ن طور صنعت نفت که برای ایران
جنبه حیاتی داشته ،مورد تحریم بوده است .تولید نفت
کش��ورمان در س��الهای اخیر کاهش یافته و صادرات
نفت ایران به حدود یک میلیون بش��که در روز محدود
شده اس��ت .واقعیت آن است که صنعت نفت کشورمان
از نظر تکنولوژی ،سرمایه گذاری و نگهداری از چاههای
نفت بسیار عقب افتاده است .به همین دلیل تکان قیمت
نفت اثری بیش از حد بر درآمد و اقتصاد ایران داشته است.
در چنی��ن حالتی دول��ت باید به ش��وک درمان��ی روی آورد
نمونهه��ای این رویکرد را در اقتصاد آلم��ان پس از جنگ جهانی
دوم ،اقتصادهای اروپای شرقی پس از آن که از یوغ کمونیزم رها شدند و
سیاست خانم تاچر در انگلستان می بینیم .اما به نظر می رسد دولت دکتر روحانی
سیاست کج دار و مریز را دنبال کرده که در شرایط موجود کار درستی نیست .دولت باید
مس��ایل را با مردم در میان بگذارد ،اراده ای سیاسی برای تغییرات اساسی فراهم کند و
بعد مانند فرمانده ،جنگ را برای نجات اقتصادی کشور آغاز کند.
توافق هسته ای و قیمت نفت
نتیجه توافق هس��ته ای از چندین نظر بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد داش��ت و می تواند
اثرات ا ُفت قیمت نفت را تعدیل یا تشدید کند .فرض کنیم توافق نهایی به خوبی صورت
پذیرفته و تحریمها یکباره یا در یک دوره یک ساله برداشته شوند .در آن صورت امکان
صدور نفت بیشتر در کوتاه مدت فراهم می شود .گذشته از این ،ایران امکان جلب سرمایه
گذاری خارجی را چه در صنعت نفت و چه در سایر فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت.
از سوی دیگر ،بخشی از درآمد کشورمان در کشورهای دیگر بلوکه شده است .برداشتن
تحریمها این پولها را چ��ه در اختیار ایران می گذارد .در حال حاضر به دلیل تحریمها
کش��ورمان ناچار به کنار آمدن با برخی کشورها است که کاالهای کم کیفیت خود را به
ایران صادر می کنند .برداش��تن تحریمها این حربه را از دست آنان خواهدگرفت .البته
می توان استدالل کرد که در صورت موفقیت توافق نهایی ،برخی کشورها مانند عربستان
سعودی ممکن است کوشش کنند که قیمت نفت را پایین نگه دارند تا کشورمان زیان
کند .ولی این بیش��تر جنبه تیرزدن به پای خود دارد و به هر حال اثر آن بر درآمد ایران
بسیار کم خواهد بود.
اما اگر به هر دلیلی توافق نهایی حاصل نش��ود ،این امکانات در دسترس ایران نخواهند
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بود .افزون ب��ر آن ،این امکان وجود دارد که دولت یا کنگره آمریکا تحریمها
را تشدید کنند.
کسری بودجه اجتناب ناپذیر
امکان این که کس��ری بودجه در س��ال  94به صفر برسد وجود ندارد .توجه
کنیم که قیمتها درحال افزایش اند و به ناچار مخارج دولت به قیمتهای
جاری در بهترین حالت به همان نس��بت افزای��ش خواهند یافت .اما نتیجه
توافق نهایی هس��ته ای می تواند کسری بودجه را به میزان معقولی کاهش
ده��د .این نتیجه گیری برای کوتاه مدت اس��ت .در بلند م��دت دولت باید
وابس��تگی به درآمد نفت را کاهش دهد .نفت س��رمایه ملی است ،خرج آن
برای هزینههای جاری دولت مانند ان اس��ت که کسی ارثیه خانواده یا پول
حاصل از فروش منزل خود را صرف مخارج روزانه کند .دولت باید در سیستم
مالیاتی تجدید نظر کرده و بسیاری از فعالیتهای بنگاههای دولتی و وابسته
به دولت را مش��مول مالیات کند .بسیاری از نهادها با ادعای غیر انتفاعی
یا خیریه بودن ازمالیات گریخته اند .این کار نیاز به بررس��ی
کامل و جدا کردن فعالیتهای بازرگانی ازامور خیریه
دارد .همچنی��ن باید مطمئن بود ک��ه امور خیریه
واقعاً خیریه هس��تند .دول��ت در عین حال باید
از مخ��ارج زاید خود مانن��د پرداخت یارانه به
اکثریت مردم دست بردارد .چنین کاری در
هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.
الزم اس��ت کش��ورمان راهی را ک��ه دیگر
کشورها برای آزادس��ازی اقتصادی پیموده
اند دنب��ال کند .طبق گ��زارش بنیاد هرینج
که در س��ال  2015منتشر ش��ده ،کشورمان
از نظر آزادی اقتص��ادی در رده  171و درمیان
کشورهای بس��ته و محدود قرار دارد .کشورهایی
مانند کره ش��مالی ،کوبا و ونزوئ�لا در این رده قرار می
گیرند .اکثر مردم این کشورها در فقر مطلق زندگی می کنند.
ایران با امکاناتی که دارد می تواند در میان کش��ورهای درجه یک دنیا با
مردمی که در رفاه زندگی می کنند باشد .الزمه این امر آزادسازی اقتصادی،
کنار کشیدن دولت و دستگاههای وابسته به آن از کارهای تولیدی و بازرگانی
و کنار گذاشتن سیاستهای نادرست چند دهه گذشته است .افزون بر این،
کش��ورمان باید با دنیا کنار آمده ،تحریمها برداشته شده و ایران با عضویت
در سازمان تجارت جهانی به اقتصاد جهان بپیوندد.
پیش بینی آینده
به نظر می رس��د که توافق نهایی نیمه موفق خواهد بود و دست کم در سال
جدید نمی توان به برداشته شدن کامل تحریمها امیدوار بود .از سوی دیگر
به نظر می رس��د سیاس��تهای تدریجی و مالیم اقتصادی در دستور کارند
و به تغییرهای پایه ای نمی توان امیدوار بود .بر این اس��اس می توان حدس
زد که نقدینگی افزایش قابل مالحظه خواهد داش��ت و اگر چه شاهد تورم
سرس��ام آور نخواهیم بود ،ولی تورم دو رقم��ی ادامه خواهد یافت .می توان
پیش بینی کرد که اقتصاد ایران رشد مالیمی خواهد داشت که به هیچ روی
درخور امکانات اقتصاد ایران نیست .بر عکس ،اگر تحریمها برداشته شوند و
تغییراتی اساسی در ساختار اقتصاد ایران انجام شوند ،در فاصله  2تا  3سال
شاهد معجزه اقتصادی خواهیم بود.

اقتصاد سالم در بدن سالم

علیرغم تاکید قانون اساسی و مسئوالن کشورمان بر بخش بهداشت،
سهم ارزش افزوده بهداشت از محصول ناخالص داخلی پس از انقالب
روندی نزولی داشته است.
تاریخچه بهداش�ت ایران را به دوره پادش�اهی هخامنشیان نسبت
می دهند که در خالل جنگها با جوشاندن آب مانع از انتقال بیماری
به سربازان می ش�دند .علیرغم این پیشینه طوالنی ،تقریب ًا تا اواخر
دوره قاجار نش�انه ای از بهداش�ت نوین در ایران پدیدار نش�د و در
حقیقت تاسیس دارالفنون بود که عصر بهداشت نوین در کشورمان
را آغاز کرد.
با بروز قحطیها و ش�یوع اپیدمی وبا در دوره قاجار ،استاد فرانسوی
دارالفنون تولوزان پیشنهاد تأس�یس «مجلس حفظ الصحه» را داد
که راه اندازی آن به ش�کل گیری اولین سازمان بهداشت کشوری ما
منجر ش�د .پس از آن به مرور توجه بیشتری به بهداشت عمومی در
کشورمان شد ،اما تقریب ًا تا سال  42و ایجاد سپاه بهداشت (اصل هفتم
از انقالب سفید) برنامه ریزی اصولی را در زمینه بهداشت نمی بینیم.
در نهایت با پیروزی انقالب ،برنامههای توس�عه بهداشت همگانی در
کش�ور به طور جدی تری در پیش گرفته ش�دند .وجود پنج اصل در
قانون اساس�ی کش�ور که روی بهداش�ت و آموزش تاکید می کنند،
شاهد این ادعا است.

ما و دیگران
در حال حاضر ایران یکی از کش��ورهای پیش��رو در عرصه بهداش��ت عمومی
منطقه اس��ت .ش��اخص امید به زندگی در ایران  74/4سال است که این رقم
 3سال بیشتر از متوس��ط منطقه خاورمیانه محسوب می شود .تربیت نیروی
انس��انی کارآمد و بهره گیری از دانش بومی توانایی ایران را در حوزه پزشکی و
دارویی منطقه به طرز چش��مگیری مترقی کرده است .گواه این مساله تولید
بیش از یک هزار و  200قلم دارو درداخل کشورمان است که  95درصد از نیاز
دارویی ما را پوشش می دهد.
جدای از این ،ایران با تولید و واردات تکنولوژی برتر پزشکی به یکی از قطبهای
درمانگری منطقه تبدیل ش��ده اس��ت .مجله مس��افرت پزش��کی بین الملل
( )IMTJدر س��ال  2012گزارش داد ایران ساالنه  1/5میلیارد دالر درآمد از
جذب «گردشگر درمانی» دارد که بخش عمده آنها از کشورهای ترکیه ،هند،
آذربایجان و عراق اند .سرویس خبری بلومبرگ در سال  2013ایران را در رتبه
 45اثرگذارترین کشورهای دارای سیستمهای مراقبت پزشکی در جهان – و
باالتر از کشوری چون ایاالت متحده – قرار داد.
به طور کلی با بررسی وضعیت نظام بهداشت و سالمت کشور می توان فهمید
در دهههای اخیر این بخش به نس��بت مورد توجه دولتها قرار داشته است.
تحقیقات «اقتصاد ایران» نش��ان می دهند که در دهه  50خورشیدی ارزش
افزوده بخش بهداشت نس��بت به محصول ناخالص داخلی ( )GDPرشدی
خیره کننده داشته ،اما پس از آن تا حدودی این نسبت افول کرده است.
طرح درمان ناسالمتی
در کنار تمام پیشرفتها ،مشکالتی در بخش بهداشت وجود داشته اند .یکی
از برجس��ته ترین آنها در سالهای ایخر شیوع س��رطان و مرگ و میر ناشی از

آن در کشور اس��ت .کارشناسان بخش س�لامت ،آلودگیهای
ش��یمیایی بیش از حد خاک ،آب ،هوا ،فش��ار عصبی ناش��ی از
زندگی شهری و عوامل ژنتیکی را مهمترین دالیل بروز سرطان
عنوان می کنند .متأس��فانه وضعیت ای��ن بیماری دومین عامل
مرگ و میر در کش��ورمان به شمار می آید و به گفته رییس مرکز
تحقیقات سرطان ایران ،باالترین رشد سرطان در جهان مربوط
به کشور ما است.
عالوه بر درد بیماری ،هزینههای درمان آن هم کمرش��کن بوده

و در حقیقت مش��کل مهم دیگر نظام سالمت تامین هزینههای
سرس��ام آور آن برای مردم است .این هزینهها در ب ُعد تامین دارو
تنها در یک سال منتهی به مهر  93حدود  41درصد افزایش پیدا
کردند .در مقیاس کالن ،به طور کلی هزینههای تامین س�لامت
یک خانوار ش��هری حدود  7درصد هزینههای نهایی آن خانواده
را به خ��ود اختصاص می دهد که به گفته مع��اون درمان وزارت
بهداشت آقاجانی این رقم در پایتخت به  13درصد می رسد.
انتش��ار همین آمار رعب آور بود که مسئوالن و سیاست گذاران
حوزه بهداشت و سالمت را به اجرای هر چه سریع تر طرح تحول
نظام س�لامت ترغیب کرد .اجرای این طرح که از اردیبهشت ماه
سال  93آغاز شد ،بر هفت حوزه اصلی کاهش پرداختی بیماران،
ارتقای خدمات اورژانس ،ارتقای کیفیت ویزیت ،حضور پزشکان
متخصص در بیمارس��تانها ،تعرفه خدمات سالمت ،ماندگاری
پزش��کان در مناطق محروم ،ارتقای کیفی��ت هتلینگ و ترویج
زایمان طبیعی متمرکز است .به دنبال اجرای این طرح در مدت
یک سال گذش��ته ،میزان پرداختی بیماران در بیمارستانهای
دولتی مش��مول خدمات برنامه از  37درصد به  4/5درصد تنزل
یافته و بیماران واجد بیمه پایه س�لامت تنها  6درصد از هزینهها
را تقبل می کنند.
در نهایت ضمن تأیید اجرای این طرح و طرحهایی از این دست،
الزم می دانیم به این موضوع اش��اره کنی��م که کیفیت خدمات
بیمه ای در س��طح کشور هنوز آن گونه که باید نیست و توجهات
به مراتب بیشتری را می طلبد .فراموش نکنیم کشوری که در پی
کس��ب جایگاه اول در منطقه است ،باید قبل از هر چیز نسبت به
سالمت جمعیت خود اطمینان پیدا کند.
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صنایع محصوالت کانی غیر فلزی

باالترین سهم در بنگاههای صنعتی
ضعیتموجودصنایعتولیدکننده
بانگاهیبهو
یابیم که تولید محصوالت کانی
کش�ور در می
صنایع موادغذایی و آش�امیدنی،
غیر فلزی ،
�والت فل�زی فابریک�ی ،تولید
تولی�د محص
محصوالتپالستیکیوالستیکی
منسوجاتو
صد از تع�داد بنگاههای موجود
بیش از  60در
مل می ش�وند و تاکنون به دالیل
کش�ور را شا
مله حمایتهای دولت ،جذابیت
مختلف از ج
افزوده باال و  ...تمایل به س�رمایه
بازار ،ارزش
ین صنایع بیش�تر بوده اس�ت و
گ�ذاری در ا
برنامه ریزی صحیحی متناسب
ضرورت دارد
در جهت توس�عه صنایع بزرگ و
با نیاز ب�ازار
وان موتور محرک صنایع کوچک
متوسط به عن
شتغال و تعداد سهم باالیی دارند)
( که از نظر ا
صورت پذیرد.

سهم  44درصدی صنایع کوچک در اشتغال کشور
بر اس��اس محاس��بات دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت
صنعت  ،معدن و تجارت ترکیب بنگاههای صنعتی کشور از
نظر سهم تعداد بنگاهها با مقیاسهای مختلف و میزان اشتغال
زایی صنعتی آنها  ،سهم صنایع کوچک تا  49نفر کارکن 92
درصد بوده که س��هم این صنایع از اشتغال کشور بالغ بر 44
درصد است .
همچنین سهم صنایع متوس��ط بین  50تا  99نفر کارکن 5
درصد  ،س��هم این صنایع از اشتغال  12درصد و سهم صنایع
بزرگ باالی  100نفر کارکن  3درصد و س��هم این دس��ته از
صنایع در اشتغال بالغ بر  44درصد است.
صنایع تولی�د محصوالت کانی غیر فلزی باالترین
سهم در بنگاههای صنعتی
بر اساس این گزارش دربخش شاخص سهم تعداد بنگاههای
صنعتی بنگاهه��ای  10نفر کارکن و باالتر در س��ال 1392
صنای��ع تولید محصوالت کان��ی غیر فلزی ب��ا  21.5درصد
باالترین س��هم و به ترتیب صنایع مواد غذایی و آش��امیدنی
 18.8درصد  ،تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماش��ین

آالت  7.5درصد  ،تولید منسوجات  7.2درصد  ،تولید محصوالت الستیکی
و پالس��تیکی  7.1درصد  ،صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 6.7
درصد  ،تولید ماش��ین آالت و تجهیزات طبقه بندی نش��ده  6.5درصد ،
تولید فلزات اساسی  4.6درصد و تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم
تریلر  4.5درصد بوده است.
همچنین س��هم تولید ماش��ین آالت مولد و انتقال برق در این سال 3.2
درصد ،تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده  2.6درصد  ،تولید کاغذ
و محصوالت کاغذی  2.2درصد  ،انتشار و چاپ و تکثیر  1.1درصد  ،صنایع
دباغی و عمل آوردن چرم و س��اخت کیف و چم��دان  1.1درصد  ،صنایع
تولید زغال کک و پاالیشگاهها  1درصد  ،تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی
 1درصد  ،تولید پوش��اک  0.9درصد  ،تولید سایر وسایل حمل و نقل 0.8
درصد  ،تولید چوب و محصوالت چوبی  0.8درصد  ،تولید رادیو و تلویزیون
 0.4درصد  ،تولید ماشین آالت اداری و حسابگر  0.2درصد  ،بازیافت 0.1
درصد و تولید محصوالت از توتون و تنباکو و سیگار  0درصد بوده است.
بخش مواد غذایی و آشامیدنیها باالترین سهم در اشتغالزایی
در این میان در ش��اخص س��هم اش��تغال گروههای فعالی��ت صنعتی در
کارگاههای بیش از  10نفر کارکن بخش مواد غذایی و آشامیدنیها دارای
بیشترین سهم با  16.8درصد  ،تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی 13.6
درصد  ،تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر  10.3درصد  ،تولید
فلزات اساسی  10.2درصد  ،صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 10.2
درصد  ،تولید منسوجات  6.7درصد و تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه
بندی حدود  6درصد است.
همچنین تولید محصوالت فلزی فابریکی  5.9درصد ،تولید محصوالت
الس��تیکی و پالستیکی  4.9درصد  ،تولید ماشین االت مولد  3.5درصد ،
صنایع تولید زغال کک  2.4درصد  ،تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 1.8
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درصد  ،تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نش��ده  1.4درصد  ،تولید سایر
وس��ایل حمل و نقل  1.1درصد  ،تولید چ��وب و محصوالت چوبی  0.6درصد ،
انتش��ار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط ش��ده  0.6درصد  ،تولید پوشاک 0.7
درصد  ،تولید رادیو تلویزیون  0.6درصد  ،دباغی و عمل آوردن چرم  0.6درصد ،
تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار  0.6درصد و تولید ماشین االت اداری
و حسابگر و محاسباتی  0.4درصد و بازیافت  0درصد است.
در این راستا بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال  1390میزان اشتغال در
بخش استخراج معادن در این س��ال حدود  0.6درصد بوده که در سال 1391
نیز تغییری نکرده اس��ت و در بخش صنعت و صنایع معدنی در سال  1390این
سهم  16.4درصد و در سال  1391نیز همین میزان بوده و در بخش بازرگانی (
عمده و خرده فروشی ) این سهم به  15.2درصد رسیده و در سال  1391با یک
درصد افت حدود  14.4درصد شده اس��ت همچنین در بخش صنعت  ،معدن
و تجارت در سال  1390این س��هم  32.2درصد و در سال  1391حدود 31.4
درصد شده است.
بخش صنعت  ،معدن و تجارت بیش از یک س�وم سهم اشتغال کل
کشور
گفتنی است ؛ بخش صنعت  ،معدن و تجارت بیش از یک سوم سهم اشتغال کل
کش��ور را به خود اختصاص داده است و با بررسی وضع موجود حدود  50درصد
از س��هم اشتغال صنایع کش��ور در حوزه صنایع غذایی ،آشامیدنی ،تولید سایر
محصوالت کانی غیر فلزی  ،تولید وس��ائل نقلیه موتوری و تولید فلزات اساسی
بوده است.
ش�اخص صادرات وضعی�ت ده گروه کاالیی اول ص�ادرات صنعتی
جهان در سال 2014
در این سال میزان صادرات سوختهای معدنی و روغنها با  3052میلیارد دالر
در رتبه برتر و صادرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با  2382میلیارد دالر
در رتبه دوم قرار دارد.
در رتبههای بعدی صادرات ماشین آالت و راکتورهای هسته ای با  2146میلیارد
دالر ،وسایل نقلیه بجز ریلی  1391میلیارد دالر ،مواد پالستیکی  622میلیارد
دالر ،فلزات و س��نگهای قیمتی  615میلیارد دالر ،تجهیزات پزش��کی و ابزار
دقیق  571میلیارد دالر ،مواد دارویی  514میلیارد دالر ،مواد ش��یمیایی 437
میلیارد دالر و آهن و فوالد  411میلیارد دالر قرار دارند.
 50درصد ص�ادرات صنعتی مرب�وط به صنایع با دان�ش فنی باال و
پیشرفته است
براس��اس اطالعات و تحقیقات برگرفته از گمرک ج  .ا  .ایران در ترکیب کاالیی
صادرات غیر نفتی کشور در سال  1383که رقمی بالغ بر  6.9میلیارد دالر بوده
چهار درصد کاالی ترکیبی  3 ،درصد کاالی سرمایه ای  57درصد کاالی واسطه
ای و  36درصد کاالی مصرفی بوده است.
همچنین در سال  1388میزان صادرات غیر نفتی رقمی بالغ بر  22میلیارد دالر
بوده که از این میزان صادرات کاالی ترکیبی  5درصد ،کاالی سرمایه ای  3درصد
 ،کاالی واسطه ای  64درصد و صادرات کاالی مصرفی  28درصد بوده است .
در سال  1393نیز  35میلیارد دالر صادرات غیر نفتی صورت گرفته که میزان
صادرات کااله��ای ترکیبی  2درصد ،صادرات کاالهای س��رمایه ای  3درصد ،
صادرات کاالهای واس��طه ای  73درصد و صادرات کاالهای مصرفی  22درصد
بوده است.
با بررسی میزان صادرات صنعتی جهان در س��ال  2014مشاهده می شود که
حدود  50درصد صادرات صنعتی مربوط به صنایع با دانش فنی باال و پیشرفته

است.
از بین این صنایع  ،بیشترین س��هم مربوط به تجهیزات
الکتریکی و الکترونیکی ،ماشین آالت و راکتورهای هسته
ای و وسایل نقیله است.
بیشترین سهم صادرات صنعتی کشور مربوط به صنایع
مواد شیمیایی است
با توجه به بررس��یهای صورت گرفته بیش��ترین سهم
صادرات صنعتی کشور طی س��الهای گذشته مربوط به
صنایع مواد شیمیایی  ،ساخت کک  ،فرآوردههای حاصل
از تصفیه نفت ،ساخت فلزات اساسی ،محصوالت غذایی
و انواع آشامیدنیها ،س��اخت سایر محصوالت کانی غیر
فلزی و محصوالت از الستیک و پالستیک است که حدود
 90درصد صادرات صنعتی کشور را پوشش می دهد.
پس ضرورت دارد به منظور هدایت بخش صنعت به سمت
صنعتی ش��دن و قرار گرفتن درجایگاه مناسب جهانی ،
الزم اس��ت توجه بیش��تری به تولید محصوالت با ارزش
افزوده باال و دانش محور صورت گیرد.
ضمن اینکه با برنامه ریزیه��ای هدفمند باید در جهت
تکمیل زنجی��ره ارزش محصوالت صنعتی حرکت کنیم
که از اهم سیاس��تهای تکمیل زنجیره ارزش می توان
به تامین نیازهای داخلی  ،محدودیت در خام فروش��ی و
افزایش توان رقابت بخش در بازارهای جهانی اشاره کرد
که الزمه تحق��ق این اهداف ایجاد تعامل و مش��ارکت با
شرکتها و کشورهای پیشرو اقتصادی به منشور استفاده
از دانش فنی و انتقال فناوری آنان است.
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نبضمقصود همچنانمیزند!!...
سابقه خبر:
به گزارش روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان ،ساعت  5:56دقیقه صبح
ش��نبه چهاردهم آذرماه  1394حادثه حریقی در کارخانه سپید جام توس (گروه
کارخانجات چینی مقصود) واقع در شهرک صنعتی توس ،توسط ستاد فرماندهی
آتش نشانی مشهد به آتش نشانی شهرک صنعتی اعالم شد.
بر اساس گزارش ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد بالفاصله بیش از  150آتش
نش��ان ،50خودرو اطفای حریق و همچنین  15دستگاه تانکر آب به محل حادثه
اعزام شدند که توانستند آتش را در ساعت  8:30مهار نمایند.
آتش پاد سوم مهدی رضایی عنوان کرد :در بازدید اولیه به عمل آمده ،بخش عمده
ای از انبارهای ش��رکت سپیده جام توس که شامل محصوالت اپال می باشد دچار
حریق شده و سوخته است
وی درباره علت حادثه گفت :با بررس��ی اولیه دوربین های مدار بس��ته مش��خص
گردید ش��روع حادثه در س��اعت  5:45صبح بوده اس��ت ولی تاکنون دالیل آتش
سوزی مشخص نیست و بررسی ها برای یافتن علت حریق همچنان ادامه دارد.
گزارش خبری
چند روزی اس��ت که هوای شهر ناپاک شده و نشانگرهای آلودگی هوا کم کم دارد
رنگ رخسار خود را از وضعیت زرد به قرمز تغییر می دهد .در چنین شرایطی همراه
با اعضای هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان ،گذری بر کالبد نیمه جان
شهرک صنعتی توس و گروه کارخانجات چینی مقصود داریم تا از وضعیت آنها بعد
از حادثه آتش سوزی آگاه شویم.
در بدو ورود مدیران و مش��اور فرهنگی شرکت به اس��تقبال ما آمدند و ما را پس از
عبور از کنار آبنمای زیبای داخل راهروی اصلی ،تا اتاق کنفرانس همراهی کردند.
بعد از چن��د دقیقه انتظار ،مهندس رضا ایمانی مدیری��ت عامل گروه کارخانجات

ماهنامه صنعت و کارآفرینی /شماره -83مهر،آبان و آذر ماه 32 1394

چینی مقصود با لبخندی بر چهره به جمع ما پیوست.
از وی جویای احوال ش��دیم و سپس جویای اوضاع ،رضا ایمانی
بعد از حمد خدا اشاره ای به آسیب های وارد شده نمود و گفت :در
حادثه حریق چهار انبار محصول و بخشی از خط تولید کارخانه
دچار آسیب شده اما خوش��بختانه آسیب های وارده به ماشین
آالت سطحی و جزیی بوده است.
در ادامه از او درباره میزان خس��ارت وارده پرس��یدیم و او گفت:
گزارش دقیقی از میزان خس��ارت مالی وارد شده به کارخانه به
دست نیامده است اما برآورد می شود این خسارت ها حدود 50
میلیارد تومان باشد.
رضا ایمانی در ادامه به بیان دغدغه های خود بعد از حادثه آتش
سوزی پرداخت و گفت :متاسفانه در طول این مدت اجازه پاک
س��ازی فضا را به ما نداده اند و فرایند کارشناسی و گزارش دهی
بسیار زمان بر شده اس��ت که این امر باعث می گردد واقعیت ها
کمرنگ شود و بعد از گذشت بیست روز از وقوع حادثه تازه اعالم
کرده اند که برای آوار برداری خواهند آمد و این در حالی اس��ت
که هر لحظه امکان دارد حادثه ناگوار دیگری رخ دهد.
در ادامه از او درباره علت حادثه جویا شدیم و او علت را در اتصال
در تابلوهای برق انبار عنوان می کند و می گوید در ش��ب حادثه
باد شدیدی در منطقه درحال وزیدن بوده است که این خود مزید
بر علت در گسترش آتش سوزی و دشواری مهار آن بوده است.
او با انتقاد از فعالیت گروه آتش نشانی در مهار آتش می گوید:
متاسفانه آتش نش��انی کانون حریق را نمی توانست پیدا کند
و وزش باد باعث ش��عله ور تر شدن بیشتر آتش و گسترش آن

به فضاهای دیگر می ش��د .وی نیز به آماری که از سوی س��ازمان آتش نشانی ارائه شده
اش��اره می کند و می گوید :اولین ماشین آتش نشانی مس��تقر در شهرک صنعتی توس
در س��اعت  6:2دقیقه در محل حضور می یابد که از زمان آتش سوزی  10الی  12دقیقه
گذشته است؛ مدت زمان عملیاتی شدن این خودرو حدود  5الی  10دقیقه طول کشیده
اس��ت .وی با خنده رو به ما می کند و می گوید “ :مدت زمان عملیاتی ش��دن مهم است
نه حضور در محل” گله مندی های مهندس رضا ایمانی تمام نش��دنی است ،او در جای
دیگر از اداره ه��ای برق و گاز نیز انتقاد می کند و می گوید :به جای اینکه کارشناس��ان
متخصصی از نهادهای مرتبط در محل حضور پیدا کنند تا بتوانند پیش��بینی های الزم
را در جه��ت اطفا حریق در مراحل بعد انجام دهند ،اما بدون توجه به عملکرد کوره های
کانتینی��وز ،صرفاً به قطع برق و گاز فکر می کردند که اگر این کار انجام می ش��د ،کوره
ها تخریب و چندین تن ماده مذاب به آتش اضافه می گرددید.
در ادامه بازدید از گ��روه کارخانجات چینی مقصود به همراه مهن��دس رضا ایمانی و دیگر
مدیران شرکت سوار بر ماش��ین به محل اتش سوزی می رویم تا از نزدیک با فضا و جزییات
گفته شده آشنا شویم.
از میان ضایعات به جا مانده از حادثه آن ش��ب تلخ عبور می کنیم ،راهرو ها را پشت سر می
گذاریم ،توضیحات رضا ایمانی را همزمان با مشاهده آن صحنه ها با هم تطبیق می دهیم و
صحنه آن ش��ب را در ذهن خود مجسم می کنیم...با دیدن آن صحنه ها و آن فضا ،دلمان به
حال انبارهای سوخته رضا ایمانی نمی سوزد بلکه به حال دل بزرگ ایشان می سوزد که چه

به آن گذشته و می گذرد و با وجود این همه مشکالت و
عدم هماهنگی ها همچنان بر رسالت خود جهت تداوم
تولید ،تاکید می کند .از بین راهروهای س��وخته که
عبور می کنیم به محوطه سوله تولید وارد می شویم،
در کمال تعجب مش��اهده می شود که خطوط تولید
فعال و کارگران مشغول فعالیت می باشند ،آری نبض
کارخانجات مقصود همچنان می زند و به امید خروج
از بحران ،بی وقفه تالش می کنند.
وقتی به این مکان می رس��یم مهندس رضا ایمانی با
غرور و افتخار از کارگران خود می گوید که آن ش��ب
چطور شانه به شانه آتش نشانان در محار کردن آتش
تالش کرده اند و اگر کمک آنها نبود شاید آتش در آن
زمان غیر قابل محار می نمود.
در مسیر بازگش��ت و در انتهای بازدید مهندس رضا
ایمانی مدیر عامل گ��روه کارخانجات چینی مقصود
ضمن ابراز خوشحالی از حضور اعضای هیئت رئیسه
انجمن مدیران صنایع خراس��ان در محل ش��رکت،
بیان کرد :اگر تش��کل هایی همچون انجمن مدیران
صنایع نباش��ند هماهنگی بین کارها به خوبی پیش
نخواهد رفت.
وی در انتها انتظار خود را از مس��ئولین در این شرایط
را حمایت از مجموعه به منظ��ور احیای حقوق حقه
کارخانجات ،اعالم و با توجه به ناکافی بودن پوش��ش
بیمه ای با توجه به حجم خسارات ،اظهار داشت برای
مشخص ش��دن و تطابق خسارات و پوششهای بیمه،
به کمک کارشناسان تخصصی و بی طرف نیازمندیم.
همچنین برای جلوگیری از توقف تولید از مسئوالن
محترم بیمه انتظار تسریع در ارزیابی و مجوز بازسازی
خس��ارات را وارده را داریم ک��ه تصمیم گیری در این
خصوص بطئی است.
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ومیلیاردرهایایرانیخارجازکشور

کارآفرینان برتر

پی یرمراد امیدیار
پی یرمراد امیدیار متولد  21ژوئن سال  ،1967کارآفرین و خیر آمریکایی -ایرانی االصل متولد فرانسه است.
او موسس و رئیس ای بی ( ،)e-Bayوب سایت مخصوص حراجهای اینترنتی است .امیدیار در سال ،1995
در 28سالگی ،برای فعال کردن فهرستی از حراج فرد به فرد مستقیم برای اقالم کلکسیونی ،شروع به نوشتن
یک کد کامپیوتری برای یک مکان آنالین کرد .او یک نمونه ساده اولیه را بر روی صفحه وب شخصی خود
ایجاد کرد ،و در روز کارگر ،روز دوشنبه 4 ،سپتامبر  ،1995یک سرویس آنالین به نام وب سایت حراج راه
اندازی کرد که در نهایت تبدیل به سایت حراج ای بی شد.
امیدیار در سال  ،1996قراردادی را برای ارائه بلیت هواپیمایی آنالین امضا کرد؛ تا آن زمان این سایت 250
هزار حراج را میزبانی کرده بود و در ماه اول سال  ،1997میزبانی دو میلیون حراج را ثبت کرد ،به طوری که
تا اواسط همان سال ،ای بی در حال میزبانی نزدیک به روزانه  800هزار حراج بود .امیدیار در سال  1997نام
شرکت را به ای بی تغییر داد و به طور گسترده ای شروع به تبلیغ این محصول کرد.
امیدیار در سال  1998در 31سالگی با IPOبی ای ،میلیاردر شد؛ تا پایان سال  2.1 ،۱۹۹۸میلیون عضو،
 ۷۵۰میلیون دالر حجم معامالت و حدود  ۸میلیون دالر سود کسب کرده بود به طوری که بیش از شش هزار
کارمند و  ۴۶میلیون مشتری در کارنامه خود داشت.
سود خالص ای بی در سال  ۲۰۰۵بالغ بر  ۴۴۱میلیون دالر شده بود .امیدیار و همسرش پامال بشردوستان
شناخته شده ای هستند که در سال  2004شبکه امیدیار را به منظور گسترش تالشهای خود ،فراتر از
اهداف مادی و سودآوری تاسیس کردند .به گزارش فوربس ،ثروت پی یر امیدیار ،تا ماه مارس  2013به
ارزش  8.7میلیارد دالر رسیده بود.
او صد و بیست و سومین ثروتمند جهان و چهل و دومین ثروتمند ساکن ایاالت متحده است .امیدیار
ثروتمندترین فرد ایرانی ،البته بعد از بابک نظری ،و پنجمین ثروتمند فرانسوی است.

فرهاد مشیری
اردوان فره��اد مش��یری (متول��د  18م��ی س��ال  1955در ای��ران) تاج��ر و س��رمایه گ��ذار ایران��ی -انگلیس��ی ،س��اکن
موناک��و اس��ت .مش��یری در انگلی��س و روس��یه صاحب س��هامهایی در ش��رکتهای متع��دد انرژی و فوالد اس��ت .او حس��ابدار
لا ب��رای ارنس��ت ان��د یان��گ PKF ،و  Deloitteکار م��ی ک��رد .مش��یری و
خب��ره گواه��ی ش��ده ای اس��ت ک��ه قب� ً
علیش��یر عثمان��وف ،ش��ریک کس��ب و کار طوالن��ی مدت��ش ،صاحبان هلدین��گ رد ان��د وای��ت ( )Red & Whiteهس��تند.
آنهادرماهآگوستسال 14.65،2007درصدازسهامباشگاهفوتبالآرسنالراازدیویددین،نایبرئیسسابقاینباشگاه،خریداریکردند.
در  18سپتامبر  ،2007هلدینگ رد اند وایت سهام خود در آرسنال را به  21درصد افزایش داد و در  28سپتامبر  2007به  23درصد
رساند .تا ماه ژوئن  ،2012این هلدینگ حداقل  29.27درصد از کل سهام این باشگاه را به دست آورد.
ال گفته اند می خواهند سهامداران بلندمدت این
کیت ادلمن ،مدیر عامل آرس��نال ،به رادیو زنده  5بی بی س��ی گفته بود ،این دو قب ً
باشگاه باشند .ثروت مشیری  2.8میلیارد دالر برآورد شده است.

پل تورجی
پ��ل تورجی  38س��اله متولد ایران ،با داراییهای تحت مدیری��ت  2.7میلیارد دالری خود ،صندوق تامین��ی کاالی خود را به بزرگ
ترین صندوق در ایاالت متحده مبدل س��اخته است .شرکت مدیریت سرمایه تورجی یک صندوق تامینی در شهر نیویورک است که
داراییهای تحت مدیریت آن هم اکنون به  3.5میلیارد دالر می رسد.
اینشرکتتوسطتورجیدرماهژانویهسال،2005پسازبستهشدنشرکتسرمایهگذاریقبلیاویعنیمدیریتداراییهایکتکقویل،در
میانیکدعوایحقوقی،تاسیسشد.تورجیمعتقداستمعامالتاودراینصندوقبهطورغیرمنتظرهایدریکبازارفرارمدیریتمیشود.
از زمان شروع به کار صندوق تورجی در سال  ،2005صندوق او تا به حال هرگز زیان ندیده است؛ در سال  ،2008بازدهی صندوق او
 13درصد شد و تا سال  2009نیز باالتر از  5.7درصد بوده است .برخیها می گویند تورجی ابتدا می خواست در صنعت نفت سرمایه
گذاری کند ،اما گزینه صندوقهای تامینی او را وارد بازار کاالها ساخت و او درگیر این حوزه شد.
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امید کردستانی

ناصر داود خلیلی
دکتر ناصر داود خلیلی (متولد  ۱۳۲۴خورش��یدی در اصفهان) دانش��مند و خیر ایرانی-
بریتانیایی مشهور جهان یک یهودی ایرانی تبار است که در لندن زندگی می کند .او دارای
تابعیت انگلستان بوده و اغلب از سوی رهبران کشورهای مسلمان ،با لقب «سفیر فرهنگی
اسالم» خوانده می شود.
او پس از اتمام تحصیالت و خدمت س��ربازی در ایران ،در س��ال  ،1967به ایاالت متحده
آمریکا نقل مکان کرد و در آنجا به تحصیالت خود ادامه داد.
خلیلی در نهایت در سال  1978در انگلستان اقامت گزید .خلیلی به خاطر داشتن مجموعه
ای از آثار هنری شهرت یافته است.
بخش عمده داراییهای او را مجموعه ای از آثار هنری ایرانی و اس�لامی تشکیل می دهد،
که بالغ بر  20هزار شیء هنری و عتیقه جات را شامل می شود .خلیلی از سال  ،1970تحت
نظارت شرکت «اعتماد خانواده خلیلی» ،شش مورد از بهترین و جامع ترین کلکسیونهای
هنری جهان را جمع آوری کرده که شامل هنر جهان اسالم ( ،)700-2000هنر ژاپنی از
دوره میجی ( 300 ،)1868-1912س��ال از کیمونو ژاپنی ( ،)1700 -2000منسوجات
سوئدی ( ،)1700 - 1900فلزکاریهای اسپانیایی ( )1850-1900و میناکاری جهان
( )1700-2000می شوند.
این ش��ش مجموعه در کل  25هزار اثر را شامل می شوند .هر یک از این شش مجموعه بر
اس��اس مرغوبیت آنها ،بزرگ ترین و جامع ترین کلکسیونهای جهان هستند .مجموعه
هنر اس�لامی خلیلی تا  20هزار آیتم افزایش یافته که در نوع خود بزرگ ترین کلکسیون
جهان به شمار می آید.
خلیلی بر اساس فهرست ساندی تایمز در سال  ۲۰۰۷پنجمین ثروتمند ایرانی در بریتانیا
شناخته شده است.
ساندی تایمز ارزش کلکس��یون خلیلی را  ۵۰۰میلیون پوند تخمین زده که البته خلیلی
خود ارزش کلکس��یونهایش را باالتر از یک میلیارد پوند م��ی داند .عالوه بر این ،خلیلی
مدیر دو شرکت سودآور بوده و در بازار امالک نیز فعالیت می کند.
حسن خسروشاهی
حسن خسروشاهی (متولد  ۱۳۱۹در تهران) کارآفرین کانادایی ایرانی تبار است که اصالتاً
اهل خسروشهر از توابع استان آذربایجان شرقی است.
خسروش��اهی دارای دو مدرک در رشتههای حقوق و اقتصاد از دانشگاه تهران است .پس
از انقالب ایران خانواده خسروشاهی به کانادا مهاجرت کرد.
خسروش��اهی در س��ال  1981در ونکوور اقامت گزید و یک س��ال بعد در س��ال ،1982
فروش��گاههای زنجیره ای الکترونیکی به نام «فیوچر شاپ» را تاسیس کرد .این زنجیره
بعدا ًدر اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990در سراسر غرب کانادا و انتاریو گسترش یافت.
در سال  ،2006این خرده فروشی با  118فروشگاه در تمام  10استان کانادا فعال بود .این
خرده فروش��ی پس از تالش نافرجامی که برای توس��عه در ایاالت متحده آمریکا داشت،
که حدود یک دهه به طول انجامید ،تمام فروش��گاههای ایاالت متحده آن در سال 1999
بسته شدند.
در مارس  ،2001ش��رکت بست بای ،مستقر در آمریکا ،فروش��گاه فیوچرز خسروشاهی
را به قیمت  580میلیون دالر (دالر کانادا) تصاحب کرد .در آوریل  ،2007خسروش��اهی
رئیس هیات امنای موسسه فریزر شد .او هلدینگ پرسیس را در سال  1981تاسیس کرد.
این هلدینگ ،س��رمایه گذاریهای قابل توجهی در کس��ب و کار خرده فروشی ،امالک و
مستغالت و داروسازی در کانادا و ایاالت متحده کرده است .خسروشاهی همچنین عضو
کمیته اجرایی ش��ورای کس��ب و کار بریتیش کلمبیا ،و از اعض��ای هیات مدیره صندوق
موقوفه ایگ لیدینگ اس��ت .در سال  ،2012ارزش خالص داراییهای خسروشاهی 940
میلیون دالر برآورد ش��ده بود .ثروت خسروش��اهی  950میلیون دالر برآورد شده است.

امید کردستانی 39س��اله ،بزرگ شده تهران،
تاج��ر ایرانی آمریکایی اس��ت که ه��م اکنون
به عن��وان مش��اور ارش��د دفتر مدی��ر عامل و
بنیانگذاران گوگل و به عنوان مدیر غیر اجرایی
در ووداف��ون کار م��ی کند .کردس��تانی تا 16
آوریل  ،2009معاون ارش��د رئی��س فروش و
عملیات گوگل بود .او دارای بیش از  12س��ال
تجربه ،آن ه��م در موقعیته��ای کلیدی ،در
زمینه تکنولوژی سطح باال و سرمایه گذاری ،در
شرکتهای پیشرو اینترنتی از جمله ارتباطات
نت اسکیپ است.
او همچنین معاون توسعه کسب و کار و فروش
وب س��ایت نت اس��کیپ بود که توانس��ته بود
ظرف  18م��اه درآمد آن را از نرخ س��الیانه 88
میلی��ون دالر به بی��ش از  200میلی��ون دالر
افزایش ده��د .او کار خود را در نت اس��کیپ به
عنوان مدیر ف��روش ا ُ ای ام ( )OEMآغاز کرد
و طی چهار س��ال فعالیت حرفه ای خود در این
شرکت ،مسوول ایجاد روابط با مشتریان عمده
ای همچ��ون س��یتی بان��ک ،AOL ،آمازون،
اینچویت ،ترولوس��یتی ،اینتل ،اتس��ایم هوم،
ای بی و ایکس��ایت ب��ود .قبل از نت اس��کیپ،
کردستانی در ش��رکتهای تری دو (،)3DO
گ��و کورپرویش��ن و هیولت پ��اکارد در بخش
بازاریابی ،مدیریت محصول و توس��عه کسب و
کار فعالیت می کرد.
کردس��تانی در ماه می س��ال  1999به گوگل
پیوست و به هدایت توسعه و پیاده سازی مدل
کس��ب و کار اولیه این ش��رکت پرداخت .او در
تالشهای گوگل برای کسب درآمد و همچنین
عملیات فروش شرکت نقش ایفا کرده است .او
تا  16آوریل  ،2009معاون ارشد بخش فروش
و عملی��ات گوگل بود .در ش��ماره  8می 2006
مجله تایم ،کردستانی یکی از  100نفری بود که
جهان ما را شکل داده است .کردستانی یکی از
ثروتمندترین ساکنان کالیفرنیای شمالی است.
مجله س��ن خوزه ارزش خالص داراییهای او را
 1.9میلیارد دالر تخمین زده است .کردستانی
یکی از بنیانگذاران بنیاد ارتباطات پارسا ،جامعه
میراث فارسی ،جامعه کارآفرینی و بشردوستانه
است.
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انوشه انصاری
انوش��ه انصاری (متولد  12س��پتامبر  1966در مش��هد) مهندس ،همکاری در تاس��یس و رئیس
شرکت سیستمهای پرادی ( )Prodeaاست .او سابقاً به عنوان بنیانگذار جزء و مدیر عامل شرکت
فناوریهای مخابراتی تی تی آی ( ) TTIمش��غول به خدمت بوده اس��ت .انوشه انصاری در تاریخ
 18سپتامبر  ،2006چند روز پس از تولد 40سالگی اش ،به عنوان اولین ایرانی به فضا سفر کرد.
انوش��ه انص��اری چهارمی��ن توریس��ت فضای��ی و اولین زنی ش��د ک��ه کل هزینههای س��فر به
ایس��تگاه فضای��ی بی��ن المللی را خود ب��ر عهده گرف��ت .در س��ال  ،1993او همس��رش ،حمید
انص��اری و برادر همس��رش ،امیر انص��اری را متقاعد کرد تا ش��رکت فناوریه��ای مخابراتی تی
ت��ی آی را ب��ا پس ان��داز خود و حس��ابهای بازنشس��تگی ش��رکتهای بزرگ تاس��یس کنند.
این ش��رکت یکی از تامین کنندگان سافت سوئیچ بود که ارائه دهندگان خدمات مخابراتی را قادر
می س��اخت تا کارایی سیس��تم را افزایش و هزینههای عملیاتی خ��ود را کاهش دهند ،همچنین
فرصتهای جدید کس��ب درآمد را ایجاد کنند .این شرکت محصوالتی ارائه می دهد که ادغام بین
شبکههای مخابراتی موجود و ش��بکههای برنامه محور نسل بعدی را از طریق فناوری سوئیچ نرم
افزار امکان پذیر می سازد.
ش��رکت تی تی آی در سال  2001توسط شرکت شبکههای سونوس در یک معامله سهام به سهام
تصاحب ش��د .انوشه انصاری نیز معاون رئیس س��ونوس و مدیر کل بخش  INtelligentIPاین
ش��رکت شد و تا ماه مارس سال  2001در این پس��ت باقی ماند .ثروت او  750میلیون دالر برآورد
شده است.

اسحاق الریان
اسحاق الریان (متولد  ۱۳۳۳در کاشان) میلیاردر ایرانی آمریکایی و از یک خانواده یهودی
است .الریان بنیانگذار و مدیر ارش��د اجرایی  MGA Entertainmentاست .الریان
به تنهایی در 17سالگی به ایاالت متحده رفت .او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ایالتی
کالیفرنیا ،در رش��ته مهندسی عمران ،کس��ب و کار صادرات کاالهای الکترونیکی را آغاز
کرد و بعدها در سال  ،2000به گسترش این ش��رکت که شامل ایجاد ،توسعه و بازاریابی
عروسک برتز بود ،پرداخت.
ذهنیت اسحاق از همان کودکی که در بزازی پدرش کار می کرد ،به سمت کسب و کار سوق
یافته بود .الریان در س��ال  ،2004توسط ارنست اند یانگ« ،کارآفرین سال» (در فهرست
محصوالت مصرفی) نامگذاری شد.
او همچنین در سال  ،2004توسط ارنست اند یانگ «کارآفرین سال» ملی نام گرفت .شعار
او «آینده به نفع جس��وران» در سراسر س��اختمان  MGAنمایش داده می شود .ثروت
الریان  ۷۲۳میلیون دالر برآورد شده است.
مانی مشعوف
مان��ی مش��عوف68 ،س��اله( ،تاج��ر ایران��ی  -آمریکای��ی متول��د مش��هد) در دوران
نوجوان��ی به ای��االت متحده آمری��کا رفت و ب��رای اولین بار در ش��یکاگو ،و س��پس در
س��ان فرانسیس��کو مس��کن گزید .در آنج��ا ،او به دانش��گاه ایالتی س��ان فرانسیس��کو
رف��ت و در س��ال  1966ب��ا م��درک عل��وم سیاس��ی ف��ارغ التحصی��ل ش��د.
مانی مش��عوف پیش از افتتاح اولین بوتیک زنانه خود در س��ال  ،۱۹۷۶اس��تیک فروشی
داشت و در اواخر دهه محصوالت خود را در سریالهای محبوب تلویزیونی آمریکا به طور
غیر مستقیم معرفی می کرد.
او بنیانگذار و حال رئیس فروشگاه زنجیره ای بی بی ( ) bebeبوده که در حال حاضر دارای
 297شعبه در شمال آمریکاس��ت .او اخیرا ً به آلما ماتر خود ،ایالت سان فرانسیسکو ،قول
 10میلیون دالر کمک داده است .فوربس او را با ثروتی در حدود  1.3میلیارد دالر به عنوان
سومین ثروتمند ایرانی معرفی کرده است.
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فرزاد ناظم
فرزاد ناظ��م (متولد  1961در ته��ران) رئیس
ارش��د فناوری یاهو بود .در  30می  ،2007و در
46سالگی ،اعالم کرد که از یاهو بازنشسته می
ش��ود و در ماه ژوئن همان سال نیز یاهو را ترک
کرد .از زمان بازنشستگی ،ناظم بیشتر وقت خود
را صرف س��رمایه گذاری ،فعالیتهای انس��ان
دوستانه و مربیگری حرفه ای کارآفرینان جوان
در زمینه فناوری کرده است.
ناظم کار حرفه ای خود را در ش��رکت Rolm
آغاز کرد؛ این ش��رکت سوئیچهای بزرگ تلفن
تولید می کرد .در سال  ،1985ناظم به شرکت
اوراکل پیوست .او بیش از  10سال در این شرکت
در کنار لری الیسون ،مدیر عامل شرکت بر روی
پروژههای استراتژیک کار می کرد .تا زمان ترک
اوراکل ،تعداد کارمندان این شرکت از  350به
حدود  350هزار رشد پیدا کرد.
هنگامی که ناظم در س��ال  1996به استخدام
یاهو درآمد ،کمتر از یک سال از عمر این شرکت
می گذشت.
با مدیریت ناظ��م ،یاهو به یک غ��ول اینترنتی
تبدیل شد .ناظم با هدایت چندین طرح ابتکاری
به سرعت رشد یاهو و تمایز آن از رقبایش کمک
ک��رد .در طول اوج گیری یاهو ،ناظم س��کاندار
تصاحب بیش از  40شرکت بود.

آرش فردوسی
آرش فردوس��ی متولد هفت��م اکتبر  ،1985به
عنوان کارآفرین آمریکایی ایرانی ،از بنیانگذاران
و رئیس تکنولوژی ارش��د شرکت دراپ باکس
( )Dropboxاس��ت .آرش در سال  2004از
دبیرس��تان آبی ش��مال غربی در پارک زمینی
کانزاس فارغ التحصیل شد.
بعد از آن در موسس��ه تکنولوژی ماساچوست
حضور رساند و بر روی کسب و کار خود متمرکز
شد .آرش در ژوئن سال  2007با شریک کسب
و کار خود ،درو هوستون ،در موسسه تکنولوژی
ماساچوست ،دراپ باکس را راه اندازی کرد.
در س��پتامبر  2007نیز آرش شرکت خود را به
سان فرانسیسکو منتقل کرد و سرمایه شرکت
را از طریق شرکتهای کپیتال سکویا ،همکاران
آک��س ،ایگ��رگ کامبینیتور و تعداد انگش��ت
شماری از س��رمایه گذاران فردی افزایش داد.
ثروت آرش فردوسی 400 ،میلیون دالر برآورد
شده است.

دستــــــــــــمزد
فــاصله

در ايران با استانداردهاي بينالمللي

گزارش مراجع بينالمللي از نرخ دستمزد در سراسر جهان ،از پايين بودن
حداقل دستمزد نيروي كار ايراني نسبت به دستمزد دريافتي نيروي كار
در ساير كشورها خبر ميدهد.
گزارش مراجع بينالمللي از نرخ دستمزد در سراسر جهان ،از پايين بودن
حداقل دستمزد نيروي كار ايراني نسبت به دستمزد دريافتي نيروي كار
در ساير كشورها خبر ميدهد.
كارگران ايراني براي يك س��اعت كار در هفته دس��تمزدي بالغ بر ١/۱۲
دالر دريافت ميكنند ،درحاليكه نرخ دستمزد در بيشتر كشورها بيش
از  ۵دالر براي هر س��اعت اس��ت .اين در حالي است كه سازمان مديريت
و برنامهريزي به تازگي پيش��نهاد كرده است كه سطح دستمزدها براي
ت��ازهواردان به ب��ازار كار در اي��ران كاهش پيدا كند .اجرايي ش��دن اين
پيش��نهاد هر چند ممكن اس��ت روي نمودارها به كاه��ش نرخ بيكاري
منجر ش��ود اما در واقعيت به شمار كس��اني كه قدرت اداره خودشان را
در نخس��تين س��الهاي جواني دارند اضافه نخواهد كرد .بر اساس اين
پيش��نهاد ،دانشآموختگان دانش��گاهي زير  ٢٩سال از ش��مول قانون كار خارج ميشوند و حداقل
مزد كارگران زير  ٢٩س��ال به ميزان ٧٥درصد حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار تعيين ميشود.
چنين پيشنهادي كه به گفته طراحانش به قصد «ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي
و تعاون��ي به جذب نيروي كار بيكار ج��وان به ويژه در مناطق كمتر توس��عهيافته و با هدف كمك به
كاهش هزينه نيروي كار بنگاههاي اقتصادي» در پيشنويس اليحه ششم توسعه گنجانده شده ،در
شرايطي طرح شده است كه بنابه اذعان وزارت كار ،سهم دستمزد در هزينه توليد از  ۲/۱۳درصد در
سال  ۷۶به  ۷/۵درصد در سال  ۹۰كاهش پيدا كرده است.
روش��ن اس��ت كه با افزايش دس��تمزد كمتر از نرخ رسمي تورم و هزينه س��بد معيشت يك خانواده
چهارنفره در ساليان گذش��ته ،اين درصد كمتر نيز شده است .وزارت كار در سال  ۹۲اعالم كرده بود
كه  ۲۱/٢درصد شاغالن كمتر از يكصد هزار تومان و  ۶۰درصد از آنها كمتر از  ۶۰۰هزار تومان حقوق
دريافت ميكنند .بدينترتيب دستكم ۶۰درصد از كارگران ايراني در سال  ۹۲كمتر از حداقلهاي
قانوني مصوب وزارت كار حقوق دريافت ميكردند؛ آماري از كاهش اين رقم در س��الهاي گذش��ته
ارايه نشده است.
گفتني است دستمزد كارگر ايراني براي يك ساعت كار در هفته به دالر از تقسيم رقم دستمزد ماهانه
معادل  ۷۱۲هزار و  ۴۲۵تومان بر ساعات كار اجباري چهار هفته متوالي -كه  ۱۷۶ساعت ميشود -به
دست ميآيد .از اين محاسبات رقمي در حدود  ۴۰۵۰تومان حاصل ميشود .از تقسيم اين رقم بر نرخ
فعلي دالر ،عددي نزديك به  ١/۱۲دالر براي يك ساعت كار در هفته به دست ميآيد.
نرخ دستمزد در ساير كشورها
بنابر گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ،دستمزد دريافتي كارگران در استراليا  ،٩/۵۴بلژيك
 ،٨/۵۷ايرلند  ،٨/۴۶فرانسه  ،٨/۲۴هلند  ،٨/٢آلمان  ،٧/۱۹كانادا  ،٧/۱۸انگليس  ،٧/۱۶امريكا ،٦/۲۶
كره  ،٥/۸۵ژاپن  ٥/۵۲و اسپانيا  ٥/۳۷دالر در ساعت است.
همچنين نرخ دستمزد در كشورهاي بحرانزده پرتغال و يونان  ۴/۴دالر براي هر ساعت است ،يعني
حدود چهار برابر دستمزد كارگر ايراني .نرخ دستمزد در كشور تركيه نيز  ٣/۴۹دالر در ساعت است.
اما شايد گفته شود كه متناسب با پايين بودن نرخ دستمزد در ايران ،هزينهها نيز پايينتر است .درآمد
سرانه شاخص مناسبي براي قياس قدرت خريد مردم در كشورهاي مختلف است.
بانك جهاني درآمد سرانه ايرانيان در سال  ۲۰۱۴را  ۵هزار و  ۴۴۳دالر اعالم كرده است ،در حالي كه
درآمد سرانه كشورهاي همسايه نظير آذربايجان  ۷هزار و  ،۸۸۴بحرين  ۲۴هزار و  ،۸۵۵عراق  ۶هزار
و  ،۴۲۰عمان  ۱۹هزار  ،۳۰۹عربستان  ۲۴هزار و  ،۱۶۱تركيه  ۱۰هزار و  ۵۱۵دالر است.
همچنين درآمد سرانه كش��ورهاي استراليا ،بلژيك ،ايرلند ،فرانس��ه ،هلند ،آلمان ،كانادا ،انگليس،
امريكا ،كره ،ژاپن و اسپانيا به ترتيب  ۶۱هزار و  ۴۷ ،۹۲۵هزار و  ۵۴ ،۳۵۲هزار و  ۴۲ ،۳۷۴هزار ،۷۳۲
 ۵۲ه��زار و  ۴۷ ،۱۷۲هزار و  ۵۰ ،۸۲۱هزار و  ۴۶ ،۲۳۵هزار و  ۵۴ ،۳۳۲هزار و  ۲۷ ،۶۲۹هزار و ،۹۷۰
 ۳۶هزار و  ۱۹۴و  ۲۹هزار و  ۷۶۷دالر اعالم شده است.
بنابراين واضح اس��ت در حالي كه نرخ دس��تمزد در كش��ورهاي پيش��رفته دس��ت كم پن��ج برابر

دس��تمزد ايرانيان تعيين ميش��ود ،قدرت خري��د آنها نيز به
همين قياس بيشتر اس��ت .اين شكاف بين ايران و كشورهاي
همس��ايه نيز ديده ميش��ود و اگ��ر از درآمد س��رانه نجومي
كشورهاي همسايه صاحب نفت چشمپوشي كنيم،كشورهاي
تركيه و آذربايجان نيز درآمد س��رانه بيش��تري از ايران دارند.
بانك جهاني ميگويد درآمد مردم در كش��ورهايي كه درآمد
س��رانهاي پايينتر از  ۴هزار و  ۱۲۶دالر دارند ،پايين اس��ت؛
درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانهشان بيش از  ۴هزار
و  ۱۲۶و كمتر از  ۱۲هزار و  ۷۳۵دالر قرار ميگيرد ،متوس��ط
است و درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانهاي بيش از
 ۱۲هزار و  ۷۳۵دالر دارند ،باالس��ت .براس��اس درآمد سرانه
ايرانيان در سال  ،۲۰۱۴درآمد ايرانيان كمتر از متوسط است
و قدرت خريد آنها از بيشتر كش��ورهاي جهان پايينتر است.
افسانه ساعت كاري كم
نكته جالب ديگر ،ساعت كار اجباري در ايران است .ساعت كار
اجباري در ايران از بيش��تر كش��ورهاي جهان بيشتر است .در
حالي كه اين تصور به صورت مكرر القا ميش��ود كه تعطيالت
ايرانيان از همه جاي دنيا بيشتر است و تعطيالت بيش از حد،
مانع از رشد چرخهاي اقتصادي كشور ميشود ،بررسي تطبيقي
س��اعت كار اجباري در ايران و ساير كشورها نشان ميدهد كه
كش��ور فرانسه با  ۳۵س��اعت كار در هفته ،كمترين ميزان كار
اجباري را به مردمش تحميل ميكن��د .اين رقم در ايران ۴۴
س��اعت در هفته اس��ت ،در حالي كه در فقدان اجراي اصولي
قانون ،بس��ياري از كارگاهها ،كارگران را بدون اضافهكاري يا با
اضافهكاري براي س��اعات بيشتري به كار ميگيرند .كارگران
در استراليا ،انگليس ،بلژيك و دانمارك نيز  ۳۸ساعت در هفته
كار ميكنند .همچنين ساعت كار اجباري در ايرلند  ۳۹ساعت،
در هلند  ۴۰س��اعت ،آلمان  ۵/۴۰س��اعت ،كانادا  ۴۰ساعت،
كره  ۴۰ساعت ،ژاپن  ۴۰ساعت و اسپانيا  ۴۰است .ساعت كار
اجباري در امريكا ،مهد سرمايهداري  ۴۰ساعت است .ساعت
كار اجباري در بيشتر كشورهاي جهان  ۴۰ساعت است،به جز
شماري از كشورهاي جهان سوم كه ساعت كار اجباري در آنها
عمدتا يا  ۴۴يا  ۴۸ساعت است.

ماهنامه صنعت و کارآفرینی /شماره -83مهر،آبان و آذر ماه 37 1394

مـــــــــــالزی
م
ق
ص
د
رویای

ی
ک
ا
ر
آفرین

مالزی در اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن
( )ASEANبین  ۱۵اقتصاد رقابتی جهان قرار دارد .اینجا
مقصدی رویایی برای بسیاری از کارآفرینان اروپایی است.
اما چگونه می توان در مالزی شرکت تجاری به راه انداخت
و کلید موفقیت چیست؟
ش��رکت نئاپولی ( )Neapoliدر زمینه س��اختمانهای
س��ازگار با محیط زیست یا س��اختمانهای سبز در مالزی
فعالیت می کند .این ش��رکت اروپایی در عرض تنها چهار
سال ،به یکی از ش��رکتهای اصلی در این حوزه تبدیل شده
اس��ت .ش��رکت در طراحی برجهای دوقلوی پتروناس ،در
قلب کواالالمپور نقش داش��ته است .دستاوردهای شرکت
با باالترین معیارهای حفاظت از محیط زیس��ت در سراسر
جهان همگام است.
اس��تِلیوس پلینیوتیس ،مدیر عامل شرکت می گوید« :در
مالزی صنعت ساختمان س��ازی وضعیت پر رونقی دارد و
فرصته��ای خوبی برای پژوهش و به ب��ارآوردن روشهای
جدی��د در این صنع��ت وج��ود دارد .زیرا در ت�لاش برای
بهینه کردن س��اختمانها از لحاظ کاهش مصرف سوخت و
سازگاری با محیط زیست ،هنوز گامهای نخستین در این
صنعت برداشته می شود».
رشد اقتصادی بخش س��اختمانهای سبز در جنوب شرق
آس��یا تا حدی بوده که قرار است طی پنج سال آینده تعداد
این شرکتها سه برابر شود .همانطور که مدیر عامل شرکت
نئاپولی می گوید ،این ش��رکت اروپایی به مهارتهای خود
آگاه است .وی می افزاید« :از رقبا و اینکه از کار ما تقلید شود،
ترس نداریم .دانش ،روش��ها و تجربههایم��ان را در اختیار
دیگران می گذاریم و به این ترتیب هم پیشرفتها را رهبری
می کنیم و هم به رشد بازار کمک می کنیم».

ا

در مالزی
صنعت
ساختمان
سازی وضعیت
پر رونقی دارد
و فرصتهای
خوبی برای
پژوهش و
به بارآوردن
روشهای
جدید در این
صنعت وجود
دارد .زیرا در
تالش برای
بهینه کردن
ساختمانها از
لحاظ کاهش
مصرف سوخت
و سازگاری با
محیط زیست،
هنوز گامهای
نخستین در
این صنعت
برداشته
میشود
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چه ویژگیهای دیگری برای به راه انداختن کسب و کار در
مالزی الزم است؟ کارآفرینان اروپایی چه تسهیالتی برای
ایجاد شرکت در اینجا دریافت خواهند کرد؟
ش��رکتهای اروپایی م��ی توانند بر روی طیف وس��یعی از
حمایتهایی کمیسیون اروپا حساب کنند“ .شبکه موسسات
بازرگانی اروپا” س��ازمانهای اروپایی در سراس��ر جهان را
گرد هم می آورد .البته همانطور که مینا س��انرِی ،مسئول
اتاق صنای��ع و بازرگانی مالزی و اتحادی��ه اروپا می گوید،
تاسیس موسسه بازرگانی به خودی خود انجام نمی شود.
وی می افزاید« :باید درباره بخش��های مختلف ،بازار ،رقبا و
حق مالکیت معنوی اطالعات را گ��رد آورد و کارهای الزم
را انجام داد .باید دانس��ت که چه حمایتهایی را می توان از
اتاقهای بازرگانی گرفت و به یاد داش��ت که هر کاری زمان
می برد و دو تا سه سال وقت الزم است».
قرار است مالزی ریاست اجالس بعدی اتحادیه ملل جنوب
شرق آسیا را برعهده بگیرد و جامعه اقتصادی این اتحادیه
هم تا آخر سال آینده میالدی تشکیل خواهد شد.
خانم س��انری در باره تواناییهای بالق��وه مالزی می گوید:
«نیروی کار در مالزی هم ماهر است و هم می تواند بخوبی
زبان انگلیسی صحبت کند .زیرساختارهای خوب داریم و
دولت هم حامی تجارت و کسب وکار است برای رسوخ به
بازار کشورهای آسیای جنوب شرقی ،مالزی جای مناسبی
است».
کلید موفقیت ش��رکت نئاپولی در مالزی چه بوده اس��ت؟
مدیرعامل شرکت می گوید« :از نظر من الزمه موفقیت در
آسیا ،ش��ناخت و احترام به فرهنگهای محلی است .برای
مثال در مالزی سه قومیت داریم در نتیجه برای تجارت به
سه روش مختلف نیاز خواهیم داشت».

هرگاه در مجامع عمومی و تخصصی ،صحبت از جرم و راهکارهای
کاهش بزه به میان می آید فورا نقش دستگاههای اجرایی امنیتی و
قضایی ،به ذهن متبادر شده و بسیار اندک به نقش صنعت در کاهش
جرم پرداخته می شود.
در این مختص��ر برآنیم تا به موضوع می��زان تاثیر گذاری صنعت و
کارآفرین��ی در مقوله ی ج��رم و بزه بپردازیم .اما اینب��ار ،نه از نگاه
آشنای همیشه ،که از تاثیر مس��تقیم اشتغالزایی در کاهش میزان
وقوع جرایم در جامعه می گوید.
بلکه می خواهیم گامی در جهت ایجاد نگاهی تازه برداریم و طرحی
نو در اندازیم....
مطالب را با یادآوری قانون مجازات اسالمی که مورخ  91/10/28به
تصویب نهایی شورای نگهبان رسید ،آغاز می کنیم.
در فصل نهم این قانون طی م��واد 63الی  86با عنوان مجازاتهای
جایگزین حبس ،به طور مفصل به موضوع روشهای متفاوت اعمال
مجازات به جای زندان ،پرداخته می شود.
اصوال فلسفه ی مجازات ،اصالح بزهکار است اما با نگاهی به زندانها
متوجه می شویم که نه تنها اصالحی صورت نمی گیرد بلکه آموختن
انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و جرایم جنس��ی واعتیاد
در زندان  ......بر روابط زندانیان حاکم است و چه بسا افرادی که بعد
از دوران حب��س و خو گرفتن با محیط ،همانند یک مجرم حرفه ای
و با برنامه ریزی بیشتر برای ارتکاب جرم از زندان خارج میشوند.
از همین رو ،ب��ا درک عواقب جبران ناپذیر حبس ،عالوه بر تحمیل
هزینه به دولت ،فرایندهای تدوی��ن و تصویب قانون مجازاتهای
جایگزین ،به اتمام رسید و بدین ترتیب کشور ،صاحب قانون جدیدی
در حیطه حقوق کیفری شد.
و اما یکی از مجازاتهای جایگزین که در ماده  63مقرر شده عبارت
است از دوره مراقبت و خدمات عمومی رایگان.
هدف اینجانب از بیان جزییات قانون مصوب ،تعیین نقطه ای تاثیر
صنعت و کارآفرینی و بیان نقش پررنگ و پتانس��یل باالی حوزه ی
صنعت ،در کارآمد کردن این قانون و اجرای بهینه آن می باشد.
خوش��بختانه هم اکن��ون ،با پویای��ی و آگاهی معاون��ت اجتماعی
پیشگیری از وقوع جرم و همچنین شورای ارتقای آگاهی عمومی و
افکار سنجی در قوه قضائیه ،لزوم و اهمیت ارتباط دست اندرکاران
قضا با صنعتگران و کارآفرینان ،درک شده و برداشتن گامهای مثبتی
را در این عرصه شاهدیم.
که از جمله آنها می توان به برگزاری جلسات هم اندیشی کارآفرینان
و فعاالن قضایی ،اش��اره کرد و این نویدبخ��ش آغاز فصل نوینی در
همس��ویی بخش��های مختلف دولتی و خصوصی ،در جهت پیاده
سازی راهکارهای نوین برای رش��د و ارتقای جامعه و کاهش جرم
و بزه می باشد.
و اکنون ،با وجود بس��تر قانونی الزم و از س��ویی دیگ��ر ،تغییر نگاه
دولتمردان و جامعه نس��بت به اهمیت جای��گاه کارآفرینی و درک
توانایی ایفای نقش صنعتگران در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری
و جرم ،می توان به برداشتن گامهایی بزرگتر و اقداماتی بنیادی تر
امیدوار بود و با هم اندیشی و همکاری صنعتگران ،از توان مجرمین
و افراد آسیب دیده ،برای سرعت بخشیدن به حرکت چرخه صنعت
کشور استفاده کرد.
بدین نحو که مجازات جایگزین حبس مجرمان ،کار در مجموعههای
تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شود.
و در صورت اج��رای هدفمند این قانون و به��ره مندی مجرمین از

دورانحبس،دورانرشدوتغییر

همسو با پیشبرد
اهداف صنعت کشور
آموزشهای فرهنگی مناسب ضمن کار در کارگاههای اجباری ،از
فواید و نتایج ذیل بهره مند خواهیم شد :
-1از آنجا که اولین عامل زمینه ساز انحراف ذهن ،تنبلی و بیکاری
می باش��د ،ضمن اجرای این طرح مجرمین از اثرات مثبت کار و
تحرک جس��می بهره مند می شوند و فعالیت و جنبش ،سالمت
روح و روان را ب��رای آنها به ارمغان آورده و فرصت اش��تغال ذهن
برای انحراف از بین میرود.
-2کار و تالش جس��می ،ایج��اد کننده حس اعتم��اد به نفس و
خودباوری بوده و این حس توانایی و موثر بودن ،احتمال ارتکاب
مجدد جرم پس از آزادی را کاهش می دهد و در نتیجه میزان انس
با جامعه و جامعه پذیری افزایش می یابد.
-3اشتغال زندانیان در اردوگاههای کار اجباری و یا مجموعههای
تولیدی آنها را از آسیبهای دوران حبس ،همچون آشنایی بیشتر
با نحوه ارتکاب جرم و ..مصون نگاه می دارد.
-4پویایی و تالش ،باعث ایجاد فرهنگ کار و تالش فردی می شود.
-5در حین اجرای طرح امکان بر آورد و گزینش نیروهای برتر برای
استخدام در مجموعههای تولیدی فراهم می شود
-6برگزاری دورهها ،سخنرانیها و کارگاههای آموزشی ضمن کار
جهت فرهنگ سازی و ارائه الگوهای صحیح بزهکاران
-7بررسی جامعه شناختی علل وقوع جرم و جمع آوری دادههای
الزم ،در حین برگزاری دورههای آموزش��ی برای ریشه یابی علل
وقوع جرم و نیازسنجی آموزشی
-8تغییر رویکرد مجازات افراد ،از س��مت تنبیه و در غل و زنجیر
کردن نیروی محرکه ،به سمت اس��تفاده از توان و نیروی فرد در
جهت اهداف مثبت ....
-9کاهش ارتکاب مجدد جرم و در نتیجه کاهش آمار زندانیان
-10کاهش هزینههای دولت در جهت تامین و نگهداری زندانها
ب��ا آرزوی اجرای صحیح این قانون و به��ره مندی چند جانبه ی
جامعه و دولت و صنعت از فواید بی نظیر این طرح .....
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مردی که جای پایش ملی شد (کفش ملی)
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مفهوم«تحملپذیریبدهی»چیست؟
ب��ا توجه به تمرک��ز روی یونان و بدهیهای این کش��ور در
تابستان امسال ،میخواهیم بپرس��یم قرض دولتی واقعاً تا
چ��ه حد مفید اس��ت و معنای بدهی تحم��ل پذیر و بدهی
تحمل ناپذیر چیست؟
در این گزارش ،س��ری به پرتغال می زنیم ت��ا ببینیم این
کشور با ازدیا ِد بدهیهایش چه می کند؟ همچنین خواهیم
دید که کشو ِر کوچکی مثل لتونی ،چطور توانسته در زمینه
اقتصاد ،ورق را برگرداند .سپس با سونی کاپور ،اقتصاددان
و گفتگو با س�ونی کاپور ،اقتص�اددان و مدیر انجمن
 Re-Defineهمراه می ش��ویم تا درباره مفهو ِم «تحمل
پذیری بدهی» با وی گفتگو کنیم.
م��ی دانیم که دولتها ب��رای جبران کمب��ود درآمد و چاپ
اسکناس ،نیازمند وام گرفتن هستند تا بتوانند کشورشان
را اداره کنند .اگر یک مغازه دار بخواهد قرض بگیرد ،میزانِ
این بدهی به اندازه تجارت و برنامه او برای افزایش درآمدش
بس��تگی دارد .اما کشورها را نمی توان قیمت گذاری کرد و
برگشت اقتصادی ندارند .پس
ِ
هزینههای خدماتی هم لزوماً
کشورها چگونه متوجه می شوند که بدهیهایشان تحمل
پذیرند یا تحمل ناپذیر؟
دولت اوراق قرضه می فروش��د تا روی آنها س��ود پرداخت
می کند ،هم به خری��داران خارجی و هم داخلی .این اوراق
تضمین می کنند که دولت پول افراد را در چند سال آینده
پس می دهد .فرض کنی��م بدهیهای یک دولت ،براب ِر ۲۰
درص ِد درآمد ناخالص داخلیِ آن است.
اگر دولت بتواند امسال تمام سو ِد سرمایه گذاران را بدهد،
سال بعد س��طحِ بدهی ،نس��بت به درآمد ناخالص داخلی
پایین می آید .چراکه کش��ور به طور معمول هرسال کمی
رشد می کند و تولید ناخالص داخلی به نسبت باال می رود.
برای اطمینان از اینکه بدهیِ یک دولت تحمل پذیر اس��ت
یعنی آنکه دول��ت توانایی بازپرداخ��ت آن را دارد ،اقتصاد
باید حتماً رش��د کند و در دورانِ رش��د ،باید فقط به اندازه
نیاز قرض کرد.
اگر رشد کشور کُند ش��ود و تولید ناخالص داخلی افزایش
نیابد ،س��طح بدهی باال می رود .نگرانی بازگشت سرمایه از
سوی سرمایه گذاران ،نرخ سود اوراق قرضه را باال می برد تا
خطر ناکارآمدیِ احتمالیِ دولت را جبران کند .یعنی دولتها
در زمان کاهش رش��د اقتصادی ،برای باالبردن نقدینگی،
نسبت بدهی به تولید ناخالص
ِ
سود بیشتری می دهند .اگر
داخلی ،بیش از حد بشود و توانایی رشد کشور نامعلوم باشد،
بدهی «تحمل ناپذیر» می شود.
ح��اال بدهیهای یونان را در مقایس��ه با دیگر کش��ورهای
اروپای��ی مانند هندوانه ای در نظر بگیرید که بزرگ اس��ت
و بزرگت��ر هم می ش��ود .چراکه آنها با وجو ِد کاهش رش��د
اقتصادیشان همچنان به قرض کردن ادامه دادند .نرخ بهره
زیاد شد و آنها بیشتر قرض کردند تا بدهیهای قبلی را پس
بدهند .بس��یاری از کش��ورها در اروپا چنین وضعی دارند.
بدهیهای کشور پرتغال نسبت به هنداونه یونان ،به اندازه
یک آناناس است.

پرتغال و روبرو شدن با چالش بدهیها
مونیکا پینا ،در یک س��فر زمینی به پرتغال رفته تا ببیند آنها برای تضمین برگش��ت
سرمایه به سرمایه گذاران چقدر جدی هستند .سفر زمینی از شهر کوویال به کویمبرا
یک مس��یر زمینیِ طوالنی است و مانند بس��یاری دیگر بزرگراههای این کشور ،این
بزرگراه پرتغال تقریباً همیشه خالی است چراکه به خاطر بدهیِ سنگین  ۸۷میلیارد
یوروییِ این کشور ،بزرگراهها پر از عوارضی شده اند .با اینکه برنامه بهبو ِد اقتصاد در
سال  ۲۰۱۴میالدی کنار رفت ،اما شرکتهای حمل و نقل هنوز بهای آن را می پردازند.
شرکت آنتونیو یکی از شرکتهای پرتغالی است که مجبور شده با پیامدهای اصالحات
رو به رو ش��ده و خودش را با آنها تطابق بدهد .بع��د از راه اندازیِ عوارضیها ،او تعداد
کارکنانش را از  ۵۵نفر به  ۴۰نفر رس��انده اس��ت .همچنی��ن هزینههای اضافی او را
واداش��ته که یک انبار تازه در نزدیکی کویمبرا باز کند و تعداد ماش��ینهایش را هم
کم کند.
او می گوید« :شرکت ما در سال  ،۲۰۱۴سی هزار یورو پول عوارضی داده .سعی کردیم
در صورت امکان راههای دیگری پی��دا کنیم .اگر مجبور بودیم فقط از اتوبانها برویم
باید نزدیک  ۶۰هزار یورو می دادیم که غیرقابل تحمل است».
در س��ال  ۲۰۱۱میالدی بدهیهای پرتغال نزدیک به  ۱۱۱درص�� ِد تولید ناخالص
داخلی این کش��ور بود .امروز این رقم به ۱۳۰درصد رس��یده که بیش از دو برابر حد
«بده��ی تحمل پذیر» در اتحادیه اروپا اس��ت .با اینحال یک چیز عوض ش��ده و آن
آگاهی بازار است.
یک نگاه س��اده به ارقام ،به آنتونیو نش��ان می دهد که بهای سنگینی که کسب و کا ِر
کاهش بدهیهای کش��ورش نمی کند .با این حال ،س��رمایه
ِ
او می پردازد کمکی به
گذاران فکر می کنند که این تالشها نشان دهنده قاطعیت پرتغالیها در بازپرداخت
بدهیهایشان است.
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اما پرفس��ور رِیس معتقد اس��ت که پرتغال به تالش بیش��تری نیاز دارد .او می
گوید که نیاز کنونی ،بازبینیِ قوانین حوزه پولی یورو است .بیشتر اقتصاد دانان
هم مانند رِیس معتقدند که بهب��ود و ثبات اقتصادی پرتغال ،نیازمند تغییراتِ
ساختاری آشکار در زمینه آموزش ،استخدام ،بازدهی صنعت ،سرمایه گذاری
و توزیعِ درآمدهاست.
می خواهم با مثال پرتغال و یونان ش�روع کنم .چطور شد که آنها به
وضعیت کنونی رسیدند و چطور می توانند این اوضاع را تغییر بدهند؟
سونی کاپور :اساساً اقتصا ِد آنها یک اقتصا ِد در حالِ توسعه است که در یک جهان
اقتصادیِ توسعه یافته گیر کرده .یعنی آنها اساس��اً تنها با پول قرضی توانسته
بودند با بقیه اروپا همراه شوند اما وقتی بحران از راه رسید ،انگار موج پایین رفت
و آنهایی که داش��تند لخت شنا می کردند معلوم شدند و ناگهان همه فهمیدند
ک��ه واقعاً نه پرتغال و نه یونان اقتصادهای درس��ت و درمانی ندارند و به توانایی
مثل یونان که شکوفایی اش درازمدت بوده و توقعات هم
شیب سقوط
این کش��ورها در بازپرداخت وامهایشان مشکوک شدند و همینِ ،
بیشتر است (متفاوت است).
را تندتر کرد و مثل کارتونها می بینید که یک شخصیت کارتونی روی پرتگاه
پذی�ری بدهی»
ِ
پس آی�ا نگاهمان ب�ه «تحمل
می دود و زیرپایش خالی می ش��ود اما فورا ً نمی افتد ،بعد ناگهان می فهمد که
تغییر کرده؟
زیرپایش خالی است و یکدفعه سقوط می کند.
س��ونی کاپور :قرض کردن به خودیِ خود ،نه خوب است
شخصیت کارتونی چطور دوباره به باال بر می گردد؟
ِ
این
و نه بد .به ش��یوه کاربر ِد پول بس��تگی دارد .مفهومی که
ال پرتغال باید نظام آموزشی
س��ونی کاپور :راه حل کوتاه مدتی ندارد .یعنی مث ً
قرض سازنده است.
قرض مخرّب در برابر ِ
اخیرا ً رایج شده ِ
اش را ارتقا بدهد .اما این کار وقت می برد .یونان واقعاً هیچ پایه تولیدیِ درستی
ال ق��رض کردن برای رفتن به دانش��گاهی مثل ام آی
مث ً
ندارد .پولی که به شکل سنتی به این دولتها اجازه سرمایه گذاری می داد ناگهان
تی یاهاروارد خوب اس��ت؟ در بیشتر موارد قطعاً بله! این
ته کشید .پس این مسأله برایشان پیش آمد که باید فعال با هرچه دارند سر کنند.
س��رمایه گذاری نتیجه مثبت می دهد .برای یک کشور
البته این پاس��خ یک کشور نیست ،چراکه به این شکل فقط فقیر و فقیرتر می
هم همینطور اس��ت .آیا وام گرفتن برای سرمایه
شود ،پس مسأله قرض کردن یا نکردن نیست بلکه مسأله ،میزان و
گذاری روی نظام آموزش��ی که کارکنانِ
چگونگی هزینه کردنِ این وامها است.
اگر برنامه داشته
مفید می سازد خوب است؟ آیا سرمایه
داستان پیروزی لتونی بر بدهیها
باشید ،اگر منابعی را
گذاری روی زیرس��اختی که سبب
اقتصاد لتونی در سال  ۲۰۰۸میالدی ا ُفت کرد .بحران
بشناسید که به شما وام بدهند،
جهش اقتصادی می ش��ود خوب
این کشور را گرفت و لتونی در سال  ۲۰۰۹درخواست
اگر وامِ بلندمدت بگیرید (و این امتیاز
است؟ با این حال ،گاهی به شکلی
یک برنامه کمک مالی کرد ،و در سال  ۲۰۱۲میالدی
بزرگی بود که ما در بریتانیا داشتیم)
متناقض ،بیش��تر قرض کردن،
پس از چند سالِ سخت ،از این برنامه خارج شد .کسب
داشتن یک برنامه
ِ
گرفتن سازنده و
ِ
قرض
بهترین را ِه ک��م کردن بدهیها
و کارهای کوچکی نظیر یک تولیدی لوازم آرایش��ی،
پشتیبان برای موارد ضروری ،در
تقویت توان بازدهی بدهیها
ِ
یا
بعد از دوره سختی ،حاال به دنبال توسعه هستند.
احتمالی
ِ
هدایت کردن بحرانهای
است.
مدیر این ش��رکت تولی��دی لوازم آرایش��ی می گوید:
آینده و اختالالت بازار ،بسیار
خطرات این کار را چطور می
«تمرکز روی ص��ادرات و همچنین فراموش نکردنِ بازار
بسیار سازنده است
سنجید؟
داخلی به ما کمک کرده تا این ش��رکت را در طول ده سالی
سونی کاپور :اگر برنامه داشته باشید ،اگر
که از ش��روع کارمان می گذرد و همچنی��ن در طول این بحران
منابعی را بشناس��ید که به ش��ما وام بدهند ،اگر
حفظ کنیم».
وا ِم بلندم��دت بگیرید (و این امتی��از بزرگی بود که ما در
تمرکز روی صادرات ،به لتونی کمک کرده تا به یکی از س��ریع ترین رش��دهای
بریتانیا داشتیم) قرض گرفتنِ سازنده و داشتنِ یک برنامه
اقتصادیِ اروپا برس��د و نیز باعث شده که ارزش پولِ این کشور هم سقوط نکند
پشتیبان برای موارد ضروری ،در هدایت کردن بحرانهای
و بتواند در سال  ۲۰۱۴میالدی به حوزه پولی یورو بپیوندد .اقتصاددانان ،برای
احتمالیِ آینده و اختالالت بازار ،بسیار بسیار سازنده است.
سیاس��تگذارانی که با مشکالت اقتصادی کش��ورهای اروپایی درگیر هستند،
به جای تمرکز کردن روی ق��رض کردن وپس دادن که
لتونی را مثال می زنند.
کار کوته بینانه ای است ،می توان بهره وری بخش دولتی
آیا این اکسیر شفابخش می تواند در کاهش بدهیها به بقیه کشورهای اروپایی
را افزای��ش داد ،می توان وام گرف��ت ،وامهای کم بهره ،و
هم کمک کند؟ کوچک بودن لتونی و صنایعش باعث می ش��ود شک کنیم که
سرمایه گذاری کرد و آموزش را بهبود بخشید و می توان
این راه حلها برای دیگران هم کارس��ازند .این پرس��ش را هم با س��ونی کاپور
قابلیت رُش��د را باال برد .در زمان کنونی ،بهترین رویکرد
ِ
درمیان گذاشتیم.
همین است.
آیا داس�تان لتونی می تواند با توجه به کوچکی این کشور ،در اروپا
تکرار شود؟
س��ونی کاپور :به دالیلی خیر! یکی از آنها همان کوچک بودن اقتصا ِد این کشور
است .دوم اینکه شکوفایی این کشور بسیار تازه است و شما در آنجا بسیار نسبت
به ضرر کردن هم انعطاف پذیرتر هستید ،چون می دانید که همه سودتان تنها
در ده سالِ گذشته به دس��ت آمده ،یعنی نسبت به اقتصادهای قدیمی ت ِر اروپا
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کاهشهزینههادرواحدصنعتی؛
بایدها و نبایدها

چکیده:
معموال ش��رکتهای تولیدی برای بقای اقتصادی خ��ود همواره در تالش اند
ک��ه با کاهش هزینهها  ,به رغم افزایش قیم��ت منابع  ,قیمت فروش محصول
خود را کاهش داده یا حداقل ثابت نگه دارند ( .که در ش��رایط اقتصادی متورم
به معنی کاهش قیمت می باش��د).مدیران به فراخور تجربه شخصی و اوضاع و
احوال شرکت ,روشهای مختلفی را در خصوص کاهش هزینه بر می گزینند.
با توجه به این نکته که یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و
رسیدن به هدفها و رسالتهای مورد نظر  ,نیروی انسانی موجود در سازمان می
باشد ,لذا میزان موفقیت مدیر در اجرای برنامههای کاهش هزینه به شدت متاثر
از جایگاه منابع انسانی سازمان دربرنامههای مد نظر می باشد.
مقاله حاض��ر ابتدا به ض��رورت نیاز به کاه��ش هزین��ه در واحدهای صنعتی
میپردازد .س��پس رویکردهای مدیریت در برخورد ب��ا مقوله کاهش هزینه را
مطرح و چالش مدیریت منابع انسانی در موضوع کاهش هزینه را بیان می کند.
در ادامه ضم��ن توضیح مختصر از چگونگی برنامه ریزی کاهش هزینه  ,برخی
دالیل ناکامی اجرای برنامههای کاهش هزینه را ارائه می نماید.
واژگان کلیدی :کاهش هزینه – منابع انسانی – رقابت پذیری

در نحوه مدیریت ش��رکت نهفته است ولی هیچگاه مدیران
شرکتهای مشکل دار این را قبول نکرده اند و نخواهند کرد
ولی واقعیت همین است.

مقدمه:
از هر مدیری پرسیده ش��ود:خواهان چگونه سازمانی می باشید؟دست کم
درمیان مردم خواهند گفت :می خواهم که سازمانم پویا و انعطاف پذیر بوده
تا بتواند خود را با شتاب با دگرگونیهای بازار همراه کند  ,هزینههایش آنچنان
اندک باشد که بتواند با هر قیمتی که رقبا برگزینند برابری و ایستادگی نماید
 ,در نوآوری آنچنان پیشرفته باشد که کاالها و خدماتش همواره تازگی داشته
باشد و خدمات مشتریان را با باالترین کیفیت انجام دهد.
بنابراین اگر مدیران خواهان ش��رکتهایی جمع و جور  ,پویا  ,انعطاف پذیر
 ,رقابت گرا ,نوآور  ,مش��تری گرا و سود آور هستند  ,چرا بیشتر شرکتهای
موجود متورم  ,ایستا  ,تنبل  ,عقب مانده  ,ناتوان در نوآوری  ,بی توجه به نیاز

ضرورت نیاز کاهش هزینهها :
ش��رکتها در یک رقابت نفس گیر و شانه به شانه در جذب
و حفظ مش��تری شرکت دارند و هر ش��رکتی که بخواهد از
دیگران جلو بیفتد بایستی مزیتهای رقابتی خود را تقویت
کرده و افزایش دهد.بحث رقابت پذیری یکی از مهم تریبن
دغدغهه��ای تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز
است.
برای رقابت پذیری تعاریف متعددی ارائه ش��ده اس��ت ولی
در تمام آنها دس��ت یابی ب��ه جایگاه مناس��ب در بازار برای
محصوالت تولیدی مورد توجه قرار گرفته است.جهت ایجاد
مزیت رقابتی راهکارهای زیادی همچون نوآوری محصول
و خدمات,قیم��ت فروش پایین  ,کیفیت باال و  ...وجود دارد
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محمد مهدیزاده
رئیس دفتر تامین مالی و راهنمای سرمایه گذاری
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

و خواسته مشتریان و زیان ده می باشند؟
پاسخ در روش کار این شرکتها نهفته است .با اندک بررسی
در می یابید که بازده بیشتر ش��رکتها با آنچه مدیران آنها
انتظار دارند کامال متفاوت است .نهایتا در می یابید تمام راز

ولی زیر بنای تمام آنها قیمت تمام شده پایین می باشد .بعبارتی شرکتها از جهت
س��طح کیفیت با یکدیگر رقابت می کنند و هر شرکتی که بخواهد از دیگران جلو
بیفتد باید از نوآوریهای فناورانه برخوردار باشد  .از آنجا که نوآوریهای فناورانه نقش
کلیدی در این رقابت دارند  ,شرکتها با مقوله دشوار دیگری تحت عنوان "رقابت
هزینه ای" رو به رو هستند.زیرا باید کیفیت مطلوب مشتری ( با استفاده از نوآوری
فناورانه) را با قیمت قابل تحمل بازار ارائه دهند.
در حوزه رقابت پذیری موثرترین چارچوب اس��تراتژیک معاصر که توسط مایکل
پورتر معرفی ش��ده اس��ت  ,دو روش خاص را برای رقابت جهانی معرفی می کند:
 -1هزینه پایین -2تمایز محصول
تحقیقات انستیتوی فناوری ماساچوس��ت  ,یک الگوی جدید تحت عنوان "مدل
دلتا" معرفی نموده اس��ت که این الگو  3گزینه اس��تراتژیک ب��رای رقابت بهتر در
عرصه جهانی بشرح ذیل ارائه نموده است که در آن نیز موضوع کاهش هزینه یکی
از موارد مطرح می باشد.
بنابراین با توجه به اینکه سود آوری از اهداف اصلی یک واحد اقتصادی است  ,حتی
در شرایط غیر رقابتی  ,کاهش هزینهها مطلوب صاحبان بنگاه می باشد(.حداکثر
شدن سود) .ضمن اینکه در شرایط رقابتی ,دست یابی به پایین ترین هزینه ممکن
جهت بقاء سازمان در بازار ,یک اجبار است .
رویکرد مدیران در مقوله کاهش هزینه:
س��ه رکن اصلی سیس��تمهای مدیریت هزینه( که اکثرا پایه گذار آن شرکتهای
تولیدی ژاپنی می باش��ند)عبارتند از  :هزینه یاب��ی هدفمند  ,هزینه یابی کایزن و
ثابت نگه داشتن هزینه.
اگر عمر مدل محصول را به دو بخش تقس��یم کنیم یعنی مراحل طراحی و توسعه
محصول و دیگری مرحله ساخت .هزینه یابی هدفمند بر فعالیتهای کاهش هزینه
در راس��تای مدیریت سود  ,طی مراحل طراحی و توس��عه محصول متمرکز شده
و هزینه یابی کایزن به فعالیتهای کاهش هزینه در مرحله ساخت داللت دارد.
ثابت نگه داشتن هزینه بدان معناست که سطح هزینه دوره قبل را برای دوره جدید
اس��تاندارد قرار داده و برای حصول اطمینان از ع��دم افزایش هزینههای واقعی از
استانداردهای تعیین شده کوشش نماییم.
در شرکتهای با فناوری باال و محصوالت دوره عمر کوتاه (بدلیل پیشرفت سریع
فناوری) بایس��تی بدنبال راهکارهای کاهش هزینه در مرحله طراحی و توس��عه
محصول باش��یم ( یعنی هزینه یابی هدفمند ) ولی با توجه به ساختار اکثر صنایع

فعلی کشور ما  ,فعالیتهای هزینه یابی کایزن ( در
مراحل ساخت) و ثابت نگه داشتن هزینه بیشترین
کاربرد را دارد.
بط��ور کل��ی  ,کاهش هزین��ه یعنی زندگ��ی بهتر
و در راس��تای انج��ام آن ،دو رویکرد وج��ود دارد:
رویکرد س��نتی و رویکرد راهبردی (استراتژیک).
این دو رویک��رد کاهش هزین��ه تفاوتهایی دارند:
رویکرد س��نتی ،تحت فشار روی میدهد؛ در حالی
که رویکرد اس��تراتژیک دائمی اس��ت .همچنین،
رویکرد اس��تراتژیک برخورد ریشهای و بنیادی با
موضوع دارد .در رویکرد س��نتی ،اهداف عملیاتی
شامل دستمزدهای ملموس اس��ت؛ ولی رویکرد
اس��تراتژیک ،به کل زنجیره ارزشس��از میپردازد و
به حل مس��ئله خالق میاندیشد .رویکرد سنتی ،از
باال به پایین و به صورت بخشنامهای انجام میشود؛
اما رویکرد اس��تراتژیک ،به تیمهای چند منظوره
میپردازد .رویکرد س��نتی ،واکنش��ی اس��ت؛ ولی
رویکرد استراتژیک ،به فرآیند توجه میکند.
در مبحث کاه��ش هزینه دو نوع اقدام قابلیت اجرا
دارد:رویکرد مهندسی و رویکرد کارگری( انسانی).
در رویکرد مهندس��ی  ,برای کاه��ش هزینه ابتدا
اقدامات مهندسی نظیر جایگزینی مواد اولیه ارزانتر
و جایگزینی ماش��ین آالت کم هزین��ه تر با حفظ
راندمان و کیفیت نهایی ,تنظیم ساعت کاری جهت
بهره مندی بیش��تر از نور طبیعی و کاهش هزینه
مصرف انرژی  ,ح��ذف کنترلهای زائد و ...صورت
می گیرد و در صورتیکه اقدام مهندسی یافت نشد
کاهش هزین��ه از طریق رفتار کارگری مد نظر قرار
می گیرد  .مثال کاهش هزینه ضایعات با دقت بیشتر
کارگر در دستگاه معیوبی که فعال امکان تعویض یا
نوسازی آن وجود ندارد.
کاهش هزینه و چالش منابع انسانی :
قرن  ,21قرن اقتصاد دانش��ی است .قبل از اقتصاد
دانشی  ,اقتصاد صنعتی حاکم بوده است .در اقتصاد
دانشی  ,داراییهای فکری و بخصوص سرمایههای
انسانی جزو مهمترین داراییهای سازمان محسوب
می شوند.زیرا منبع خالقیت به حساب می آیند.
سرمایه انس��انی ترکیبی تجمعی از دانش عمومی
و حرف��ه ای کارکن��ان و تواناییه��ای رهب��ری و
تواناییهای حل مشکالت و ریسک پذیری است.
مهم نیست شما چه اندازه برای داراییهای فیزیکی
تان (ساختمان  ,ماشین آالت و تجهیزات)سرمایه
گذاری کرده اید مهم این اس��ت ک��ه چگونه ازآنها
اس��تفاده می کنید .همچنین مهم نیس��ت با چه
مش��کلی مواجه ش��ده اید بلکه مهم این است که
چگونه ب��رای حل آن اقدام می کنی��د(.الزم بذکر
اینکه م��وارد فوق ب��ه مفهوم عدم توج��ه به تهیه
تجهیزات بروز و مناس��ب بنگاه تلق��ی نگردد زیرا
ماش��ین آالت و تجهیزات مناسب زیر ساختهای
تولید خوب به حساب می آیند).
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کارمند باشد .اگر پرسنل آنرا نپذیرند و اعتقادی به آن نداشته
باش��ند  ,هیچ گونه ضمانت اجرایی نبای��د برای برنامههای
ابالغی متصور بود.
همچنین برنامههای کاهش هزینه بایستی به زبان عملیاتی
و قاب��ل فهم برای کلیه پرس��نل دربیاید.ترجمه برنامههای
کاهش هزینه ب��ه اصطالحات عملیات��ی  ,مدیریت را وامی
دارد تا منظور خ��ود را از جمالت کلی و زیبایی که در بیانیه
خود نوش��ته به وضوح و در قالب اصطالحاتی که برای همه
افراد سازمان قابل فهم است  ,بیان دارد .مثال به جای عبارت
کلی "کاهش هزینه اضافه کاری" بایستی بگوید "25درصد
کاهش هزینه اضافه کاری نسبت به سال قبل " .
م��وارد فوق در خصوص کلیه برنامهه��ای بهبود که کاهش
هزین��ه را می ت��وان جزئی از آن دانس��ت در رابطه با نیروی
انسانی صادق بوده واین موضوع از تئوری گذشته و حقیقت

با توجه به تعریف مسئله با این مضمون که "مسئله عبارت است از تعریفی
بین وضعیت موجود و مطلوب" ,موضوع کاهش هزینه یک نوع مس��ئله
بین خرج کرد ( هزینه ) موج��ود و میزان خرج کرد مورد نظر تعریف می
گردد .پس اینکه چگونه مس��ئله را حل کنیم و چه کسانی مسئله را حل
کنند  ,بسیار مهم است.
تاکید در این نوشته بر نحوه مش��ارکت کلیه کارکنان سازمان در اجرای
برنامههای کاهش هزینه می باشد .هر سیستمی که در سازمان به تصمیم
گیری کمک می کند باید در کارکنان بخشهای مختلف انگیزه ایجاد کند
تا برای رس��یدن به اهداف پیش بینی شده از خالقیتشان استفاده کنند.
ایدههای کارکنان شرکت را باید به منظور رسیدن به اهداف مشترک به
هم نزدیک کرد و نباید این ایدهها پراکنده و بی سامان رها شوند.
همراه نمودن کارکنان با دگرگونیها را نباید آسان شمرد.طبیعت انسان
چنین است که تغییرات مربوط به دیگران را تائید می کند ولی هنگامیکه
نوبت به خودش برسد ,صورت دیگری پیدا می کند .کارکنان باید دریابند
که از آنها می خواهیم تا "هوش��مندانه تر" و نه "سخت تر"بکوشند .وقتی
اولویته��ای مورد نظر را با همکاران در میان گذاش��ته و توضیح دهیم ,
اندیشه ما را پذیرفته و با انجام دگرگونیهای ضروری همراه می شوند.
مشارکت در برنامههای بهبود س��ازمان  ,مختص نخبگان یا افراد سطح
باالی سازمان نیست  ,بلکه باید بطور وسیعی در سطح سازمان گسترش
پیدا کند .مشارکت و دخیل شدن در امور  ,مورد عالقه بیشتر افراد بوده,
قابلی��ت بهبود عملکرد و ارائه راه حلهای بهتری برای مش��ارکت را دارا
س��ت و پذیرش تصمیمات از جانب افراد مش��ارکت کننده را بیشتر می
کند.پویایی گروهی  ,مقاومت در برابر تغییر را کاهش  ,تعهد به سازمان را
افزایش و سطح فشار روانی را کم می کند و بطورکلی افراد نسبت به خود
و دنیای پیرامون خود احساس��ات بهتری ابراز می کنند.مشارکت نوعی
اکسیر قدرتمند و مورد عالقه افراد است و بطور قابل مالحظه ای عملکرد
فردی و سازمانی را بهبود می بخشد.لذا کاهش هزینه به عنوان یک تالش
گروهی  ,خالقیتهای فردی و توفان ذهنی را برای رس��یدن به بهترین
روشها بر می انگیزاند.
کاهش هزینه در سازمان یک برنامه مداوم است و بایستی کار هر روز هر

ماهنامه صنعت و کارآفرینی /شماره -83مهر،آبان و آذر ماه 46 1394

آن در عمل ثابت شده است .ولی متاسفانه در اکثر سازمانهای
ما ,مورد غفلت واقع می ش��ود .مدیران شرکتها به صورت
دستوری و از باال به پایین ,بدون کمترین توجهی به روحیات
 ,تواناییها  ,خواس��تهها و حتی جایگاه زیر دس��تان اقدام به
اجرای برنامههای خود می کنند.کمترین آسیب این نحوه
برخورد این اس��ت که از تمام مناب��ع در اختیار که برای آنها
هزینه پرداخت می شود ,استفاده مناسبی صورت نمی گیرد
و نتیجه بدتر اینکه عدم مشارکت افراد در مسائل هیچگونه
ضمانت اجرایی را ب��رای برنامهها ایجاد ننموده ,بلکه مانعی
در برابر موفقیت آن نیز ایجاد می نماید.
برنامه ریزی کاهش هزینه:
از مقایس��ه بین "آنچه هس��ت " با "آنچه باید باشد"شکاف
بین شرایط واقعی و شرایط مطلوب مشخص می شود.آنگاه
برای از میان برداشتن این فاصله  ,برنامههای عملی تدوین
و اجرا می شود.
با توجه به موارد ذیل  ,اهداف کاهش هزینه باید مش��خص
گردد:
هدفگذاری برای هزینه تمام ش��ده محص��والت ,بطوریکه
ش��رکت به یک سطح از هزینه برسد و مجدد برای کاهش از
سطح مشخص شده حرکت نماید.
ایج��اد و تعریف مجموعه ای از گامها ب��ا اعمال برنامه زمان
بندی برای دوره ای معین.
بکارگی��ری خالقیت اف��راد بخشهای مختلف ب��رای ارائه
طرحهای گوناگون در جهت کاهش بیشتر هزینهها .
بکارگیری روش��هایی جه��ت درگیر نمودن اکث��ر افراد در
مطالعات جدی طرحهای پیش��نهادی گوناگون و انتخاب
بهترین آنها .
سپس مقدار کاهش هزینه بین واحدهای مختلف با توجه به
شرایط آنها سرشکن می گردد .در داخل واحدها برنامههای
کاهش هزینه  ,طرحریزی و اجرا می گردد .تقس��یم س��هم
کاهش هزینه تا حدی جزء و ریز م��ی گردد تا وظایف کلیه
پرسنل مشخص گردد.
برای سرشکن کردن مقادیر هدف در کارخانه ( هدف کاهش
هزینه) از  2روش میتوان استفاده کرد:
اس��تفاده از هزینههای قاب��ل کنترل هر واح��د نظیر مواد

مستقیم  ,هزینه نیروی کار و هزینههای غیر مستقیم
استفاده از هزینههای واقعی دوره قبل در هر واحد
در نهایت برای هر واحد کاری  ,برنامههای پیش��نهادی در سه گروه مرتب می
شوند:
گروه :Aبرنامههایی هستند که بالفاصله قابل اجرا هستند.
گروه:Bبرنامههای��ی ک��ه قبل از اجرا ب��ه مطالعات جزئی نی��از دارند نظیر
برنامههایی که در سیستم و ساختار آنها باید تغییراتی داده شود.
گروه  :Cبرنامههایی که خواستار خروج کامل از وضعیت کنونی و یا تغییرات
عمده در تصویر و شکل کلی قبلی محصول است.
شکل زیر بطور خالصه ,گامهای فرایند کاهش هزینه را نمایش می دهد:
برخی دالیل ناکامی برنامه کاهش هزینه :
بدنبال کارهای بزرگ بودن و نادیده گرفتن اقدامات کوچک ( کایزن روزانه)
عدم نگاه اس��تراتژیک به کاهش هزینه:مدیران ناموفق در کاهش هزینه ,برای
کاهش هزینه منتظر فش��ار بیرونی هستند  .بلکه بایس��تی همواره برنامههای
کاهش هزینه مد نظر بوده و برای لحظه لحظه برنامه داشته باشند .لیست مودا
 ,مورا و موری روزانه چک شده و برای کاستن از تعداد آنها تالش نمایند.
بی اعتنایی به ارزشها و اعتقادات کارکنان :افراد برای خوب کارکردن و هماهنگی
با برنامههای سازمان نیاز به انگیزه دارند .مدیران بایستی بهمان اندازه که بدست
و عملکرد کارکنان توجه دارند به اندیشه و آنچه در سر ایشان می گذرد ,نیز توجه
کنند .تنها با سخنرانی کردن و بخشنامه دادن کاری درست نمی شود .برقراری
روش��های تازه مدیریت برای پاداش دهی به ارزش��هایی که جانمایه رفتارهای
نوین هستند  ,ضروری است.
زود تسلیم شدن  :با اندک مخالفت و غرغر کردن پرسنل و مدیران از برنامههاو
صرف نظر کردن و عقب نشینی در مقابل مخالفان.
ع��دم جامع نگری در برنامه کاه��ش هزینه و محدود ک��ردن کاهش هزینه به
قس��متی از فرایندهای موجود طبق عالقه و س��لیقه برخی اف��راد ذی نفوذ در
سازمان.
عدم عالقه و آش��نایی مدیران با موضوع کاه��ش هزینه و مدیریت هزینهها .در
مواردی اجرای برنامههای کاهش هزین��ه  ,منافع مدیران را به خطر می اندازد
نظیر کاهش درآمدهای ماموریتیهای غیر ضرور ,دریافت پاداشهای بی حساب
وکتاب  .در این حالت مدیران از برنامههای کاهش هزینه پشتیبانی نمی کنند
که این از عدم آشنایی آنها به موضوع خطرناکتر است.
عدم انتقال مناس��ب ایدههای پرسنل توس��ط مدیران میانی به کارگروههای
کاهش هزینه  .این مورد ممکن اس��ت بدلیل ترس مدیر میانی از قدرت گرفتن
زیر دستان و از دست دادن موقعیت شغلی اش باشد یا اینکه بدلیل عدم آشنایی
با موضوع مد نظر باشد .
تنگ نظری در تخصیص منابع :تخصیص منابع محدود و ناکافی این دیدگاه را در
کارکنان تقویت می کند که این برنامه موقت و زود گذر است  .مهمترین عناصر
این سرمایه گذاری “ ,وقت” و “توجه “ بهترین افراد سازمان است.
پخش تواناییها در میان برنامههای بی شمار
تمرکز انحصاری بر عوامل انسانی کاهش هزینهها  :کاستن از حقوق  ,دورههای
آموزشی  ,رفاهیات پرسنل و عدم استفاده از روشهای مهندسی.
کوشش به راضی نگه داشتن همه
عدم انتقال مناسب برنامهها به کارکنان  :اگر کارکنان بدرستی برنامه را نفهمند
و درک نکنند چگونه می توان انتظار داشت به تحقق آن کمک کنند.
عدم همس��ویی کارکنان با برنامهها :اجرای برنامه بدون کمک مدیران میانی و
کارکنان واحدهای مختلف سازمان امکانپذیر نیست .همه کارکنان باید منافع
مادی و سرنوش��ت کاری خود را در گرو تحقق برنامه بیایند .اگر کارکنان درک

کنند منفعتی از اجرای برنامه نصیب انها نمی شود ,قطعا
انگیزه کافی برای حمایت و اجرای برنامه نخواهند داشت.
طراحی و اجرای نظام جبران خدمت متصل به معیارهای
ارزیابی برنامه می تواند س��از و کار مناس��ب جهت ایجاد
همسویی بیشتر کارکنان با برنامهها را فراهم کند.
عدم تعهد مدیریت ارشد :مدیر ارشد با برگزاری جلسات
منظم بازنگری برنامهها و مشاهده دستاوردها و انحرافات
تعهد وپایبندی خود را نشان می دهد.
عدم اندازه گیری دقیق هزینهها و تعیین س��هم هر نوع
هزینه در کل هزینهها .
انتخاب نادرس��ت هزینههایی که باید کاهش داده شود
.کاستن از هزینههایی که تبعات منفی آنها در دراز مدت
هزینههای بسیار س��نگین تری برای شرکت دارد .مثال
تعدیل نیروه��ای متخصصی که خروج آنها از ش��رکت
باعث ورود آنها به ش��رکت رقیب و ل��و رفتن دانش فنی
شرکت خواهد شد.
نتیجه گیری و جمع بندی:
ب��ا توجه به توضیحاتی که تاکن��ون ارائه گردید  ,مبرهن
است که سازمانها جهت بقاء در شرایط متالطم فعلی ,
نیاز جدی به اقدامات منجر به بهبود و ایجاد مزیت رقابتی
دارند  .در کلیه رویکردهای مبتنی بر رقابت  ,برنامههای
کاهش هزینه جایگاه ویزه ای دارد .و از طرفی نقش نیروی
انسانی ( سرمایههای انسانی ) در موفقیت سازمان بر کسی
پوشیده نیست .لذا با توجه به این تعریف از سرمایه انسانی
که» به صورت توانایی جمعی یک سازمان برای استخراج
بهترین راه حلها از دانش اف��راد آن» تعریف می گردد ,
اس��تفاده حداکثری از توان افراد در سازمان بایستی مد
نظر قرار بگیرد.
موضوع کاهش هزینه بایستی بعنوان یک مساله در نظر
گرفته شده  ,فرایند حل مساله برای آن طی شود و با ایجاد
تیمهای حل مساله ,بهترین راه حل شناسایی و به بهترین
شکل  ,اجرا گردد .مدیر ارشد بایستی سیستمی را انتخاب
و پیاده نماید تا مطمئن گردد  ,ایدهها و پیشنهادات کلیه
پرسنل اخذ شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
کاهش هزینه به مثابه تیغ دولبه اس��ت که همانقدر که
اجرای صحیح آن باعث بهبود در شرکت می گردد  ,اجرای
ناصحیح آن برای شرکت خطرناک است.
در پایان توجه داش��ته باش��یم که کاه��ش هزینه تولید
معموال از دو طریق افزایش س��طح بهره وری و اس��تفاده
از منابع ارزان موجود در کش��ور محقق می شود ولی در
واقع ش��رکتهایی که از طریق پایی��ن بودن هزینه مواد
اولیه رقابت پذیر ش��ده اند در مقابل روش��های تولید کم
هزینه تر(کارایی باالتر)و با تکنولوژی پیشرفته تر دچار
مشکل ش��ده اند که نمونه آنرا در سالهای اخیر در کشور
بعد از اجرای فانون هدفمندی یارانهها و افزایش تحریمها
شاهد بودیم.
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نگاهی بر فضای کسب و کار
در دوران پساتحریم
عبداهلل یزدانبخش – مدیر ارشد شرکت پارت الستیک

سرمایهگذار خارجی دو چیز است :دسترسی به
منابع ارزان مثل نفت و گاز و دسترسی به بازارهای
بزرگی برای بعضی محصوالت مثل خودرو  .باشد
تا پیشرفت اقتصادی حاصل شود .باید حوزههایی
از اقتصاد را اولویت قرار داد که کشورهای سرمایه
گذار بتوانند در آن بخش برای ما مزیت نسبی
داشته باشند ،بخش نفت و گاز با توجه به پتانسیل
اقتصادی باال و بخشهای پایین دستی آن همچون
پتروشیمی و پاالیشگاه و از طرفی فلزات ،بخش
خودور و بازار مالی یعنی مشارکت در بورس از
جمله این موارد است که بدین ترتیب هم ارزش
افزوده و هم میزان اشتغال زایی ملموسی را برای
ما به دنبال خواهد داشت

به طور طبیعی یکی از تحوالت بعد از توافق هستهای ،توجه سرمایهگذاران خارجی به
فضای داخلی کشور ماست .طی دو سالیکه از روی کارآمدن دولت یازدهم سپردی شده
 ،همواره در خصوص این مسائل صحبت شده و بعد از تفاهم لوزان بحثها برای حضور
سرمایهگذاران خارجی بیشتر و با توافق نهایی هم جدیتر شده است .
اما بررسی فضای کسب و کار کش��ور نشان میدهد تقاضاهای سرمایهگذاران خارجی
مانند گذشته در ابتدا بیشتر به حوزههای نفت و گاز سوق پیدا خواهد کرد ،یعنی همان
بخشهایی که در آنها به صورت س��نتی قوی هستیم اما حوزههایی مثل خودروسازی،
مخابرات ،امور بانکی و بیمهای مواردی اس��ت که سرمایهگذاران خارجی به جهت بازار
بزرگ و هش��تاد میلیونی ایران ،عالقه دارند به آنها وارد شوند .ایران به بازار کشورهای
همسایه نیز دسترسی راحت و مناسبی دارد و سرمایهگذاران خارجی عالقهمند هستند
از طریق حض��ور در این بازار به آن بازارها هم دسترس��ی راحتی پی��دا کنند .بنابراین
انگیزههای اصلی سرمایهگذار خارجی دو چیز است :دسترسی به منابع ارزان مثل نفت و
گاز و دسترسی به بازارهای بزرگی برای بعضی محصوالت مثل خودرو  .باشد تا پیشرفت
اقتصادی حاصل شود .باید حوزههایی از اقتصاد را اولویت قرار داد که کشورهای سرمایه
گذار بتوانند در آن بخش برای ما مزیت نسبی داشته باشند ،بخش نفت و گاز با توجه به
پتانسیل اقتصادی باال و بخشهای پایین دستی آن همچون پتروشیمی و پاالیشگاه و
از طرفی فلزات ،بخش خودور و بازار مالی یعنی مش��ارکت در بورس از جمله این موارد
اس��ت که بدین ترتیب هم ارزش افزوده و هم میزان اشتغال زایی ملموسی را برای ما به
دنبال خواهد داشت.
در حیطه داخلی نیز بخش خصوصی تنها راهگش��ا در حل برخی مس��ایل اقتصادی و
توسعه اقتصادی است ولی تا زمانی که بهبودی در فضای کسب و کار و شاخصهای آن
حاصل و فضای فعالیت برای سرمایه گذاران و کارآفرینان فراهم نشود ،بخش خصوصی
یک شعار بیش نخواهد بود .لذا با سرمایه گذاری در بخشهای پایین دستی پروژههای
نفت ،گاز ،فوالد ،مس ،خودرو  ،قطعه س��ازی و صنای��ع  High Techو نانو همزمان
که ارزش افزوده و اش��تغال زایی میسر می شود ،راه نیز برای رسیدن به شرایط مساوی
در دنیای امروز تکنولوژی مهیا می ش��ود .الزم به ذکر است که اولویت در عمق دادن به
بازارها و سیس��تمهای تامین مالی از س��وی دولت است؛ مشخصا اگر بانک ،بورس و در
وهله سوم بیمه ،بتوانند به درستی پس اندازها و تأمین منابع مالی برای بخش خصوصی
داش��ته باشند عمال رونق بخش خصوصی را ش��اهد خواهیم بود و الزمه خروج از رکود
بعد از توافق ،ایجاد فضای مناسب برای اجرای سیاست پولی انبساطی با توجه به میزان
نقدینگی و کنترل تورم ،بهبود بهره وری ،توس��عه دانش و تکنولوژی است که نیازمند
صرف زمان مشخصی می باشد.
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