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بهار، زايش دوباره طبيعت و تجلی جمال الهی از راه رسيد. بزم زيباي نو شدن و تجديد حيات 
دوباره ي طبيعت در مطلع بهار كه دست توانمند صنعتگر فرزانه ، آفرينش زيباترين تحول را در 
طبيعت رقم مي زند و شميم روح بخش گلهاي نوروزي را در جان هستي مي پراكند، بهترين 
الهام بخش ما است تا با عزمی راسخ و پرتوان و با اميد به نيک انديشی های دولت تدبير و 
اميد، بار ديگر بتوانيم زمستان صنعت را تبديل به بهاری شکوهمند نمائيم كه وطن عزيزمان 

در اين زمان سخت بدان نيازمند است.
خرسندم كه در اين ايام فرخنده ، تبريکات خود را همراه با آرزوي بهترين تدابير و نکوترين 

تحول در احوال روزگارتان تقديم حضور شما همسنگران خود در جبهه توليد نمايم. 
اميد كه در راه اهداف مشتركمان كه همانا تعالی اقتصاد ميهن عزيز و رفاه بيشتر هموطنان 

است، همواره سربلند و پر افتخار گام برداريم.
رضا حميدی
رييس هيئت رييسه انجمن مديران صنايع خراسان

زكــوی يـار مـی آيــد نسـيـم باد نـــوروزی         
برافروزی دل  چراغ  خواهی  ارمدد  باد  اين  از   

سال 1396 هم برای كارآفرينان با بيم و اميد همراه بود و آنان با دشواری مسير 
بقای واحد اقتصادی خود را پشت سر گذاردند. از توافق برجام انتظار می رفت با 
توجه به سياست های مداراجويانه و دور از جهان ستيزی كه كشورمان آغاز كرده 

بود، اوضاع اقتصادی كشور بهبود يافته و كسب و كارها رونق گيرد.
متاسفانه انتخاب آقای ترامپ به عنوان رييس جمهور آمريکا و خصومت های 
جاه طلبانه و غير منطقی وی با مردم و كشورمان، نگذاشت حفظ اين توافق كام 
كارآفرينان كشور را شيرين كند. نقش اربابی و ُقلُدری آمريکا در جهان باعث شده 
بسياری از كشورها حتی چين و اروپا و تا حدودی روسيه و تمامی كشورهايی كه 
با آنها مراودات اقتصادی داريم، نظر به اهميت ترجيحی مراودات بازرگانی خود 
با آمريکا، حمايت عملی و جانبداری مناسب را از كشورمان نداشته باشند. لذا آثار 
روانی و عينی تحريم ها كماكان يکی از چالش های بزرگ صنعتی كشورمان 
بوده. سياست های انقباضی بانک ها، باال بودن نرخ سود بانکی، وضع ماليات 
های سنگين و غير اصولی، شفاف نبودن سياست های پولی و ارزی كشور، ورود 
كاالهای قاچاق، فساد شديد اداری در بدنه سازمان ها و نهاد های حاكميتی، ده ها 
هزار دستور العمل و بخشنامه خارج از رده كه نقش سرعت گير را در مسير توسعه 
صنعتی ايفا می كند و نظاير آنها باعث شده از بُعد عوامل محيطی صنعت نه تنها 
رشد مناسب نداشته باشد بلکه در موارد متعددی با رشد منفی نيز مواجه گردد.هر 
چند تحليل عوامل محيطی می تواند از داليل ناكامی بنگاه های اقتصادی باشد، 
اما ضرورت دارد كارآفرينان عزيز ما نگاهی هم به درون بنگاه خود داشته باشند و 
بدانند شيوه های سنتی مديريت ديگر ساز و كار مناسبی برای مديريت بنگاه های 

اقتصادی نيست. انواع ناكامی های كارآفرينان از نگاه درون عبارتند از:
1 - نقدينگی ناكافی كه انتظار دارند صرفا از طريق بانک ها تامين شود، حال 
آنکه از طريق مشاركت با اشخاص ثالث و فروش سهام تامين نقدينگی مقدور 

می باشد.
2 - نبود چشم انداز و استراتژی: شركت های موفق دارای چشم انداز بوده و 
اهداف كالن و استراتژی خود را تعيين نموده و مسير توسعه و تحقق چشم انداز 

و اهداف را تعيين می نمايند.
3 - عدم شناخت مشتری: ساليق مشتری لحظه ای تغيير می كند؛ نگاه سنتی به 
مشتری و انتظار وفاداری از او در دنيای پر از رقابت، امری مختومه است. مشتری 
هر روز انتخاب های برتر و جديدتری را پيش رو دارد، لذا تقويت واحدهای ترويج 
و بازاريابی با نگاه جديد ضرورت قطعی برای توفيق در كسب و كارها می باشد.

4 - مديريت هزينه و قيمت گذاری: نرخ گذاری كاال و خدمات بر مبنای قيمت 

تمام شده به اضافه سود مورد انتظار، اشتباه فاحش قيمت گذاری است، بايد بدانيم 
قيمت ها را بازار تعيين می كند.

5 - توليد كاال با مشخصه های دور از سليقه مشتری: سليقه مشتری الزامًا 
همان سليقه توليد كننده نيست. امروزه واحدهای طراحی و مهندسی و مديريت 
تجربه مشتری در بنگاه ها، لحظه ای سليقه مشتری را پايش می كنند و تالش 
دارند خواسته ها و انتظارات ناگفته مشتری را كشف و در راستای مشعوف سازی 

آنها اقدام كنند.
6 - بهره وری ناكافی: بهره وری نسبت بين ستانده به داده است. عارضه يابی 
سازمان ها نيازمند محاسبات بهره وری از جنبه های سرمايه نيروی انسانی، 
تکنولوژی، سيستم ها و فرايندها و... است. تا از اين طريق كاستی ها و ناكارآمدی 
های بنگاه شناخته شده و برای رفع آن اقدام سريع به عمل آيد. بهبود شاخص 

های بهره وری تاثير انکار ناپذيری بر توفيق كسب و كارها دارد.
7 - دانش مديريت: مديريت صرفا اتکا به تجارب گذشته نيست، دانشی است 
كه بايد آن را فرا گرفت و توسعه داد.بسياری از مديران كسب و كارها، همان 
دانش روِز آغاز كسب و كار خود را برای مديريت بنگاه اقتصادی كافی می دانند، 
غافل از آنکه شيوه های مديريت در بخش های مختلف كسب و كار آنچنان 
تغيير يافته و متحول شده كه باور آن دشوار است. كارآفرينان عزيز مطمئن باشند 
در اختيار نداشتن و عدم به كار گيری دانش روز، هزينه ای جبران ناپذير به كسب 
و كارهای آنها تحميل خواهد نمود. مدل های تعالی سازمانی كه با نگاه همه 

جانبه، بنگاه ها را ارزيابی می كند، كمک خوبی در اين عرصه می باشد.
در خاتمه قصد ندارم به تشريح ساير عوامل كه در توفيق كسب و كارها اهميت دارند 
به طور كامل بپردازم، در اين فرصت اندک فقط قصد بنده انتقال اين مطلب است 
كه مديران برای توفيق در كسب و كار خود بايد اميدواری به دولت و بانک ها نداشته 
و با نگاه به درون در بقاو توسعه فعاليت های اقتصادی كسب و كار خود عمل كنند.

سالی سرشار از توفيق و كامروايی برای كارآفرينان پر تالش و ياران انجمنی 
خود آرزو دارم.

احمد اثنی عشری
    مدير مسئول

نگاه به درون ، ضرورت بنگا ه های اقتصادی
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همواره فصل بهار نماد نو شدن و تغيير و تحول در زندگی است و براساس آموزه 
های دينی ايرانيان در آغاز سال از خداوند متعال با ذكر »حول حالنا« طلب تغيير حال 

خود به وضعيتی بهتر را دارند. 
پس از گذشت 40 سال از انقالب اسالمی ، كم كم بوی نو شدن مديران كشور 
و تغيير فصل چه در حوزه بخش دولتی و چه بخش خصوصی به مشام می رسد. 
مديران جوانی كه با انگيزه تحول سکان كشور را در دست داشتند، پس از گذشت 
40 سال بعضاً خود به عنوان عاملی سخت در مقابل تغيير شرايط ايستادگی می كنند 

و سکان را به مديران بعد از خود تحويل نمی دهند. 
سير تحول صنعتی و پيشرفت دانش در دنيا به گونه ای بوده است كه حتی در جوامع 
پيشرفته مديران بزرگ دنيا در صورت عدم امکان تطابق با دانش روز، به سرعت 
نحوه استفاده از نيروها و مديران جوان را آموخته اند و دريافته اند كه می بايست با 

حداقل های دانش و تکنولوژی آشنايی الزم را پيدا كنند. 
در كشورهای توسعه يافته شاهد حضور مديران جوان در سطوح باالی مديريت 
سياسی و اقتصادی هستيم و هرجا نياز به انرژی و تالش بيشتری است، نقش 

نيروهای جوان پررنگ تر است. 
نيروهای پرتجربه نيز هرگز جوانان را رها نکرده اند و بعنوان نيروی فکری باتجربه، 
دانش و معلومات خود را با نيروهای جوان به اشتراک می گذارند. تفاوت نگرش 
مديران در كشورهای توسعه يافته با كشورهای در حال توسعه عدم تقابل و رقابت 

منفی ميان نيروی جوان و نيروهای باتجربه است. 
نيک به خاطر دارم در سال 1383 زمانی كه با شركت بين المللی نردينا همکاری 
داشتم، برای فروش پاكت های دوی پک به همراه نماينده شركت كه از آلمان به 
ايران سفر كرده بود به مالقات جناب آقای مهندس قاسميان در شركت كنسرو 
و سردخانه رضوی رفتيم. در مسير برگشت مدير آلمانی از من پرسيد: مهندس 
قاسميان را چطور ارزيابی می كنی؟ در پاسخ گفتم : به نظر من ايشان فرد بسيار 
زيركی هستند. البته ساير مديران عقيده دارند ايشان برای اين پست كمی جوان 
می باشند. سن ايشان را از من سوال كرد؛ گفتم: ايشان 40 سال دارند. با تعجب به 
من نگاه كرد و پرسيد: به نظر شما برای آنکه يک مدير، از تجربه، دانش و توان كار 
الزم برخوردار باشد ، بايد چه سنی داشته باشد؟ در فکر فرو رفتم، درست می گفت؛ 
مهندس قاسميان بهترين گزينه برای آن شركت بودند در اوج دانش، تجربه و توان 
كاری. عملکرد ايشان نيز بعداً نشان داد حاصل ضرب آگاهی، تجربه و قدرت توان 

كاری بسيار اهميت دارد. 
شخصاً، رخوت اساسی در بسياری از حوزه های دولتی را حاصل حضور مديرانی در 
راس فعاليت ها می دانم كه صرفاً در انتظار بازنشستگی هستند و يا به دليل آنکه به 
هيچ عنوان حاضر به تحويل پست خود نيستند، انگيزه را برای فعاليت در مجموعه 
خود از بين برده اند. اگرچه ارتقای پرسنل براساس سنوات فعاليت می تواند به عنوان 
يک رويکرد مورد نظر باشد، لکن استفاده از ظرفيت نخبگان و نيز تشويق جوانان به 

فصلی نو با نسلی نو
فعاليت بيشتر با بهره مندی از تجارب افراد باتجربه در اغلب موارد مغفول مانده است. 
در فرصتی كه در مالقات با جناب آقای دكتر نجفی )شهردار حال حاضر تهران( 
در بازديد سنوات قبل ايشان در اتاق مشهد فراهم شد، خدمت ايشان عرض كردم 
بزرگترين اشتباه نسل انقالب عدم پرورش مديران برای دوران پس از خود بوده 
است. در آن زمان به دولت اول جناب آقای روحانی اشاره كردم كه در ظاهر بهترين 
های  موجود در ايران هستند، اما به دليل كهولت همچون تيم پيشکسوتان رئال 

مادريد می باشند كه از بازده الزم برخوردار نيستند. 
به ايشان تاكيد كردم بسياری از جوانانی كه در آغاز انقالب سکاندار امور اساسی 
بودند همچون خود حضرتعالی كه تحصيلکرده MIT هستيد، در دانشگاه های 
معتبر تحصيل كرده بودند و اگر تجربه نداشتند، از سطح دانش قابل قبولی برخوردار 
بودند و انگيزه و شور حاصل از انقالب به ايشان توان مضاعف برای فعاليت می داد، 
اما اين نسل پس از آنکه در جوانی سکان را بر دست گرفتند، اجازه رشد به نسل 
بعدی ندادند و اصواًل با جانشين پروری بيگانه بودند و امروز جوانان ما نه از دانش 
روز بهره مند هستند و نه اعتماد به نفس الزم را برای پذيرش مسئوليت دارند. 
ايشان نيز بر دغدغه اينجانب صحه گذاشتند و فرمودند:  اكنون برنامه شناسايی 
نخبگان در دانشگاه ها را در دست داريم تا با شناسايی و اعزام ايشان به دانشگاه های 
تراز اول دنيا نسل مديران آتی كشور را آماده كنيم. به ايشان گفتم فرمايش حضرتعالی 
يعنی در خوشبينانه ترين حالت مديران نخبه، برای 15 سال ديگر آماده ورود به 
مديريت كشور خواهند بود و اين يعنی حداقل يک نسل را كاماًل تلف كرده ايم  . . . 
در مالقاتی كه سال ها قبل، پس از بهار عربی با دكتر جزايری مشاور اجتماعی 
سازمان ملل در اتاق مشهد داشتم، ايشان فرمودند: حدود 3 سال قبل از بروز 
نارضايتی ها در ليبی، مطالعه ای را از طرف سازمان ملل در ليبی انجام و نتايج آن 
را در اختيار قذافی و دولتمردان ليبی قرار داديم. مطالعات به صورت كاماًل روشن 
نشان می داد كه نارضايتی پنهان در قشر جوان وجود دارد و نسل جوان از اينکه به 
بازی گرفته نمی شوند بسيار آزرده خاطر است. دولتمردان از اين گزارش برآشفتند 
و گفتند ما بهترين امکانات و شرايط رفاهی را برای جوانان بوجود آورده ايم و روند 
توسعه در دوران اخير برای حوزه جوانان بی نظير بوده است، در پاسخ دكتر جزايری 
به آنها گفته بودند آنچه شما ساخته ايد كاخی از طال است كه از نظر شما زيباست، 
جوانان كاخ طال نمی خواهند آنها نياز دارند كه به بازی گرفته شوند و در تصميم 
گيری ها نقش داشته باشند و نظرات آنها  نيز شنيده شود. متاسفانه در ليبی گوش 

شنوايی وجود نداشت. 
از حوزه مديريت دولتی كه بگذريم در حوزه صنعت و فعاالن اقتصادی نيز وضعيت 
كم و بيش بر همين منوال است. صنعتگرانی كه از اوايل انقالب با شور و هيجان 
فعاليت های خود را آغاز نمودند، اغلب فرزندانی دارند كه يا حاضر به پذيرش 
مسئوليت نيستند و يا تاكنون به آنها مسئوليتی برای اداره امور داده نشده و اكنون 
نيز جسارت الزم برای پذيرش مسئوليت را ندارند. اگرچه معدود كارآفرينانی نيز 
وجود دارند كه به اصل جانشين پروری توجه ويژه داشته اند و فرزندان آنها به عنوان 

جانشينان خلف ايشان به خوبی ايفای نقش می كنند. 
نسخه عمومی برای بقای فعاليت های اقتصادی تغيير رويکرد مديريت مالکان و 
سهامداران شركت برای تحويل نقش مديريتی به مديران كارآمد غير سهامدار و 

حضور ايشان به عنوان سرمايه گذار صرف خواهد بود. 
البته فرايند صنعتی شدن در كل دنيا از اين مرحله عبور می كند و رمز به وجود آمدن 

شركت های بين المللی و فرامليتی نيز همين تغيير نگرش است . 
پس از گذشت 4 دهه از انقالب اميدواريم در سال آتی تفکر مديران سنتی در 
خصوص آنکه جوانان بايد خود كار را تحويل بگيرند و نبايد انتظار داشته باشند تا 
مسئوليتی به ايشان بدهيم تغيير كند و شاهد نقش آفرينی بيشتر جوانان در عرصه 
های توليد و اشتغال و كارآفرينی باشيم و اميدواريم پيشکسوتان و بزرگان دولت 
و صنعت با تغيير رويکرد به ياری جوانان بپردازند و با انتقال تجارب و تفويض 

مسئوليت فضا را برای حضور ايشان بيش از پيش فراهم آورند.

امیـر مهـدی مـرادی 
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان 

قبل از هر چيز الزم است به عواملی كه در وضعيت صنعت تاثيرگذارند اشاره ای شود 
و سپس مشخص گردد كه با توجه به اين عوامل، اوضاع و احوال صنعت در سال 96 

چگونه بوده و برای سال های بعد چه اقداماتی بايد صورت پذيرد. 
عوامل تاثيرگذار در وضعيت صنعت عبارتند از: مزيت نسبی صنعت در مناطق 
مختلف كشور، عمر صنايع موجود، توسعه و نوسازی صنايع، نيروی انسانی شاغل 
در صنعت )بازدهی و راندمان آنها(، مشکالت بانکی در تامين نقدينگی و سرمايه در 
گردش مورد نياز و سرمايه گذاری های داخلی و خارجی، بدهی ها و مطالبات صنايع، 
كيفيت محصول و قدرت رقابتی صنايع، فضای كسب و كار ، ادارات و سازمان های 
ناظر بر امور صنايع، تحريم ها، قاچاق كاال به كشور، نوسانات ارزی و نرخ تسهيالت 
و سپرده ها و  . . . با عنايت به موارد ذكر شده فوق، در می يابيم كه صنعت كشور 
در شرايط چندان مساعدی قرار ندارد و چشم انداز آن نيز بسيار تيره و تار است. زيرا 
استقرار صنايع در نقاط مختلف كشور براساس مزيت های نسبی منطقه ای صورت 
نگرفته و رعايت نزديکی به منابع تامين مواد اوليه ، دسترسی كافی به آب و سوخت 
وانرژی مورد نياز و بازار مصرف داخلی و خارجی در آن پيش بينی نشده است و در 
واقع براساس يک استراتژی مدون بر مبنای آمايش سرزمين احداث نگرديده اند. 
عالوه بر آن غالب واحدهای صنعتی موجود در كشور كهنه و فرسوده بوده و برای 
نوسازی و توسعه آنها و به روز رسانی توليداتشان اقدامات موثری در سال های 
گذشته و سال 96 صورت نگرفته است. صنايع كشور ما نياز شديد به نو شدن و به 
روز شدن دارد تا با كيفيت مطلوب قادر به رقابت با توليدات خارجی و وارداتی باشد.

نوسازی صنايع و بهره گيری مطلوب از آن به عواملی چون سرمايه گذاری داخلی و 
خارجی و تامين سرمايه در گردش مناسب شديداً وابسته است. سرمايه گذاری های 
داخلی و تامين نقدينگی به همکاری و همياری بانک ها و موسسه مالی و اعتباری 
دولتی و خصوصی بستگی داشته و نيازمند به فضای كسب و كار مناسب همراه با 
امنيت عمومی می باشد. يعنی الزم است محيطی عاری از فساد، تبعيض، رانت، بهره 
بانکی مناسب و اطمينان كافی از حفظ سرمايه و تامين امنيت اقتصادی و اجتماعی 
سرمايه گذار فراهم شود و برای سرمايه گذاری های خارجی در كشور نيز عالوه بر 
موارد فوق الزم است روابط با كشورهای مختلف ، روابطی حسنه و به دور از تنش 
باشد و برای سرمايه گذار نيز انجام سرمايه گذاری توجيه اقتصادی داشته و سودآور 
باشد. در اين زمينه نيز دولت نقش اساسی را ايفا خواهد نمود و وجود نيروی انسانی 

متخصص و فعال با كارايی و راندمان باال نيز می تواند بسيار تاثيرگذار باشد.
ضمن اينکه نقش تحريم ها و نوسانات ارزی و قاچاق كاال و سياست های اعمالی 

توسط ادارات و سازمان ها و نهادهای ناظر را نبايد ناديده گرفت.
حال با عنايت به موارد فوق بايد عرض شود كه متاسفانه اغلب صنايع ما در سال 96 
بسيار رنجور و بيمار بوده و همواره با نرخ باالی تسهيالت و عدم امکان تامين نقدينگی 
و فشار همه جانبه ادارات ناظر به خصوص دارايی، تامين اجتماعی ، محيط زيست، 
شهرداری ها، بانک ها و   . . . برای پرداخت مطالبات آنها دست و پنجه نرم می كردند 
و بدين صورت عالوه بر اينکه نتوانسته اند به وضعيت نابسامان خود سروسامانی 
دهند بلکه ناچار به كاهش توليد، كاهش نيروی انسانی شاغل و عدم امکان فروش 
محصوالت توليدی خود مواجه شده و بدهی های قبلی آنها نيز افزايش يافته و 
مطالباتشان هم اغلب الوصول مانده است. در چنين شرايطی ارتقاء كيفيت محصوالت 
نيز محقق نشده و صادرات آنها نيز قابليت رقابت با رقبای خارجی را پيدا نکرده اند. 
قاچاق كاال نيز بر توليد واحدهای صنعتی كشور تاثير بسيار نامطلوب برجای گذاشته 
و اقدامات مقامات كشور متاسفانه نتوانسته است اين فاجعه اسفبار را ريشه كن نمايد.
نوسانات ارزی و افزايش ناگهانی آن از يک سو موجب كاهش ارزش ريال شده و 
قدرت خريد مردم را به همراه خود كاهش داده است و از طرف ديگر قيمت تمام 
شده محصوالت توليدی را به دليل تامين بخش مهمی از مواد اوليه و ماشين آالت 
و قطعات صنعتی از خارج ، افزايش داده و سبب رقابت ناپذيری توليدات داخلی با 
مشابه خارجی شده است . از آنجائيکه متاسفانه در نيمه دوم سال 96 اين نوسانات 
چشمگير بوده لذا می توان آثار مخرب آن بر صنعت داخلی و كاهش تقاضا برای 

آنچه بر صنعت در سال 96 گذشت و
بـایـدهـا و نبایدهـا در سـال 97

آنها را به خوبی رويت نمود كه جا دارد بانک مركزی تدابير الزم برای اين منظور 
انديشيده و وضعيت را به گونه ای مديريت نمايد كه نوسانات ارزی به صورت 
تدريجی و متناسب با تورم ساالنه باشد  ضمن اينکه موضوع ركود اقتصادی همواره 

می بايست مد نظر قرار گيرد.
اينک بايد ديد چنين شرايطی را چگونه می توان از وضع نامطلوب فعلی به وضع 

عادی يا مطلوب تبديل نمود و در سال های آتی چه تصميماتی بايد اتخاذ كرد.
آنچه مسلم است هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی می بايست در خود، خانه 
تکانی جدی بعمل آورند. الزم است دولت در سياست های بانکی تجديد نظر نموده 
و به گونه ای عمل نمايد كه امکان تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی از 
منابع بانکی مقدور شود يعنی اواًل بدهی های دولت به بانک ها و بدهی بخش 
خصوصی به آنها هر چه زودتر مسترد شود و ثانياً سرمايه بانک ها تقويت گردد و 
بانک ها صرفاً به كار بانک داری بپردازند نه تجارت و  . . .  و نحوه وصول مطالبات از 
طريق تقسيط مناسب بدهی ها عملی شود و با كاهش بهره بانکی اخذ تسهيالت از
 بانک ها را امکان پذير نمايد. دولت می بايست مقررات صادرات و واردات را در جهت 
تقويت صادرات و محدوديت در واردات بويژه واردات كاالهای غير ضروری تجديد 
نظر نموده و با جديت بيشتر امر قاچاق كاال به كشور را متوقف و راه را برای رونق 
توليد داخلی هموار سازد.  مديريت نوسانات ارزی و جلوگيری از افزايش يا كاهش 
بی رويه ارز از ديگر مسئوليت های مهم دولت بويژه بانک مركزی است كه نتيجه 
آن می تواند امنيت اقتصادی برای سرمايه گذاران داخلی و خارجی را فراهم نمايد.

الزم است دولت برای سرمايه گذاران خارجی و يا ايرانيان مقيم خارج مشوق های 
در خور توجه در نظر گيرد و ضمانت های كافی بر حفظ سرمايه و سوددهی آنها
 مد نظر قرار دهد .  فراهم نمودن امکانات زيربنايی بويژه امکانات بندری بهتر، 
خطوط ريلی بيشتر، امکانات مخابراتی مناسب تر و قوانين و مقررات گمركی سهل تر
 می تواند ما را به اهداف مورد نظر نزديک تر نمايد، اما وظايف بخش خصوصی در 

اين زمينه نيز كم نخواهد بود.
در درجه نخست نوسازی و توسعه واحدهای كهنه و فرسوده و سپس افزايش كيفيت 
محصوالت توليدی جهت رقابت با رقبای خارجی و آنگاه با كاهش قيمت تمام شده 
از طريق افزايش حجم توليد با كيفيت و راندمان باالی نيروی انسانی و ماشين آالت 
صنعت موجبات تشويق خريداران داخلی و خارجی را برای محصوالت خود فراهم سازند . 
بخش خصوصی می بايست در خارج از كشور از رقابت با خودی ها جداً خودداری و 

در كنار هم برای صدور محصوالت داخلی تالش نمايند.
اميد است شرايط به گونه ای رقم بخورد كه هم دولت توان ايجاد دگرگونی های 
الزم در زمينه های مختلف اقتصادی را پيدا كند و هم بخش خصوصی بتواند با 
تالش دو چندان نشان دهد كه توان مقابله با مشکالت را داشته و از تهديدها 

فرصت های ذيقيمتی را به ارمغان خواهد آورد.

فرامـرز مـرادی
عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خـراسان 
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با  از شروع انقالب صنعتی بيش از دو قرن ميگذرد  و دنيای صنعتی 
همه ی تجربيات و كم و كاستی ها رشد و به بلوغ الزم رسيده است 
كه امروزه به عنوان پيشگامان دنيای صنعت، پيشرفت و سرمايه داری، 
بنام اروپا و امريکا مطرح هستند؛ و تمام وابستگی های ما هم به آنها به 
دليل توان و ارزش های تفکر، نوآوری و خالقيت های آن هاست، قوانين 
وكمک و پشتوانه های دولتهايشان برای پيشرفت و حمايت است كه 
عدم وابستگی به نفت را دارند، نفت را با يک مالقه شعور مخلوط ميکنند 
و خود را پيشروان دنيای صنعتی می دانند كه به حق همين طور است.
صنايع  و  سنگين  صنايع  در  انقالب  از  قبل  صنعتی  ی  پايه  و  اساس 
مادر برنامه ريزی شده بود كه در حقيقت اين زيرساخت ها، فرآيندی 
نيازهای حداقلی  و  با جمعيت كم  بود، در حقيقت  برای صنعتی شدن 
سنگين  صنايع  در  گذاری  سرمايه  نفتی  های  درآمد  داشتند  مردم  كه 
اساس  بر  كشور  صنعتی  استراتژی  و  توسعه  های  برنامه  و  شد  می 
شناخت  و  آگاهی  دانشگاهی،  تحصيالت  انسانی،  منابع  شدن  آماده 
بود. شده  گرفته  نظر  در  بعد،  های  سال  رشد  بررسی   توسعه  و  
بعد از انقالب و مشکالت شروع هر انقالبی مردم به مرور، به شرايط 
اضافه شدن  با  برآمدند؛  آن  به كمک  در تالش  و  كرده  عادت  جديد 
از اهداف جوانان شد، و سرمايه گذاران به  جمعيت، تحصيالت عاليه 
داليل مختلف در حمايت الزم و كافی قرار نميگرفتند و حتی در مواردی 
با القابی آنها را به دل سردی و عدم انگيزه سرمايه گذاری هم ترغيب 
می كردند؛سال های 60 تا 70 در جريان جنگ و جمع و جور شدن نتايج 
و اتفاقات مختلف سياسی و شکل گيری دولت و سرعت كند سرمايه 
با  گذاری صنعتی سپری شد)طی حدوداً  اين ده سال دنيای صنعتی 
سرعت تغيير و پيشرفت كرد(. در حقيقت صنعت ما از اواخر دهه 60 و 
شروع دهه 70 شروع به شکل گيری واقعی نموده است كه برای اين 
فرزند نوپا سن بسيار كمی بود كه صاحب تجربه، تخصص و قدرت 

مبارزه با ابرصنعتی ها را پيدا كند.
صنعت در كنار مجموعه نياز های كشور و تامين و پشتوانه های الزم 

پایـش صنعت در گذشتـه و 
چشم انداز صنعت در آینـده

عبداهلل يزدان بخش
عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان

و قائم مقام و ريس هيات مديره گروه صنعتی پارت الستيک

الزم  رشد  و  اهداف  به  رسيدن  برای  را  الزم  سرعت  توانست  نمی 
اقتصادی به دست آورد.

واژه صنعت به معنی ساختن و آفريدن و آفرينش  پويا ، مداوم و هميشگی 
است. صنعت به عنوان يکی از حلقه های حياتی اقتصاد، نقش بسزايی در 
توسعه و پيشرفت كشورها ايفا می كند؛ اهرمی كه می توان با برنامه ريزی 
دقيق و موثر برای آن از مزيت و فرصت های بی شماری كه در اختيار قرار   
می دهد، بهره گرفت و گام های استواری برای تقويت بنيه های اقتصادی 
كشور برداشت.با توجه به وضعيت اقتصادی و صنعتی موجود درسال های 
جاری ايران با سهم پايين صنعت از اقتصاد در حدود 12 درصد نسبت به 
كشورهای چين و كره جنوبی با سهم صنعت در حدود 30 درصد، كشوری 

صنعتی محسوب نميگردد.
علت  عدم توسعه و رشد اقتصادی را  ميتوان به سرمايه گذاری كم خارجی 
و داخلی، عدم توجه به بخش تحقيق و توسعه، عدم رفع موانع و قوانين 
مخل توسعه های صنعتی، تحريم های مختلف، كمبود نقدينگی،عدم 
امنيت سرمايه گذاری، سود تسهيالت باال، پايين بودن راندمان و بهروری 
اشاره كرد. مشکالت عنوان شده موارد مهمی است كه امروز فاصله ما با 
كشورهای پيشرفته و حتی در حال توسعه را زياد نموده و در عين حال با 
تمامی مشکالت موجود، در صنايع خودرو سازی، نساجی، ساختمان ، راه و 
پل سازی و ديگر صنايع كه وابستگی زيادی به دانش خارجی نداشته ايم، 

موفقيت های خوبی به دست آورده ايم. 
ولی در صنايع همچون گردشگری  و توريست بسيار صدمه خورده ايم.كه 

اين موضوع می توانست وابستگی ما را به نفت به حداقل برساند.
ركود سرسام آور صنايع در سال های گذشته و رشد سرمايه گذاری اندک 
به دليل تحريم  ها، دو مورد مهمی ديگری  كه رشد اقتصادی كشور را با 
چالش مواجه كرده بود؛ به گونه ای كه بخش صنعت و معدن برای رسيدن 

به رشد 7 يا 8 درصدی موفق نبود .
بيش از295 هزار واحد صنعتی و توليدی در سطح كشور مشغول به كار 
هستند  كه تعداد واحدهای صنعتی و توليدی استان  بيش از 177 هزار 

واحد است و نزديک به يک ميليون و 200 هزار 
كارگر در استان وجود دارد كه 49حدوداً درصد در 
بخش توزيع، 17 درصد در بخش توليدی و 34 
درصد در بخش خدماتی مشغول به كار هستند. 
استان  در  كشور  صنعتی  واحدهای  درصد   6
خراسان رضوی واقع شده است و استان در اين 
زمينه رتبه 4 كشوری و  7درصد اشتغالزايی كشور 
متعلق به استان است كه رتبه سوم كشوری و 
همچنين 4 درصد سرمايه گذاری كشور مربوط 
نيز   بابت  اين  از  كه  است  رضوی  خراسان  به 
استان رتبه 5 كشوری، را دارد. بر اساس آمار 
فوق كه در شرايط خشکسالی بحرانی است اگر 
به اين استان توجه خاص بشود می تواند برخی 
كند.    جبران  را  و صنعت  اشتغال  از مشکالت 
باالخره  يازدهم  دولت  پايانی  سال های  در 
صنعتی ها طعم رشد را چشيدند و بخش صنعت 
رشد  شش درصدی را تجربه كرد، و با توجه به 
آمار های صنعتی و توليدی در ايران و استان  
برنامه های چهار سال  ديد كه چارچوب  بايد 
بود؟  خواهد  معدن چه  و  آينده بخش صنعت 
تصميم سازان و متوليان برای ايجاد حداقل450 
هزار شغل تا پايان سال 97 با توجه به اينکه 
هم  التحصيل  فارغ  كارجويان  آمار  به  ساالنه 
دهند؟  انجام  ميخواهند  چه  شود  می  اضافه 
های   خانواده  مطالبات  پاسخگوی  چگونه  و 
بود؟ خواهند  كار  جويای  و  مهم  بخش  اين 
در سال جديد بايد مديران صنعت از نظر دانش 
مديريتی،دانش و اطالعات فنی، دانش حقوقی،      

دانش قوانين مالياتی و سرمايه گذاری، دانش 
فن آوری های نو و ريسک پذيری متناسب و...
به  را  بوده و صنعت و كسب و كار خود  آگاه 
رقابت  و  بهتر  ،كيفيت  بيشتر  بهروری  سوی 

پذيری هدايت و رهبری كند.
و  نياكان  سرزمين  و  است  ايران  هرصورت  به 
نيروهای  قدمت چشمگير جهانی آن؛ ماييم و 
متخصص، باهوش و توانمند، جويای كار و فعاليت 
كه بايد موانع توليد رفع و با زيرساخت ها، آينده و 

اميد آنها  را پاسخگو باشيم.
كارآفرينان می بايست رسالت خود را كه ايجاد 
كارو فعاليت، اميد برای جوانان و مخصوصاً فارغ 
التحصيالن و خانواده ايشان است  را با درايت 

و عشق به خدمت دست به دست پيش ببرند.

صنعت و نيروهای متخصص و آنچه كه سرمايه 
ملی است،  نياز به مديريت، تالش بی وقفه، 
صبوری و درايت دارد؛ كه اميدوارم اين سرمايه ها 
با آنچه آموخته ايم،با كارآفرينی هدفمند و اشتغال 
زايی در برنامه های پيشروی اقتصادی، كشور ما 
را ازتاخيرات و عقب ماندگی های رشد و توسعه 
بدون  صنعتی  بستری  و  دهد  نجات  صنعتی 
اميد پرور برای زندگی كه  وابستگی به نفت و 
شايسته مردم اين مرز و بوم است به ارمغان آورد.
در پايان ضمن افتخار به دليل سال ها خدمتی 
ام و خدمتی تا به حال داشته  از دهه 60  كه 
 بی منت به توسعه ، رشد، آموزش و كار آفرينی 
را دنبال نموده ام. بايد بگويم ماييم و ايران عزيز 
و پهناور با قدمتی 2500  ساله كه به يادگار، 
دست به دست تحويل گرفته ايم  و بايد  به 

گونه ای شايسته تحويل دهيم.
خویــش را باور کـن

هیچکـس جز تــو نخواهــد آمــد
هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید
شعله ی روشن این خانه تو باید باشی
هیچکــس چون تو نخواهـد تابیــد

باز هم منتظری؟!
هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید
و نمی گویـد برخیــز که صبح اسـت،

 بهار آمده است
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با کشورهای  میلیون جمعیت، وجود مرزهای خاکی  با داشتن حدود ۸۰  ایران 
ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق و مرز آبی با 
کشورهای عمان، قطر، کویت، امارات، بحرین و عربستان و همچنین دسترسی به 
دریای آزاد از موقعیت ویژه ای در مرکز خاورمیانه برخوردار است.ایران قوی ترین 
قدرت منطقه است که نقش کلیدی در تامین امنیت تنگه هرمز- دومین تنگه 
بین المللی و شلوغ دنیا- بازی می کند. روزانه حدود 5/ 16 میلیون بشکه نفت از 
این تنگه عبور می کند که این میزان معادل حدود 4۰درصد از نفت حمل شده 

به وسیله کشتی های نفتکش دنیا و 25درصد کل عرضه جهانی نفت است. 
در این مقاله سعی در معرفی اختصاریٍ 1۰ جاذبه  سرمایه گذاری ایران را داریم:

      1 - نفت 
با توجه به انعقاد توافق نامه هسته  ای بين ايران و اتحاديه اروپا و گروه5+1 در تاريخ 14 جوالی 
2015 و عمل كردن ايران به تعهدات خويش و همچنين رسيدن ميزان توليد نفت خام به حدود 
روزانه8/ 3 ميليون بشکه، ايران توانسته 80 درصد سهم خود را از بازار كه در دوران تحريم 
از دست داده بود، پس بگيرد.برنامه ريزی برای جذب بيش از 60 ميليارد دالر سرمايه گذاری 
خارجی برای پروژه های اولويت  دار و بازيابی موقعيت ايران به عنوان دومين توليدكننده نفت 
عضو اوپک بعد از عربستان، صنعت نفت را به يکی از پرجاذبه ترين موضوعات سرمايه گذاری 
در كشور تبديل كرده است. عالوه بر منطقه اقتصادی پارس جنوبی، دريای خزر از پتانسيل های 
بااليی برای سرمايه گذاری برخوردار است و طبق برآورد اداره اطالعات انرژی اياالت متحده 
آمريکا، ذخاير نفتی دريای خزر حدود 20 تا40 ميليارد بشکه است. سرمايه گذاری در اين زمينه از 
اولويت ها و مورد حمايت وزارت نفت است. ايران قصد دارد توليد نفت خام خود را تا سال 2021 
به روزانه 7/ 5 ميليون بشکه برساند كه از اين ميزان 25 درصد به خريدارهای اروپايی تعلق 
می گيرد. تحقق اين هدف نيازمند حدودا 200 ميليارد دالر سرمايه گذاری است كه طبق برنامه 

وزارت نفت 70درصد آن بايد از سرمايه گذاری خارجی تامين شود.
 2 - گاز

ذخاير گاز ايران يکی از بهترين و سودآورترين فرصت ها برای سرمايه گذاری است. يکی از 
نمونه های سرمايه گذاری در اين حوزه، مربوط به قرارداد 5 ميليارد دالری بين ايران و شركت 
توتال در توسعه ميدان گازی پارس جنوبی است. مساحت اين ميدان 9700 كيلومتر مربع و ذخيره 
گاز آن 14 تريليون متر مکعب به همراه 18 ميليارد بشکه ميعان گازی است كه اين ميزان،
 8 درصد كل گازدنياست. سود شركت توتال از سرمايه گذاری در فاز جنوبی از قرارداد پارس جنوبی 
12 ميليارد دالر برآورد می شود. حوزه دريای خزر نيز بستر مناسبی برای سرمايه گذاری در اين 
زمينه است. چرا كه طبق اعالم اداره اطالعات انرژی اياالت متحده آمريکا حجم ذخاير گازی 
دريای خزر حدود 30 تريليون فوت مکعب است. وزير نفت از سرمايه گذاران خارجی جهت 

مشاركت در حوزه اكتشافات نفت و گاز در دريای خزر نيز دعوت كرده  است.
 3 - پتروشیمی

سهم ايران در توليد محصوالت پتروشيمی در دنيا 54/ 2 درصد و در خاورميانه 64/ 23درصد 
است كه اين نشان دهنده آمادگی باال برای فاينانس پروژه های پتروشيمی است. ظرفيت اسمی 
اين صنعت با 50سال قدمت 60 ميليون تن در سال است. در حال حاضر 70 طرح در زمينه 
پتروشيمی با قابليت جذب سرمايه گذاری بالغ بر 40 ميليارد دالر وجود دارد و حدود 5 هزار 

ميليارد ريال معادل 131ميليون دالر پروژه آماده 
واگذاری به سرمايه گذاران است.

 4 - انرژی بادی
از آنجا كه در سال 2015 انرژی توليد شده توسط 
باد حدود 5/ 5 درصد كل انرژی های الکتريکی 
نيروگاه های  احداث  بنابراين  است،  بوده  جهان 
برقی- بادی فرصت مناسبی برای سرمايه گذاران 
خارجی محسوب می شود. حدود 80 كشور دنيا 
به دنبال افزايش ظرفيت خود در زمينه توسعه 
توربين های بادی يا تکنولوژی های تجديدپذير 
و  بادخيز  مناطق  داشتن  با  نيز  ايران  هستند. 
بستر مناسب، تمايل زيادی برای بهره برداری از 
توربين های بادی دارد.طبق اطلس بادی تهيه شده 
از 60 ايستگاه در مناطق مختلف كشور ظرفيت 
سايت های بادی حدود 60 هزار مگاوات و ميزان 
انرژی قابل استحصال كشور از نظر اقتصادی بالغ 
بر 18 هزار مگاوات تخمين زده می شود. با توجه 
به هزينه  حدودا 4 ميليون دالری برای احداث 
نيروگاه 2 مگاواتی و همچنين اقدام دولت به خريد 
تضمينی برقنيروگاه های بادی به مدت 20 سال، 
در مجموع حداقل برای هر كيلووات انرژی 2 دالر 
سرمايه مورد نياز است. همچنين بازگشت سرمايه 
طی 5 تا 7 سال اتفاق خواهد افتاد.اخيرا مقامات 
ايران و بريتانيا قرارداد ساخت يک نيروگاه بزرگ 
نهايی  را  مگاوات  ظرفيت 600  به  خورشيدی 
كرده اند. ميزان سرمايه گذاری خارجی روی اين 
پروژه 600 ميليون يورو است و در اوايل سال 

2018 به بهره برداری خواهد رسيد.
  5 - انرژی خورشیدی

و  آفتابی  روز  از 300  بيش  بودن  دارا  با  ايران 
از  يکی  در سال،  تابش 2800 ساعت  متوسط 
بهترين كشور های جهان برای توليد و استفاده 
امروزه  می آيد.  حساب  به  خورشيدی  انرژی  از 
كشور قادر به توليد 210 مگاوات پنل خورشيدی 
است و در سال جاری 6/ 3 ميليارد دالر تقاضای 
وجود  خصوص  اين  در  خارجی  سرمايه گذاری 
داشته است. از جمله كشورهايی كه تاكنون در 

مهندس احمد ايمان دوست عضو ارشد اتاق ۱۰
بازرگانی، صنايع و معادن لندن 

بخــش جــذاب صنعتــی

اين زمينه در ايران سرمايه گذاری كرده اند می توان به آلمان، يونان و سوئيس 
اشاره كرد. همچنين جديدترين نيروگاه 27 ميليون دالری با ظرفيت 20 
مگاوات امسال در ايران با مشاركت يک شركت سوئيسی افتتاح شده است. بر 
اساس معاهده پاريس تا پايان سال 2030 ايران موظف به توليد حدود 7500 
مگاوات برق با استفاده از انرژی های تجديدپذير شده است.تا كنون نزديک به 
300 مگاوات از انواع نيروگاه های تجديدپذير بادی و خورشيدی در كشور اجرا 
و ساالنه بيش از 300 ميليون كيلووات ساعت برق از اينگونه نيروگاه ها توليد 
و به شبکه كشور توزيع می شود. وزارت نيرو نيز به صورت 20 ساله خريد برق 

توليدشده از نيروگاه های بادی و خورشيدی را تضمين خواهد كرد.
  6 -توسعه فرودگاه ها و تجهیزات صنعت هواپیمایی

ايران با وجود داشتن 54 فرودگاه مسافری آماده  خدمات، شامل 20 فرودگاه 
داخلی، 25 فرودگاه مرز هوايی و 9 فرودگاه بين المللی با حدود 16 ميليون متر 
مربع فضای ترمينالی، باند و سطوح پروازی، همچنان پاركينگ الزم برای 
توقف 500 هواپيما را در اختيار ندارد و اين نيازمند سرمايه گذاری خارجی و 
همکاری فاينانس است.در حال حاضر شركت ايران اير قرارداد خريد 100 
فروند هواپيمای ايرباس را به قيمت حدود 10 ميليارد دالر امضا كرده است. 
همچنين قرارداد خريد 20 فروند هواپيمای ATR 77 نفره را با شركت 
ATR از زير مجموعه ايرباس منعقد كرده است.به دنبال سفری كه معاون 
مدير عامل بوئينگ به ايران داشته، پس از 48 سال، قرارداد خريد 80 فروند 
بوئينگ به ارزش 80 ميليارد دالر منعقد شد. همچنين 15 فروند بوئينگ 
777 ای آر 300، با 350 صندلی و 15 فروند هواپيمای پهن پيکر 777 با بيش 
از 350 صندلی خريداری شده تا ميزان ظرفيت به 11هزار و 100 صندلی 
افزايش پيدا كند. برای تمامی اين هواپيماها تجهيزات كمکی روی باند و 

داخل آشيانه نيز مورد نياز است.
  7 - صنعت حمل و نقل ریلی

ايران از 1500 سال گذشته تا كنون از لحاظ ژئوپليتيک دارای موقعيت ويژه ای 
بوده است. در جهان كريدورهايی تعريف شده كه ايران كريدور شرق به غرب 
و شمال به جنوب است. چين را به اروپا و هند را به شمال وصل می كند. از 
آنجا كه دولت ايران مايل به افزايش ظرفيت حمل مسافر با ناوگان ريلی از 
25 ميليون به 45 ميليون مسافر است، سرمايه گذاری در اين بخش ضروری 
به نظر می رسد. به عنوان مثال حجم قرارداد عمليات برقی شدن پروژه راه آهن 
تهران- مشهد )با مسافت حدود 900 كيلومتر( معادل 7/ 1 ميليارد دالر است.

  ۸ - توسعه بخش معدن
ايران به دليل فراوانی انرژی، نرخ پايين بهره مالکانه، هزينه پايين دستمزد، 
دسترسی به آب های بين المللی و خطوط راه آهن و تعرفه مناسب سيستم 
حمل و نقل يکی از كم هزينه ترين كشور ها برای توليدات معدن و صنايع 

معدنی است. اجرای برنامه وسيع توسعه بخش معدنی و صنايع معدنی از 
جمله مس، روی، فوالد، آلومينيوم، اكتشاف و امور زيربنايی نياز به سرمايه 40 
ميليارد دالری دارد. هم اكنون طرح جامعی برای افزايش فعاليت های اكتشافی 
در محدوده 250 هزار كيلومتر مربع تنظيم و 50 درصد آن محقق شده 
است. همچنين برای توليدات محصوالت معدنی مانند تيتانيوم، كک نفتی، 
زغال سنگ و محصوالت راهبردی همچون عناصر نادر خاكی نيز برنامه های 
توسعه ای در دست است. به صورت جزئی تر برنامه هايی برای ظرفيت سازی 
آلومينيوم و مس تا سال 2025 وجود دارد و قرار است تا پايان اين سال توليد 
مس به 450 هزار تن و آلومينيوم به 5/ 1 ميليون تن برسد كه نيل به اين 
هدف نيازمند 10 ميليارد دالر سرمايه گذاری است. نکته قابل توجه اين است 
كه تمام مراحل سرمايه گذاری خارجی تحت حمايت دولت مبنی بر تضمين 
اصل سرمايه و همچنين خارج كردن اصل سرمايه و سود آن از كشور است.

9 -  مدیریت پسماند
با توجه به اينکه در سال 2017 بسياری از كشورها برای توليد برق اقدام به 
واردات زباله كرده اند بنابراين حوزه مديريت پسماند ظرفيت قابل توجهی برای 
سرمايه گذاری دارد. اولين دستگاه زباله سوز در سال 1874 در كشور انگلستان 
توسط دو شركت MANLOVE و ALLIOTT توليد شده است. در 
ايران روزانه حداقل 50 هزار تن زباله توليد می شود كه 8هزار تن از اين ميزان 
مربوط به شهر تهران است. تنها 7 درصد از زباله های توليد شده تفکيک 
می شود. تاكنون تنها برای 500 تن، معادل 25/ 6 درصد از اين حجم زباله به 

منظور توليد برق، كارخانه تاسيس شده است.
1۰ - سرمایه گذاری در بخش درمان

ژاپن به ازای هر هزار نفر حداقل 4/ 13 تخت بيمارستانی دارد. اين ميزان 
در كره جنوبی حدودا 56/ 9 و در آلمان حدودا 27/ 8 است. هم اكنون 95 
هزار تخت بيمارستانی در كشور داريم كه با احتساب اين ميزان به ازای هر 
هزار نفر 7/ 1 تخت موجود است. براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی 
كشور در صورتی كه بخواهيم اين ميزان را به 6/ 2 تخت به ازای هر هزار 
نفر برسانيم به حدود بيش از 100 هزار تخت بيمارستانی نيازمنديم. در 
حال حاضر برای ساخت 24 بيمارستان با كشورهايی همچون كره جنوبی، 
ژاپن وايتاليا مذاكره شده است. با توجه به بودجه های جاری بخش درمان 
در كشور، ساالنه فقط امکان ايجاد1600تخت بيمارستانی در كشور موجود 
است. بنابراين سرمايه گذاری خارجی در اين بخش ضروری به نظر می رسد. 
برابر  حداقل 4  ايران  در  بيمارستان های خصوصی  تعرفه های  همچنين 
تعرفه های بيمارستان های دولتی است. برای ايجاد هر تخت بيمارستانی در 

ايران فقط حدود 100 هزار دالر سرمايه گذاری الزم است.
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در اين گزارش تالش شده است تا ضمن جمع آوری تعاريف متنوع و 
گسترده موجود از مبحث اقتصاد زيرزمينی، تصوير جامعی از اين مفهوم 

برای خواننده ارائه شود.
اقتصاد زیرزمینی چیست؟

در  عللی  به  كه  می شود  گفته  فعاليت هايی  تمام  به  زيرزمينی  اقتصاد 
ارائه يک  فعاليت ها،  اين  باالی  تنوع  نمی شوند.  ثبت  ملی  حساب های 
تعريف جامع برای اقتصاد زيرزمينی را دشوار ساخته است. به كارگيری 
واژه های بسيار متنوع مانند اقتصاد زيرزمينی، اقتصاد سايه، اقتصاد موازی، 
اقتصاد غيررسمی و اقتصاد ثبت نشده با تعاريف يکسان يا دارای هم پوشانی 

زياد، از جمله نشانه های اين نابسامانی است.
بانک جهانی، اقتصاد زيرزمينی را شامل تمامی فعاليت های توليدی )كاال و 
خدمات( تعريف می كند كه ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و 
هم كاماًل قانونی باشند، اما به داليلی مانند فرار از ماليات، اجتناب از مواجهه 
با استانداردهای خاص بازار كار )مانند حداقل دستمزد يا استانداردهای 
ايمنی( و يا اجتناب از درگير شدن با بوروكراسی اداری، عمداً از مقامات 

عمومی پنهان می شوند.
فعاليت های زيرزمينی به 4 گروه دسته بندی می شود:

 1 -  اقتصاد غیرقانونی: شامل درآمدهای ناشی از فعاليت های ناقض قوانين 
مرتبط با برخی از احکام حقوق تجارت؛ مانند تجارت مواد مخدر و يا پول شويی.
2 - اقتصاد گزارش نشده: شامل آن دسته از فعاليت های اقتصادی 
كه طبق قانون می بايست به سازمان امور مالياتی گزارش شود و نشده 

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بررسی کرد
اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می کند؟

است؛ مانند فرارهای مالياتی.
 3 - اقتصاد ثبت نشده: شامل آن دسته از فعاليت های اقتصادی 
كه ضوابط و مقررات مرتبط با ارائه گزارش به مراكز آمار دولتی را رعايت 
نمی كنند. اقتصاد ثبت نشده معادل همان درآمد ثبت نشده است؛ يعنی 
درآمدی كه می بايست در نظام های حسابداری ملی ثبت شود، اما معمواًل 

اين اتفاق نمی افتد؛ مانند فعاليت های توليدی خانوار.
4 - اقتصاد غیررسمی شامل آن دسته از فعاليت های اقتصادی كه 
از منافع و  از صرف برخی هزينه ها طفره می روند و در نتيجه خود را 
حقوق مندرج در قوانين و قواعد رسمی محروم می سازند. مانند فعاليت های 

غيررسمی در صنايع غذايی.
دیدگاه های رایج درباره اقتصاد زیرزمینی

درباره اقتصاد زيرزمينی دو ديدگاه رايج وجود دارد كه يکی معتقد به نقش 
عواملی از قبيل بار مالياتی و تأمين اجتماعی به عنوان عوامل اصلی ايجاد 
اقتصاد زيرزمينی است و ديگری بر نقش عوامل نهادی تاكيد داشته و 

اقتصاد زيرزمينی را در بستر نقصان های نهادی بررسی می كند.
در ديدگاه اول تصريح می شود كه عوامل اقتصادی، به منظور فرار از بار 
مالياتی و پرداخت های مربوط به تأمين اجتماعی )به عنوان نوعی ماليات 
مستقيم(، از اقتصاد رسمی خارج می شوند. لذا هر چه بار مالياتی بيشتر باشد 
)نرخ های مالياتی باالتر و سيستم مالياتی پيچيده تر باشد(، سهم اقتصاد 
زيرزمينی افزايش می يابد؛ چرا كه بنگاه ها به منظور فرار از پرداخت ماليات 
و افزايش سودآوری، ترجيح می دهند كه در بخش غيررسمی فعاليت كنند. 

البته به اين نگاه انتقاداتی هم وارد شده است. برای مثال در صورتی كه 
افزايش درآمد مالياتی به دليل افزايش كارايی و بازدهی سيستم مالياتی 

باشد، حجم اقتصاد زيرزمينی می تواند كاهش هم داشته باشد.
ديدگاه دوم اما تصويری جامع تر و كامل تر از عوامل ايجاد اقتصاد زيرزمينی 
ارائه می دهد. از نقطه نظر اين ديدگاه، وجود نقصان های نهادی نظير ناامنی 
ناكارآمد،  و  پيچيده، غيرشفاف  قوانين و مقررات  مالکيت، فساد،  حقوق 
عدم حاكميت قانون و مواردی از اين دست، باعث باالرفتن هزينه های 
مبادله می شوند و اين عالمت را به فعاالن اقتصادی می دهند كه فعاليت-

های شفاف در چنين چارچوب نهادی ناكارآمدی، پر هزينه خواهد بود. 
هزينه های مبادله نامتعارف، از مصاديق بارز ناكارآمدی چارچوب نهادی 

است كه مشاركت های رسمی اقتصادی و سياسی را محدود می كند.
عوامل نهادی اثرگذار بر افزايش حجم اقتصاد زيرزمينی

عوامل نهادی مختلفی كه بر ايجاد و گسترش اقتصاد زيرزمينی اثرگذار 
هستند عبارتند از:

• فساد
فساد از جمله نقصان های نهادی است كه توسط بسياری از متفکرين از 
اصلی ترين داليل وجود اقتصاد زيرزمينی معرفی شده است. در يک دولت 
ناكارآمد كه درگير فساد گسترده است، اعتماد شهروندان به حاكميت به 
شدت كاهش می يابد و بنابراين اشتياق افراد برای همکاری در فعاليت های 
و  شفافيت  افزايش  كه  می دهند  نشان  بررسی ها  می شود.  كم  رسمی 
پاسخ گويی دولت، فضا را برای فساد مالی و اداری و ارتشاء محدود می كند.

• حقوق مالکیت
زمانی كه فعاالن اقتصادی از امنيت حقوق مالکيت خود به عنوان يکی 
از مهم ترين نهادها، اطمينان نداشته باشند و تعرض به حقوق مالکيت 
انگيزه ای  آنها محسوب شود،  برای  تهديد جدی  فکری و معنوی يک 
برای فعاليت های شفاف و رسمی ايجاد نمی شود. بر خالف كشورهايی 
كه سيستم های حقوق مالکيت در آنها پيشرفته و امن است و سرمايه در 
فعاليت های بهره ور و توليدی به كار گرفته می شود، در كشورهای فقير، به 
سختی می توان حقوق مالکيت شفاف را برقرار نمود و از مزايای آن بهره مند 
شد. ايجاد نهادهای برقرار كننده و محافظت كننده از حقوق مالکيت، كليد 
بهره مندی از ظرفيت های بالقوه در بخش رسمی اقتصاد است. اهميت اين 
نهادها در كشورهای در حال توسعه به مراتب بيشتراست؛ چرا كه بخش 
غيررسمی در اين كشورها حجم بيشتری دارد و لذا پتانسيل رشد بالقوه در 

آنها بيشتر است.
• بار مقرراتی

بار سنگين قوانين و مقررات، عدم شفافيت و پيچيدگی نامتعارف ساختار 
قانونی، آزادی افراد و دامنه فعاليت بنگاه ها را محدود می كند و بر عملکرد 
بازار اثر منفی می گذارد. قوانين ناكارآمد دشواری هايی را برای توزيع مجدد 
منابع، انباشت سرمايه، رقابت و نوآوری در اقتصاد رسمی ايجاد می كنند. 
همچنين نظارت ناكافی بر اجرای قانون و عدم ترغيب صحيح افراد به 
رعايت آن، گرايش به فعاليت در فضايی خارج از سيستم قانونی و حركت 
به سمت اقتصاد زيرزمينی را تقويت می كند. اگر چه يک سطح مشخص 
از قوانين برای كاهش نااطمينانی و تضمين حقوق مالکيت الزم است، اما 
قوانين بيش از حد، هزينه ها و موانع سرمايه گذاری، استخدام و يا عملکرد 
مناسب در اقتصاد رسمی را افزايش می دهد. كشورهايی كه ساختار نهادی 
با كيفيت تری دارند، سعی در ايجاد يک محيط قانونی هوشمندانه تر برای 
بهبود شرايط كسب وكارها دارند، نه اين كه تنها به چند گروه محدود منفعت 
برسانند. اين كشورها مقررات را به صورت حداقل، شفاف و منصفانه تنظيم 

می كنند كه به كاهش اقتصاد زيرزمينی می انجامد.
• کیفیت خدمات بخش عمومی

دولت ها نقش پررنگی را در جامعه بازی می كنند؛ نظير تنظيم قوانين و 
مقررات، ايجاد امنيت، تأمين خدمات عمومی، ايجاد زيرساخت ها و مواردی 
اينرو اين امکان وجود دارد كه رفاه عمومی در نتيجه  از  از اين دست. 
صالحديدهای دولتی افزايش و يا كاهش يابد. اما تأمين بهتر كاالهای 
رسمی  اقتصاد  حجم  افزايش  به  منجر  مشخصاً  دولت  توسط  عمومی 

می شود.
رابطه بين اقتصاد زيرزمينی و كيفيت خدمات بخش عمومی، يک رابطه دو 
طرفه است. به اين مفهوم كه رشد اقتصاد زيرزمينی نيز می تواند منجر به 
كاهش درآمد دولت، در نتيجه كاهش كيفيت كاالهای عمومی و كاهش 
كارايی مديريت عمومی شود. بنابراين انگيزه افراد و بنگاه ها برای انتقال 
به اقتصاد زيرزمينی بيشتر افزايش می يابد و مجدداً، كاهش درآمد مالياتی 

دولت، افت كيفی و كمی خدمات عمومی را به همراه خواهد داشت.
• پاسخ گویی دولت و حق مشارکت مردم

اگر شهروندان بدانند كه ترجيحات آنان توسط نهادهای سياسی به خوبی 
نمايندگی شده و خدمات دولتی به طور مناسبی به آن ها ارائه می شود، 
اعتماد آن ها به دولت و نيز تمايل ايشان برای مشاركت در اقتصاد رسمی 
باالی  مشاركت  طريق  از  كه  هم  قوانينی  همچنين  می يابد.  افزايش 
شهروندان تصويب می گردد، بيشتر تبعيت می شود و تمايل برای اجرای 
آنها بيشتر است. مشاركت مردم در اقتصاد رسمی، به جلوگيری از سوء 
استفاده برخی از سياستمداران از قدرت، كمک كرده و به شهروندان فرصت 

می دهد كه خواسته های خود را اعالم نمايند.
• دموکراسی

در يک سيستم فدرال، رقابت ميان حوزه های قدرت و نيز پويايی افراد به 
مثابه مانعی برای سياست مداران عمل می كند؛ چرا كه در چنين سيستمی، 
انتخاب ها به سمتی خواهند رفت كه سياست های اتخاذ شده به ترجيحات 
اكثريت رای دهندگان نزديک تر باشد. يکی از دغدغه های اصلی نهادهای 
دموكراتيک ايجاد يک اجماع عمومی در بين ماليات دهندگان و تأمين 
خواسته های آنان است. يک سيستم دموكرات كارآمد، عالقه مند به فراهم 
كردن آن چيزی است كه مردم می خواهند. بررسی ها نشان می دهد هر چه 
يک كشور عناصر دموكراتيک مستقيم بيشتری داشته باشد، اعتماد افراد 
و بنگاه ها به نهادهای رسمی بيشتر بوده و حجم اقتصاد زيرزمينی در آن 

كشور كوچک تر است.
تأثير اقتصاد زيرزمينی بر اقتصاد رسمی چگونه است؟

 تأثير اقتصاد زيرزمينی بر سياست عمومی، چندوجهی و به صورت بالقوه 
بسيار مهم است. كانال های اثرگذاری اين پديده بر اقتصاد رسمی كه در 

نهايت سبب كاهش رفاه كل جامعه می شود، عبارتند از:
• فرار مالیاتی

اقتصاد زيرزمينی سبب كاهش درآمدهای دولت و در نتيجه كاهش كيفيت 
و كميت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و افزايش فشار مالياتی بر 
ماليات دهندگان به منظور جبران درآمدهای از دست رفته می شود. نرخ 
باالتر ماليات، خود سبب گرايش بيشتر به سمت بازار غيرقانونی و ايجاد 

يک تسلسل باطل می شود.
• اخالل در رقابت

از آن جا كه فعاالن اقتصاد زيرزمينی متحمل برخی از هزينه ها نمی شوند 
و به دنبال دور زدن برخی از موانع هستند، بطور مثال فرار مالياتی دارند 
و  بيمه  بهداشت،  كار،  بازار  مقررات  مانند  مقررات  برخی  رعايت  از  و 
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استانداردهای محيط كار سرباز می زنند؛ لذا در 
زمينی  در  رسمی،  اقتصاد  توليدكنندگان  برابر 
هم سطح به رقابت نمی پردازند. به عبارت ديگر، 
فعاالن بازار غيررسمی به داليل مذكور سبب 

ايجاد اخالل در رقابت در سطح بازار می شوند.

• خنثی نمودن اثر سیاست های دولت
نامنظم،  اقتصاد زيرزمينی معمواًل  فعاليت های 
همين  به  و  است  غيرقانونی  و  پراكنده 
محاسبه  ملی  حساب های  گزارش  در  دليل 
ملی  حساب های  جامعيت  عدم  اين  نمی شود. 
غلط  اطالعات  پايه  بر  سياست گذاری  موجب 
در  می توان  را  موضوع  اين  سوء  اثر  می شود. 
تصميم گيری های كالن اقتصادی در قالب بودجه 
ديد. اقتصادی  بلندمدت  برنامه های  و  ساالنه 

• کاهش بهره وری
كسب وكارهای زيرزمينی به دليل گريز از حيطه 
كوچک مقياس  و  پنهانی  اغلب  دولتی  نظارت 
هستند. در نتيجه تعداد زيادی از اين كسب و كارها 
از صرفه های ناشی از مقياس بهره مند نمی شوند. 
عالوه بر آن ممکن است سرمايه گذاری كمتر و 
حضور نيروی كار بی كيفيت در چنين بنگاه هايی، 
پتانسيل استفاده از فناوری های نوين به عنوان 
آنها  در  را  بهره وری  افزايش  عوامل  از  يکی 
اقتصادی  فعاليت های  همچنين  دهد.  كاهش 
از  خود،  غيررسمی  ماهيت  دليل  به  زيرزمينی 
برخی حمايت های قانونی و تسهيالت اعتباری 
بی بهره می شوند. نتيجه آنکه فضای حاكم بر 
كسب و كار اين بنگاه ها الزاماً مساعد نيست و در 

نتيجه بهره وری را متأثر می سازد.

• نهادینه شدن توسعه نیافتگی
حجم باالی فعاليت های غيررسمی اقتصادی، 
از ويژگی های كشورهای توسعه نيافته و  يکی 
در حال توسعه است. نبود ساختارهای نهادی 
كارآمد و رسمی در اين كشورها موجب باالرفتن 
هزينه های مبادله و در نتيجه تشويق صاحبان 
كسب و كار به دور زدن قوانين و ساختارهای 
نهادی رسمی و حركت به سمت بازار غيررسمی 
فعاليت های  در  موجود  قانون گريزی  می شود. 
نظم  در  جدی  اختالل  به  منجر  غيررسمی 
قانونی می شود و نبود حاكميت قانون منجر به 
عدم حفاظت از حقوق مالکيت می شود. چنين 
ساختاری فعاالن اقتصادی را به سمت مبادالت 
شخصی كه مشخصه كشورهای توسعه نيافته 
است سوق داده و در نتيجه سبب استمرار توسعه 

نيافتگی می شود.

      بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران
وجود تفاوت ميان آمارهای درآمد و هزينه خانوارها، ميزان و ارزش پرونده های قاچاق كاال، عميق تر 
ايران،  اقتصاد  در  دست  اين  از  عواملی  و  دولت  سياست های  ناكارآمدی  طبقاتی،  فاصله  شدن 
نشان دهنده وقوع بخشی از فعاليت های اقتصادی در بخش زيرزمينی است. اغلب بررسی های انجام 

شده در ايران به اثرات منفی اقتصاد زيرزمينی و نيز افزايشی بودن حجم آن صحه می گذارند.
در مورد حجم اقتصاد زيرزمينی در ايران تا كنون مطالعات متعددی صورت گرفته است. در مطالعات 
بين المللی حجم اقتصاد زيرزمينی در ايران برای سال 2007 معادل 17.3 درصد و برای سال 2009 
معادل 16.95 درصد از توليد ناخالص داخلی تخمين زده شده است. مطالعات داخلی نيز طی چند 
دهه اخير به برآورد حجم اقتصاد زيرزمينی پرداخته اند. بر اساس اولين مطالعه تجربی صورت گرفته، 
اندازه اقتصاد زيرزمينی در سال 1365 حدود 8 درصد توليد ناخالص داخلی بوده است. پس از آن 
مطالعه ديگری نشان داد كه طی دوره -73 1357، بر اساس سری های زمانی مختلف، حجم اقتصاد 
زيرزمينی بين 18 تا 36 درصد اقتصاد رسمی در نوسان بوده است. دوره -77 1347 نيز در بررسی 
ديگری مد نظر قرار گرفته و نتيجه گيری شده كه نسبت اقتصاد زيرزمينی به توليد ناخالص داخلی 
از حدود 8 درصد در سال 1347 به بيش از 22 درصد در سال 1377 بالغ شده است. همچنين در 
تحقيق ديگری كه برای دوره 1350-80 صورت گرفته، حجم اقتصاد زيرزمينی از حدود 10 درصد 
در ابتدای دوره، به 22 درصد در سال 1380 بالغ شده است. طوالنی ترين دوره بررسی شده جهت 
اندازه گيری حجم اقتصاد زيرزمينی در ايران، يک دوره 40 ساله از سال 1353 تا 1392 را در بر 
می گيرد. طبق اين بررسی، حجم اقتصاد زيرزمينی از 7 درصد توليد ناخالص داخلی در سال 1353 
به 38.5 درصد در سال 1392 بالغ شده است. پيش بينی ها نيز حاكی از ادامه روند افزايشی در دوره 

برنامه ششم )-99 1395( است.
اما علت اصلی ايجاد اقتصاد زيرزمينی با توجه به شرايط خاص حاكم بر اقتصاد ايران چيست؟ نگاهی 
به وضعيت نهادی در كشور گويای آن است كه چارچوب نهادی موجود از كارآمدی الزم برای فعاالن 
اقتصادی برخوردار نيست و يکی از داليل گسترده شدن اقتصاد زيرزمينی به نابسامانی نهادی در 
كشور برمی گردد. بررسی وضعيت ايران در گزارش های بين المللی كه محيط نهادی كشورها را پايش 

می كنند، نشان دهنده نياز جدی كشور به بازنگری و اصالح زيرساخت های نهادی است.
يکی از اين گزارش ها، گزارش ساليانه رقابت پذيری است كه هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد 
منتشر می شود و با بررسی ركن نهادها )به عنوان يکی از اركان شاخص رقابت پذيری(¬ به بررسی 
رقابت پذيری در سال 18-2017،  آخرين گزارش  اساس  بر  نهادی كشورها می پردازد.  وضعيت 

وضعيت نهادی ايران در ركن نهادها، نابسامان ارزيابی شده است.
جدول )1(: بررسی وضعيت نهادی كشور بر اساس گزارش رقابت پذيری 18-2017

 

Source: The Global Competitiveness Report 2017-18

شاخص ادراک فساد )CPI( كه درجه فساد موجود در ميان مقامات اداری 
و سياستمداران را نشان می دهد و توسط سازمان شفافيت بين الملل برای 
كشورها محاسبه می شود نيز همواره نمره ايران را نامناسب ارزيابی كرده 
است. در سال 2016 نمره ايران از 100)بهترين وضعيت(، 29 بوده و از بين 

176 كشور، رتبه 131 را كسب نموده است. 
شاخص حقوق مالکيت بين المللی هم كه توسط اتحاديه حقوق مالکيت 
تهيه می شود و با تمركز بر محيط حقوقی و سياسی، حقوق مالکيت فيزيکی 
و حقوق مالکيت فکری، ميزان حمايت كشورها را از حقوق مالکيت بررسی 
می كند، وضعيت ايران را در حمايت از حقوق مالکيت رضايت بخش اعالم 
نمی كند. در سال 2017 نمره ايران 4.5 از 10)بهترين وضعيت( بوده است 

كه حاكی از ضعف كشور در اين حوزه است.
شاخص های حکمرانی بانک جهانی در سال 2017، با تمركز بر عواملی 
نظير حق اظهار نظر )شهروندان( و پاسخگويی )دولت(، ثبات سياسی و 
فقدان خشونت، اثرگذاری دولت، كيفيت مقررات، حاكميت قانون و كنترل 
فساد، وضعيت نامساعد كشور را در اين زمينه ها نشان می دهد. مروری بر 

شاخص های فوق از اولين سال محاسبه تاكنون، همواره نشان از وضعيت 
نامناسب كشور داشته است كه متعاقباً اثرات خود را بر محيط اقتصادی و 

فعاليت در بخش رسمی و غير رسمی نيز نشان می دهد.
شاخص انجام كسب وكار بانک جهانی در سال 2018 نيز وضعيت محيط 
كسب وكار كشور را كه بستری برای انجام فعاليت های اقتصادی رسمی به 
شمار می رود، مناسب ارزيابی نمی كند. ايران با نمره 56.48 از 100)بهترين 
وضعيت(، در جايگاه 124 ام در بين 190 كشور قرار دارد. عالوه بر نقش 
نقصان های نهادی ذكر شده در اقتصاد زيرزمينی در ايران، عوامل ديگری 
از جمله بار مالياتی، بيکاری و تحريم های اقتصادی نيز بر گسترش اين 

پديده نقش دارند.
ضعف های نهادی از قبيل فساد فراگير، عدم امنيت حقوق مالکيت، بار 
مقرراتی باال، كيفيت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخ گويی 
اقتصاد  مالياتی، سبب تشديد عواقب وجود  ناكارآمدی سيستم  و  دولت 
زيرزمينی در كشوری مانند ايران خواهد شد. لذا شناسايی، بررسی و اصالح 

نهادهای حاكم بر كشور، بايد در دستور كار دولت قرار گيرد.
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برای هند، انقالب صنعتی چهارم، فرصت فوق العاده ای برای مراحل مختلف 
توسعه و تبديل شدن به يک اقتصاد پيشرفته محسوب می شود.

 انقالب صنعتی چهارم در هند در حال پيشرفت است، اما هنوز بسياری از مردم 
آن درک نکرده اند. كارآفرينان، مديرعامل ها، بنيانگذاران و استارت آپ ها به 
سرعت در حال منطق شدن با فناوری های هوش مصنوعی، اينترنت اشيا، 
پرينتر های سه بعدی، ربات های پيشرفته و علوم اعصاب هستند. چشم انداز 

صنعت هند اين است كه به قلب پيشرفت جهان تبديل شود.
متن زير برگرفته از انقالب ملی )Kranti Nation(، هند و انقالب صنعتی 

چهارم توسط پرانجال شارما انتخاب شده است.
در زبان سانسکريت، كرانتی به معنی انقالب است كه عمدتا به مبارزه هندی ها 
در برابر اشغال انگليسی ها مربوط می شود. اما اين كلمه در سطح خيلی مردمی 

تعريف می شود.
حاال هم يک كرانتی جديد در حال رخ دادن است. اما اين كرانتی، معنای 

در  هند  حاضر  حال  در  دارد.  بزرگتری 
صنعت سرمايه گذاری در پژوهش و دانش 
و در مورد چگونگی رشد بهتر اين فناوری 

های جديد سردمدار است.
برای هند، انقالب صنعتی چهارم، فرصت 
فوق العاده ای برای مراحل مختلف توسعه 
پيشرفته  اقتصاد  يک  به  شدن  تبديل  و 
محسوب می شود. انقالب چهارم صنعتی 
مورد  های  فناوری  است.  سطح  يک 
استفاده در هند مانند همان فناوری هايی 
استفاده  يافته  توسعه  است كه در جهان 
می شود. ربات ها، هوش مصنوعی، همه 
فناوری های مورد استفاده غرب هستند 
كه آماده اند تا در هند هم انقالبی به پا 

كنند.
كمپانی های مختلف، خودشان را با عناصر 
های  شيوه  به  صنعتی  انقالب  مختلف 
مختلف منطبق می كنند؛ برخی محتاط 
و برخی به صورت دقيق. برخی از آن به 
برخی  شود،  می  انجام  آزمايشی  صورت 
ديگر به طور كامل و دقيق، فرايند های 
هوش مصنوعی را دنبال می كنند. البته 
بسياری از شركت ها هنوز هم منتظرند و 
تماشا می كنند. برخی ديگر هم از غيرفعال 
بودن خسته شده اند، اما نمی دانند بايد از 
كجا شروع كنند و يا چگونه فناوری های 

جديد را مورد استفاده قرار دهند.
اين ماجرا باعث می شود كه هند نگران شود. چرا كه وابستگی بيش از حد 
به اتوماسيون باعث می شود، ايجاد شغل كم شود. اتوماسيون و رباتيک در 
توليدات صنعتی، مناسب كشورهايی است كه نرخ رشد جمعيت كمتری دارند. 

اما كشوری مانند هند، هرسال 12 تا 13 ميليون نفر را راهی بازار كار می كند.

ترس طبيعی از دست دادن شغل ناشی از اتوماسيون و رباتيک در هند وجود دارد. 
فرايندهای تکراری به طور فزاينده ای خودكار می شوند. در حال حاضر بانک 
های هند از چت بات )برنامه كامپيوتری طراحی شده برای شبيه سازی گفتگو 
با انسان ها به ويژه در اينترنت( و حتی ربات های انسانی استفاده می كنند.

هرچه قدر ربات ها پيچيده تر شوند، بيشتر جايگزين انسان ها در مشاغل مختلف 
خواهند شد. پيش بينی های مختلفی برای كاهش شغل به دليل عواملی مانند 
اتوماسيون و تركيب در بازار وجود دارد. گزارش PeopleStrong می گويد، 

از هر چهارشغل، يک شغل در هند به دليل اتوماسيون از بين می رود.
شركت های هندی به روش ها مختلف با منطق شدن با فناوری بقای خود را 
تضمين می كنند. كسانی كه سريعتر و بهتر عمل كنند، قطعا در موقعيتی بهتر 
قرار می گيرند و می توانند با شركت كنندگان جهانی رقابت كنند. هزينه بقای 
آنها، مشاغل از دست رفته است. اما مشاغل می توانند با مهارت آموزی دوباره 

و ايجاد فرصت های جديد مقابله كنند.
استفاده از تجزيه و تحليل داده ها، بهره وری 
ممکن  را  كشاورزی  مانند  هايی  بخش  در 
است كه قبال وجود نداشت. برای مثال نرم 
افزار كارگيل، در هند به هزاران معامله گر 
اجازه می دهد كه با تلفن همراه، از داده های 
قيمت گذاری استفاده كنند. كل زنجيره ارزش 
از مزرعه تا سفره می تواند معيشت صدها هزار 
نفر را فراهم كند كه ممکن است مهارت های 
رسمی نداشته باشند اما آماده اشتراک گذاری 

اطالعات خود از طريق تلفن همراه باشند.
يک گزارش تحقيقاتی می گويد هند در حال 
و  افزار  نرم  بزرگ  اقتصاد  چهارمين  حاضر، 
برنامه است. تيم كوک، مديرعامل اپل، ژوئن 
2017 در ديدار با ناراندا مودی، نخست وزير 
هند گفت: نرم افزار و برنامه ها در هند شغل 
های زيادی ايجاد كرده اند. بيش از 750 هزار 
شغل در اينجا می تواند به IOS اپل وصل 
هزار   100 هندی  دهندگان  توسعه  شوند. 
برنامه ايجاد كرده اند كه 57 درصد بيش از 

سال 2016 است.
بخش های جديد صنعت ايجاد می شود. اين 
پتانسيل برای ايجاد كار ميليون ها نفر است. 
در حال حاضر يک انجمن صنعتی برای توليد 
و ارتقا استفاده از هواپيماهای بدون سرنشين 

در هند وجود دارد.
هند به يک تالش مشترک نياز دارد. او بايد 
يک چرخه بلندمدت ايجاد كند كه مهارت حرفه ای را آموزش دهد. هند می 
تواند با اياالت متحده، آلمان و اتحاديه اروپا همکاری كند. دولت مركزی می 
تواند يک پلت فرم مشترک بين وزارتخانه ها، دولت و نهادهای صنعتی برای 
ايجاد يک ماموريت برای به دست آوردن هرچه بيشتر از فناوری انقالب صنعتی 

چهارم تدارک ببيند.

مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد
انقالب صنعتی چهارم برای هند به چه معناست؟

انقالبی در جريان است كه می تواند بازار نفت را در 
دهه های آينده كامال دگرگون كند.

ناگهان  سال 2014  در  نفت  قيمت  كه  زمانی   
به بيش از 100 دالر در هر بشکه رسيد، مطالعه 
عوامل  كه  داد  نشان  پول  المللی  بين  صندوق 
فناوری های  جانبی عرضه مانند ظهور شيل و 
جديد نيروی كليدی برای نگه داشتن قيمت كمتر 

نفت هستند.
فناوری  اخير نشان می دهد كه ديگر  مطالعات 
های جديد، مانند خودروهای الکتريکی و انرژی 
تاثيرات  ترين  عميق  تواند  می  برق خورشيدی، 
بگذارد.  آن  بلندمدت  تقاضای  و  نفت  بازار  بر  را 
همان طور كه شيخ زكی يمانی، وزير سابق نفت 
دليل  به  سنگ،  عصر  گفت:  سعودی  عربستان 
فقدان سنگ پايان نيافت. حاال هم عصر نفت به 

پايان می رسد، اما نه به دليل كمبود نفت.
صدها سال پيش، زغال سنگ، 80 درصد مصرف 
انرژی اياالت متحده را شامل می شد. در عرض 
20 سال، اين سهم به نصف كاهش يافت و در 
مدت 40 سال به يک پنجم رسيد و نفت جايگزين 

آن و منبع اصلی انرژی جهان شد.
 اگرچه زغال سنگ از نفت ارزان تر بود، اما ماده 
خوبی برای وسايل نقليه موتوری نبود، حاال هم 
خودروها 45 درصد از نفت جهان را مصرف می 

كنند.
با افزايش وسايل نقليه الکتريکی و انرژی های 
تجديدپذير، ممکن است جهان در آستانه انقالبی 
در حمل و نقل و انرژی باشد كه می تواند بازار 
نفت را به نحوی دگرگون كند كه زغال سنگ 
يک قرن پيش دگرگون كرد. به اين ترتيب نفت 
تقاضای  كاهش  در  را  خود  تواند سهم  می  هم 

انرژی در دهه های آتی را ببيند.

سال 1917، زمانی كه فورد اولين خودروی نقليه سريع و ارزان قيمت خود را فروخت، نقطه اوج بود. االن 
هم وسايل نقليه الکتريکی می تواند نقطه اوجی مشابه باشند. چندين شركت شروع به ارائه مدل هايی 
در حدود قيمت 35 هزار دالر كرده اند، تقريبا ميانگين قيمت خودروهای جديد در اياالت متحده است. 
با هزينه های بسيار پايين تر نگهداری و سوخت، سخت است منکر اين شد كه وسايل نقليه الکتريکی 
می توانند در آينده نه چندان دور جايگزين وسايل نقليه موتوری شوند. در اين فرايند ديگر سوالی درباره 

چگونگی مطرح نمی شود، بلکه زمان مهم است.
  مطالعات صندوق بين المللی پول پيش بينی می كند كه خودروهای الکتريکی می توانند 90 درصد از 
سهام خودرو را در اقتصادهای پيشرفته و بيش از نيمی از اقتصادهای نوظهور تا سال 2040 را تشکيل 
دهند. در ديگر كشورها هم اين جابه جايی وسيع وسايل نقليه موتوری پيش بينی می شود اما احتماال با 

سرعت های پايين تر.
سهم نفت در بازار برای توليد برق و گرمايشی در حال حاضر كمتر از 20 درصد در سطح جهان است، اين 

امر می تواند به علت ظهور فناوری های جديد ديگر كاهش يابد: انرژی های تجديدپذير.
انرژی های تجديدپذير هم در دهه گذشته شاهد رشدی انقالبی بوده اند. هزينه توليد برق از انرژی 

خورشيدی از سال 2008، 80 درصد و از انرژی باد 60 درصد كاهش يافته است.
انرژی خورشيدی و بادی در حال حاضر در 30 كشور دنيا به رقابت گذاشته شده است و مجمع جهانی 
اقتصادی پيش بينی می كند كه در چند سال آينده حتی از زغال سنگ و گاز طبيعی در بيش از 60 درصد 
جهان ارزان تر باشد. حتی بدون پيشرفت های تکنولوژی، نفوذ انرژی تجديد پذير به دليل اينکه سرمايه 

گذاری های روی آن انجام می شود، افزايش پيدا می كند.
اگر تغييرات اقليمی تشديد شود، دگرگونی بازار جهانی نفت می تواند سريعتر هم رخ دهد. بنابراين حتی 
اگر فناوری های جديد مثل توليد برق مبتنی بر هيدروژن و ... رشد چندانی نداشته باشد، اما دگرگونی 
وضعيت بازار نفت مسلم است. بنابراين شايد پيش بينی قيمت نفت برای هفته و ماه آينده سخت باشد، 
اما نفت حتما تا سال 2040 ارزان تر از قيمت فعلی آن خواهد بود. آن زمان ديگر قيمت هر بشکه 50 

دالر هم حتی غيرممکن خواهد بود.
با اين چشم انداز، جای تعجبی نيست كه توليدكنندگان نفت و خودروسازان خود را برای پايان عصر نفت 
آماده كنند. بسياری از شركت های خودرويی به شدت روی فناوری های جديد وسايل نقليه الکتريکی 
سرمايه گذاری كرده اند. شركت ولوو اخيرا اعالم كرده است كه تمام مدل آن تا سال 2019 يک نمونه 

موتور الکتريکی خواهند داشت.
به همين ترتيب، بسياری از كشورهای صادركننده نفت كه به درآمد نفت به منظور تامين هزينه های 
دولتی و ايجاد اشتغال متکی هستند، بايد روی پيشران هايی غيرنفتی برای آماده كردن اقتصاد خود كار 

كنند.

صندوق بین المللی پول منتشر کرد

پایان عصر نفت
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بسیاری از مشاغل، در صنایعی هستند که 
پیشرفت های تکنولوژیک، تا همین االن 
هم منجر به کاهش تقاضای نیروی کار 
برای آن صنایع شده است. اکنون، انتظار 
صنایع  همین  در  که  کارگرانی  می رود 
باقی ماندند و نحوه استفاده از ابزارهای 
مکانیکی را فرا گرفتند، مجدداً کار خود 
جدید  دستگاه های  و  ماشین ها  به  را 
ماشین های  که  دهند  نرم افزارهایی  و 

قدیمی را کنترل می کنند.
كه  هستند  صنايعی  در  مشاغل،  از  بسياری 
پيشرفت های تکنولوژيک، تا همين االن هم منجر 
به كاهش تقاضای نيروی كار برای آن صنايع شده 
است. اكنون، انتظار می رود كارگرانی كه در همين 
ابزارهای  از  استفاده  نحوه  و  ماندند  باقی  صنايع 
به  را  خود  كار  مجدداً  گرفتند،  فرا  را  مکانيکی 
ماشين ها و دستگاه های جديد و نرم افزارهايی دهند 
كه ماشين های قديمی را كنترل می كنند. به عبارتی 
در گذشته انسان ها توليد می كردند، امروزه انسان ها 
مديريت  و  كنترل  توليد  منظور  به  را  ماشين ها 
می كنند و در آينده، ماشين های جديد، ماشين های 
قديمی را برای توليد، كنترل و مديريت خواهند 
كرد. برای مثال افرادی كه كارشان سركشی به 
آينده  در  نامه هاست،  طبقه بندی  دستگاه های 
شغل شان را به دليل وارد عرصه شدن ماشين های 
استخدام  از  را  مديران  كه  جديدی  اتوماتيک 
طبقه بندی  دستگاه های  سركشی  برای  افرادی 
داد. خواهند  دست  از  می كند،  بی نياز  نامه ها 

كسب وكارهای  جديدترين  از  بعضی  عالوه،  به 
جهان، شامل نيمه رساناها و كامپيوترها تا همين 

از  بخش هايی  رفتن  بين  از  به  منجر  امروز هم 
مشاغل به خاطر پيشرفت های جديدی كه باعث 
آن هستند، شده اند. مولفه ها و اجزای نيمه رساناها 
كه امروزه در كسب وكارهای نوپا استفاده می شوند، 
آنقدر كوچک هستند كه انسان ها توانايی پردازش 
ابزارهای  بايد به وسيله  آنها را ندارند و اين كار 
فرآيند  همچنين  گيرد.  صورت  تکنولوژيک 
به روزرسانی نرم افزارهای كامپيوتری، هم در ادارات 
و هم در كارخانه ها، می تواند به صورت اتوماتيک يا 
از يک پايگاه مركزی صورت گيرد و ديگر نيازی 

به تکنسين ها برای اين كارها نخواهد بود.
البته بايد توجه داشت كه نه تنها تکنولوژی منجر 
به از بين رفتن مشاغل سنتی و كسب وكارهای 
ترجيحات  در  تغيير  بلکه  می شود،  قديمی 
شخصی و عملکردهای تجاری نيز روی زندگی 
امروزه  مثال،  عنوان  به  است.  تاثيرگذار  افراد 
تعداد كمتری از مردم از ساعت های مچی يا از 
دارند  فيلم  نوار  تعويض  به  نياز  دوربين هايی كه 
استفاده می كنند. بنابراين بسياری از افرادی كه 
شغل شان تعمير ساعت و دوربين های عکاسی و 
فيلمبرداری قديمی است، به دليل كاهش تقاضا 
برای مهارتی كه دارند، كارشان را از دست خواهند 
داد. در بعضی از موارد، اين صنايع اساساً در حال 
مردن هستند، به طوری كه 30 تا 40 درصد از 
نيروی كارشان را در فرآيند تقابلی كسب وكارهای 

سنتی و نوپا، از دست خواهند داد.
در ادامه، هشت شغل يا كسب وكاری را كه طبق 
داده های »اداره آمار نيروی كار« و پردازش های 
آماری وال استريت، به عنوان مشاغل نابودشونده 
توسط تکنولوژی و اتوماسيون طی 10 سال )از سال 

2008 تا 2018( معرفی شده اند، بررسی خواهيم كرد.
- تعمیرکنندگان ساعت. افرادی كه در اين 
حرفه اشتغال دارند، ساعت های جيبی، ديواری و 
تعمير می كنند و حتی می سازند. در  را  روميزی 
سراسر  در  ساعت ساز   3200 تنها   ،2008 سال 
انتظار  است.  داشته  وجود  آمريکا  متحده  اياالت 
می رود كه تا سال 2018 اين تعداد به 400 نفر 
كاهش يابد. يعنی 13 درصد كاهش در اشتغال 
توجه  با  تعمير ساعت.  و  حرفه ساعت سازی  در 
اشتغال  آمريکا،  در  پيشه ها  دورنمای  گزارش  به 
در حرفه تعمير ساعت به سرعت كاهش خواهد 
اين  ساعت  تعمير  باالی  هزينه های  زيرا  يافت. 
انگيزه را در مصرف كنندگان به وجود می آورد كه 
به جای تعمير ساعت های خود، يک ساعت جديد 
خريداری كنند. در واقع كسب وكار ساعت سازی با 
روبات ها،  آمدن  كار  روی  و  تکنولوژی  پيشرفت 
است.  بود، شده  قباًل  آنچه  از  بسيار كم هزينه تر 
همين امر، كسب وكار سنتی تعمير ساعت را از پای 

در خواهد آورد.
- اشتغال در نصب کاغذ دیواری. كسانی 
كه در اين حرفه مشغول به فعاليت هستند، اساسًا 
كاغذ ديواری خانه ها را تعمير می كنند يا در ابتدا 
آنها را می چسبانند. همچنين افرادی كه شغلشان، 
چسباندن كاغذ ديواری است، در حوزه بيلبوردها 
و تابلوهای شهری نيز فعاليت می كنند. در سال 
2008، تعداد 7400 نفر به چسباندن كاغذ ديواری 
اشتغال داشتند و انتظار می رود كه تا سال 2018 
اين تعداد به 6300 نفر برسد. به عبارتی 13 درصد 
كاهش در نيروی كاری كه از طريق اين كسب وكار 
)نقاشان  نقاشان  زندگی می كنند. همانند  گذران 

ساختمان(، افرادی كه شغلشان با كاغذ ديواری 
گره خورده است نيز خودشان كسب وكار خودشان 
را مديريت می كنند و معمواًل بعد از گذراندن اولين 
متخصص،  يک  با  كارآموزی  يا  شاگردی  دوره 
مستقل می شوند. از آنجا كه بسياری از خانه داران 
امروزه به استفاده از مواد ارزان تر و جايگزين كاغذ 
ديواری روی آورده اند )مانند نقاشی ساختمان(، در 
آينده ای نه چندان دور، بيکاری بلندمدت در حوزه 
شغل های مرتبط به چسباندن كاغذ ديواری، به 
وجود خواهد آمد و كسب وكارهای ديگری جای 

اين حرفه را خواهند گرفت.
- تعمیرکنندگان دوربین عکاسی. مادامی 
را  عکاسی  صنعت  ديجيتال  دوربين های  كه 
در می آورند  خود  حاكميت  تحت  كلی  طور  به 
می پيوندد،  تاريخ  به  عکاسی  فيلم  از  استفاده  و 
در  عکاسی  دوربين های  تعميركنندگان  اشتغال 
خطر خواهد بود. در سال 2008 حدود 4600 نفر 
در اياالت متحده به اين حرفه اشتغال داشتند و 
درصد   15 حدود   ،2018 سال  تا  می رود  انتظار 
كاهش داشته باشد. زيرا با پيشرفت تکنولوژی و 
پا گرفتن كسب و كارهای جديد در حوزه ساخت، 
فروش و توزيع دوربين های عکاسی و همچنين 
شفاف شدن اطالعات مربوط به كيفيت و قيمت 
مصرف كنندگان  تکنولوژيک،  و  ديجيتال  لوازم 
دوربين های عکاسی ترجيح خواهند داد به جای 
دوربين های  تعمير  باالی  هزينه های  پرداخت 
كنند. همچنين  خريداری  دوربين جديدی  خود، 
از آنجا كه مدل های جديد دوربين های عکاسی 
روزبه روز روانه بازار می شوند و طراحی دوربين به 
تعمير  تبديل شده است، ديگر  يک حرفه مجزا 
نخواهد  فايده ای  قديمی  عکاسی  دوربين های 
داشت. گسترش كسب وكارهای فروش اينترنتی 
و  تعويض  برای  كه  ضمانت هايی  دليل  به  نيز، 
تعمير دوربين هايی كه می فروشند در نظر دارند، 
بازار تعمير معدود  از  دست تعميركاران سنتی را 
دوربين هايی كه نياز دارند تعمير شوند يا قطعاتشان 

تعويض شود، قطع می كند.
اين  در  كه  افرادی  کامپیوتر.  اپراتورهای   -
حوزه اشتغال دارند، در طيف وسيعی از كسب وكارها 
و در ادارات و كارخانه ها مشغول به فعاليت هستند. 
كردن  برطرف  مسووليت  كامپيوتر  اپراتورهای 
مشکالت كامپيوتری معمولی را در كسب وكارها 
به روزرسانی  همچون  وظايفی  دارند.  عهده  بر 
نرم افزارها و حفاظت سيستم ها از خطر ويروس 
از جمله وظايفی هستند كه بر دوش اپراتورهای 
كامپيوتر قرار دارند. ممکن است عجيب باشد كه 
شغلی كه با كامپيوتر در ارتباط است، در جهان 
بدون  اما  است.  روبه رو  خطر  با  نيز  كامپيوتری 
شک، اين شغل نيز در خطر است و در آينده ای 
نه چندان دور، ديگر نيازی به اپراتورهای كامپيوتر 

شواهد  و  مربوطه  گزارش های  بود.  نخواهد 
روزمره نشان می دهند كه پيشرفت تکنولوژی 
و گسترش كسب وكارها در حوزه برنامه نويسی 
و مديريت از راه دور سيستم ها، كسب وكارها 
را از بسياری از اپراتورهای كامپيوتر، بی نياز 
و  نوپا  كسب وكارهای  عبارتی  به  می سازند. 
بسيار  هزينه ای  با  اينترنتی،  استارت آپ های 
كمتر، دقيق تر و سريع تر، كار همين اپراتورها 
را انجام می دهند. آنها با توسعه نرم افزارهايی 
به طور خودكار سيستم های كامپيوتری  كه 
شركت ها و كارخانه ها را به روزرسانی می كنند، 
از يک طرف سيستم توليد را كاراتر می سازند 
پايين  را  توليد  هزينه های  ديگر،  از طرف  و 
می آورند. در سال 2008 حدود 110 هزار نفر 
اپراتور كامپيوتر فعاليت  در آمريکا به عنوان 
داشتند و انتظار می رود تا سال 2018 اشتغال 
در اين حرفه، بيش از 18 درصد كاهش يابد. 
همچنين همزمان با نابودی اين شغل، طراحی 
نرم افزار به عنوان يکی از پررشدترين مشاغل، 
فراهم  را  زيادی  بسيار  كاری  فرصت های 

خواهد كرد.
- چاپ فیزیکی. شايد هيچ صنعتی نباشد 
كه به اندازه صنعت چاپ، طی دهه گذشته 
باشد.  داده  نشان  از خود  را  افول  نشانه های 
افرادی كه در صنعت چاپ فيزيکی فعاليت 
پرينت  و  چاپ  مواد  تهيه  مسوول  می كنند، 
در  اشتغال  عمده  هستند.  مطالب  فيزيکی 
صنعت چاپ فيزيکی، در روزنامه ها و مجالت 
است. به عالوه، بسياری از شاغالن صنعت 
چاپ، به اين دليل كه مردم عادی نيز در حال 
يادگيری چگونگی استفاده از دستگاه های چاپ 
هستند، كار خود را از دست داده و می دهند. 
فرآيند  گسترش  اين  مهم تر،  همه  از  اما 
چاپ الکترونيکی به واسطه رشد سايت های 
اينترنتی و ابزارهای كامپيوتری است كه مردم 
جهان را اندک اندک از روزنامه ها و مجالت 
كاغذی بی نياز می سازد و همين امر، بيشترين 
تاثير را در كاهش اشتغال اين صنعت دارد. زيرا 
استفاده از فايل های الکترونيکی و سايت های 
مشاهده  و  مطالب  خواندن  برای  مختلف 
تصاوير مختلف، ارزان تر و آسان تر و سريع تر 
است. در سال 2008 حدود 26 هزار نفر در 
اياالت متحده در صنعت چاپ فيزيکی فعاليت 
می كردند و پيش بينی می شود تا سال 2018 
بيش از 22 درصد از نيروی كاری فعال در اين 

صنعت، كار خود را از دست دهند.
و  مته زنی  ماشین های  اپراتورهای   -
نقب زنی. ميليون ها شغل در كارخانه ها طی 
چند دهه گذشته به واسطه رشد تکنولوژی 
هيچ  كه  می رود  انتظار  است.  رفته  بين  از 

کدام مشاغل بیشتر در معرض خطر نابودی قرار دارند؟

ـــــ بیـکاری تکنولــوژیـکـــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       ـ 
اشتغال در حوزه  اندازه  به  شغل كارخانه محوری 
آينده  دهه  طی  نقب زنی  و  مته زنی  ماشين های 
دستگاه ها  اين  اپراتورهای  باشد.  نداشته  كاهش 
سرهم بندی  صرف  را  خود  كاری  زمان  معمواًل 
قطعات در خطوط توليد كرده و فرآيند عملکرد اين 
دستگاه ها را كنترل می كنند. با توجه به گزارش ها 
و شواهد، بسياری از كارخانه ها در حال به خدمت 
درآوردن تکنولوژی جديدی هستند كه آنها را از 
و  روبات ها  می سازد.  بی نياز  مذكور  اپراتورهای 
ابزارهای تکنولوژيک گسترده، هم كيفيت توليدات 
كارخانه ای را باال برده اند و هم هزينه های توليد را 
كاهش داده اند. اما به كارگيری اين ابزارها نيازمند 
افزايش اشتغال در زمينه برنامه نويسی كامپيوتری 
است. در سال 2008 تعداد 33 هزار نفر در اياالت 
متحده در اين صنعت مشغول به كار بودند و انتظار 
می رود تا سال 2018، 26 درصد از نيروی كار اين 

صنعت، شغل خود را از دست دهند.
بدون  نامه رسانی.  و  پست  خدمات   -
شک، اينترنت بيشتر از هر كسب وكار ديگری به 
كسب وكار نامه رسانی و پست آسيب رسانده است. 
كاهش بسيار زياد در پست نامه باعث شده است 
كه هزاران نفر در اين كسب وكار، شغل خود را از 
دست بدهند. زيرا از طريق سايت ها و شبکه های 
و  سادگی  به  ارتباط  برقراری  امکان  اجتماعی، 
كاماًل ارزان فراهم شده است و پهپادها نيز پست 
كار  نيروی  وجود  از  را  كاال  حاوی  بسته های 
فيزيکی برای اين منظور، بی نياز كرده اند. در سال 
2008 حدود 179 هزار نفر در اياالت متحده در 
ادارات و شركت های پست و نامه رسانی مشغول 
به كار بودند. اما انتظار می رود تا سال 2018، بيش 

از 30 درصد از اين افراد بيکار شوند.
صنعت  نیمه رساناها.  پردازشگرهای   -
نوپای نيمه رساناها در حال از دست دادن بسياری 
از نيروی كار خود است. به طوری كه پيش بينی 
می شود تا سال 2018، از 31 هزار شغل موجود 
در اين صنعت در اياالت متحده، بيش از 10 هزار 
نيست  چيزی  هم  آن  دليل  برود.  بين  از  شغل 
جز پيشرفت تکنولوژی و توسعه كسب وكارهای 
نوپايی كه در اين حوزه اقدام به فعاليت كرده اند. 
قطعات  است  شده  باعث  جديد  تکنولوژی های 
ساخته  كوچک  به شدت  الکترونيکی  چيپ های 
شوند و تحت اين شرايط، انسان ها توانايی پردازش 
نحوه عملکرد و تعمير اين چيپ ها را نخواهند داشت 
و اين كار به وسيله روبات ها صورت خواهد گرفت.  
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قلب های  سازنده  من  نو.  انقالب  نو،  »عصر 
بزرگ  حروف  با  جمله  اين  هستم«.  رويايی 
شده است.  حک  هنگ كنگ  در  ديواری  روی 
پشت همان ديوارها، جماعتی از كارآفرين های 
چينی دور هم جمع شده اند. شركت هايی مانند 
بيدو، علی بابا و تن سنت كه سه غول اينترنتِی 
چينی را تشکيل داده اند در اين كنفرانس زير 
مانند دی دی چاكسينگ  استارت آپ هايی  سايه 
مانند  استارت آپ هايی  بودند.  گرفته  قرار 
دی دی چاكسينگ كه در حقيقت نمونه چينِی 
اوبر هستند، اين روزها حسابی سروصدا كرده اند.

جديدی  موج  حقيقت  در  استارت آپ ها  اين 
را  چينی  جوان پسند  و  خالق  شركت های  از 
پيش،  سال  چند  همين  تا  می دهند.  تشکيل 
از  كپی كاری   و  تقليد  صرفاً  چينی ها  ابتکارات 
خالقيت های ديگران بود. اما اين روزها جهان 
در اختيار كارآفرين های خالق قرار گرفته است. 
سرمايه گذاران هم به آنها ايمان دارند و به همين 
خاطر پول و سرمايه خود را صرف همين افراد 
و ايده هايشان می كنند. بررسی ها نشان می دهد 

در فاصله سال های 2014 تا 2016 حدود 77ميليارد دالر سرمايه روانه شركت های چينی شده است. 
اين رقم در فاصله سال های 2011 تا 2013 برابر با 12ميليارد دالر بود. سال گذشته، چين در زمينه 

سرمايه گذارِی دنيای فناوری، در دنيا پيشرو بود و به همين خاطر به امريکا نزديک شده است.
89 تک شاخی )استارت آپ هايی با ارزش باالی 1ميليارد دالر( كه در چين وجود دارند روی هم رفته 
350ميليارد دالر ارزش دارند. به اين ترتيب ارزش تک شاخ های چينی به تک شاخ های امريکايی 
نزديک می  شود. در چين 609 ميلياردر زندگی می كنند در حالی كه امريکا تنها 552 ميلياردر دارد و به 

همين خاطر انتظار می رود چين به زودی در اين زمينه از امريکا پيشی بگيرد.
كای فو لی رئيس پيشين بخش چينِی گوگل مصرانه می گويد: »ابتکارات و نوآوری ها، اينجا با سرعت 
بيشتری در حال پيشرفت است.« مبتکراِن جديِد چينی كه هنوز آن طور كه بايد جان نگرفته اند، از 
تکنولوژی های روِز دنيا و همچنين دستکاری های ژنتيکی برای ابتکارات و نوآوری های خود استفاده 

می كنند. البته بسياری از آنها به سمت بازارهای خارجی در حال حركت هستند.
توسعـه چینـی

سه دليل عمده وجود دارد كه توجيه می كند چرا كارآفرين های مصمِم چينی می توانند كسب وكار خود 
را به سرعت توسعه ببخشند. نخستين مسئله به اقتصاد مربوط می شود؛ چين دومين اقتصاد بزرگ 
دنياست و همين امر به شركت ها اين امکان را می دهد كه حداقل در خانه خود بزرگ شوند و به 
موفقيت دست پيدا كنند. عالوه بر آن در اين اقتصاد بزرگ، زبان برخالف اروپا و امريکا، يکدست تر 
است و به تسهيل روند كار كمک می كند. دومين مسئله به خريداران و مشتريان چينی مربوط 
می شود. اين مشتريان مشتاقانه از تکنولوژی های جديد استقبال می كنند. نرخ نفوذ وسيله هايی مانند 
تلفن همراه در چين بسيار باالست. سومين مسئله نيز به دولت های وابسته به صنعت مربوط می شود. 

اين جريان به تازه واردها اين امکان را می دهد كه كسب وكار خود را به راحتی راه بيندازند.
زمينه  در  می كند  سعی  اما  ندارد  كافی  قدر  به  را  صنايع  مديريت  توان  هرچند  چين  در  دولت 
سرمايه گذاری ها مديريت خوبی داشته باشد. اين جريان در نهايت به ابتکارات مثاًل در زمينه حمل ونقل 
كمک می كند. البته ناكارآمدِی دولت در زمينه صنايع، مشکالتی را نيز به همراه داشته است. برای 
مثال بخش لجستيک چين در سال 2016 دقيقاً 15درصد از كل توليد ناخالص داخلی بوده است. اين 

رقم نشان می دهد كه هزينه های چين در اين زمينه از برزيل و هند نيز بيشتر است.
بسياری از مبتکران چينی، استارت آپ های خود را نه در چين بلکه در بستِر جهانی ايجاد می كنند. 
از آنها  به همين خاطر است كه آنها چشم اندازی جهانی برای كسب وكار خود می بينند. برخی 
سرمايه گذاران خارجی نيز دارند. اين چشم بادامی ها به خوبی می دانند در سيليکون ولی چه خبر است و 
سعی دارند همين كار را در استارت آپ های خود انجام بدهند. با اين حساب به زودی همه ميلياردرهای 

چينی به مبتکرانی تبديل می شوند كه با ابدعات و نوآوری های خود جهان را دگرگون كرده اند.

         تاثير عميق نسل جديِد كارآفرين های چينی، تأثيری بر صنايع و مصرف كنندگان در تمامی دنيا

مـوج نــو ترجمه: نسيم بنايی/ منبع اصلی: اكونوميست
حــوزه  در  فعاليـت  و  كارآفرينــی 
طرفدار  دنيا  در  حسابی  استارت آپ ها 
پيدا كرده اما ظاهراً در ميان چينی ها 
طرفداران بيشتری دارد. چشم بادامی ها 
شده اند  موفق  مختلفی  داليل  به 
استارت آپ های خود را به موفق ترين 

استارت آپ های دنيا تبديل كنند.

مركز پژوهش های مجلس در نخستين گزارشی كه 
در رابطه با اليحه بودجه سال 1397 نوشته، نسبت 
به سياست اشتغالی دولت و برنامه های آن در اليحه 
بودجه ابراز ترديد كرده است چرا كه اين مركز باور 
ندارد با افزايش قيمت حامل های انرژی و اختصاص 
درآمدهای حاصل از اين بخش به اشتغال زايی، لزوما 
اشتغال افزايش يابد. اين مركز در بررسی های خود 
پيش بينی می كند اجرای اين طرح نهايتا حدود 400 
به  كه  بکاهد  ايران  در  اشتغال  ميزان  از  نفر  هزار 
نوعی نتيجه ای معکوس برای يک جراحی اقتصادی 

محسوب می شود.
مركز پژوهش های مجلس در گزارشی گفت: »ايجاد 
اشتغال با منابع ناشی از افزايش قيمت های حامل های 
انرژی می تواند رفتار متناقض در ايجاد اشتغال به 
حساب آيد. برخی محاسبات نشان می دهد كه افزايش 
قيمت  حامل های انرژی موجب كاهش 0/75 تا يک 
امر می تواند  اين  اقتصادی شود كه  درصدی رشد 
به 360 تا 480 هزار نفری اشتغال منتهی شود.«

در بخش ديگر اين گزارش كه با عنوان »بررسی 
اليحه بودجه سال 1397 كل كشور 1. نکات مهم 
و محورهای تصميم گيری )ويرايش اول(« منتشر 
شده است آمده: »هدف از تبصره 18 اجرای برنامه 
اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، 
دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمايتی 
عنوان شده است. با اين حال تاكنون برنامه ای تحت 
اين عنوان توسط دولت ارايه نشده است و مشخص 
نيست كه اين منابع صرف برنامه های اشتغال زايی 
يا  شد  خواهد  فراگير  برنامهاشتغال  مثل  دولت 
در  اجرا  به  اشتغال زايی  برای  جديدی  برنامه های 
خواهد آمد؟ به عالوه مشخص نيست شاخص ايجاد 
اشتغال اصوال چيست؟ و چه مرجعی و براساس چه 

شاخصی اين برنامه دولت را ارزيابی خواهد كرد؟«
اشتغال زايی در هاله ای از ابهام

موضوع ديگر در اين رابطه ساز و كار عملی و ضمانت 
اجرايی ايجاد اشتغال با استفاده از منابع ذكر شده 

است. به نظر می رسد در اين راستا بررسی تجربه 
اجرای سياست بنگاه های زودبازده در سال 1385 
خالی از فايده نباشد. برآيند آمار و ارقام و اطالعات به 
دست آمده در رابطه با تجربه مذكور حکايت از اين 
دارد كه سياست اشتغال زايی دولت وقت در قالب 
گسترش طرح های زودبازده با موفقيت همراه نبود و 
ميزان انحراف طرح فوق از اهداف اشتغال زايی بيش 
از 60 درصد بوده است. به عالوه تا پايان سال 1390 
تقريبا 30 درصد از منابع و تسهيالت پرداخت شده 
به طرح های زودبازده بدون عملکرد بوده يا منحرف 
بر  برنامه ششم توسعه  شده است. بر طبق قانون 
تکاليف  از  ملی  توسعه  صندوق  مصارف  استقالل 
بودجه ای و قوانين عادی تاكيد شده است. درنتيجه 
هرگونه تعيين تکليف برای صندوق در قوانين عادی 
خالف سياست های كلی نظام است، با اين حال در 
جز يک بند الف تبصره 18 اليحه بودجه صندوق 
توسعه ملی ملزم به سپرده گذاری 15 هزار ميليارد 
تومانی از منابع ارز آن صندوق در بانک های عامل 
برای اعطای تسهيالت به طرح های توليد و اشتغال 

شده است.
از سوی ديگر مشخص نيست چرا سازمان برنامه 
از  و  است  گرفته  قرار  محور  آيين نامه  تهيه  در 
قانونی  نهاد  عنوان  به  اشتغال  عالی  نقش شورای 
و ستاد  اشتغال  و  كار  بازار  امر  در  و سياستگذاری 
برنامه های  مقاومتی كه هدايت  اقتصاد  فرماندهی 

اشتغال دولت را بر عهده دارد، غفلت شده است.
مركز پژوهش های مجلس در همين رابطه توصيه 
می كند: » براساس مفاد تبصره »18« اليحه بودجه 
سال 1397 به دولت اجازه داده خواهد شد تا برای 
اشتغال  و  مولد  و  گسترده  اشتغال  برنامه  اجرای 
حمايتی، بتواند از محل افزايش قيمت حامل های 
انرژی در سال آينده نسبت به قيمت اين حامل ها 
در ابتدای سال 1396 منابعی به دست آورد و اين 
به  تومان  ميليارد  هزارو 400  تا سقف 17  را  منابع 
شکل وجوه اداره شده يا يارانه سود و تركيب با منابع 

بانکی در جهت  صندوق توسعه ملی و تسهيالت 
حمايت از طرح های توليد، اشتغال و آموزش و كمک 
به كارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت 
كند. اينکه آيا اساسا افزايش قيمت حامل های انرژی 
و اختصاص آن برای ايجاد اشتغال از منطق نظری 
و پشتوانه تجربه موفق در كشور برخوردار بوده است 
يا خير نخستين سوالی است كه بايد به آن پاسخ 
داده شود. موضوع بعدی سناريوهای مختلف افزايش 
قيمت  حامل های انرژی برای كسب منابع است. هر 
يک از سناريوها آثار اقتصادی و رفاهی گوناگونی در 

جامعه به جای خواهد گذاشت.
به عالوه در اين رابطه ابهامات ديگری نيز وجود 
اقدام شود.  آنها  دارد كه الزم است نسبت به رفع 
از جمله اينکه مشخص نيست كه اين منابع صرف 
برنامه  مثل  دولت  جاری  اشتغال زايی  برنامه های 
اشتغال فراگير خواهد شد يا برنامه های جديدی برای 
اشتغال زايی به اجرا در خواهد آمد؟ شاخص ايجاد 
اشتغال اصوال چيست؟ و چه مرجعی و براساس چه 

شاخصی اين برنامه دولت را ارزيابی خواهد كرد؟«
اين مركز پژوهشی به نمايندگان مجلس پيشنهاد 
اليحه  مهم  محورهای  بررسی  به  نسبت  می كند 
بودجه اقدام الزم را در دستور قرار دهد. صالحيت 
تصويب نمايندگان با مالحظه مساله تفکيک قوا و 
تقسيم كار بين دولت و مجلس معنا و مفهوم پيدا 
می كند. با اين وجود تجربه نشان می دهد كه ورود 
در جزييات، باعث به هم ريختن بودجه در سطح 
كالن می شود و اجرای آن را برای دولت مشکل 
می كند. درنتيجه باعث می شود كه آنچه در عمل 
مصوب  بودجه  از  متفاوت  بسيار  می رسد  اجرا  به 
باشد. درنتيجه مركز پژوهش ها از نمايندگان مجلس 
می خواهد ضمن پذيرش كليات اليحه ارايه شده، 
اولويت ها و راهبردهای خود را به دولت اعالم كنند. 
دولت نيز براساس راهبردهای اعالم شده بودجه را 

بازنويسی كند.

تردید مرکز پژوهش ها برای اشتغال سال آینده!
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آينده كار چگونه خواهد بود؟ آيا گيگ ها جای حقوق 
بگيران را می گيرند و ربات ها كاری می كنند كه آدم 
ها ديگر هيچ فعاليتی برای انجام دادن نداشته باشند؟ 
را  مستقل  مشاغل  زيادی  اندازه  تا  تکنولوژی 
آسان كرده و به صاحبان مشاغل كمک می كند 
تا با برقراری ارتباط مستقيم با مشتريان از آن ها 
پشتيبانی كند. از اين مهم تر، تکنولوژی امکان ايجاد 
و بهبود شهرت با هزينه كم را برای  مشاغل حقيقی 
از  پيش  است. مشتريان  كرده  فراهم  و خصوصی 
تاكسی  كمپانی  يک  شهرت  به  تکنولوژی  ظهور 
يابی اعتماد می كردند يا يک ماشين لباسشويی را 
براساس برند كارخانه ای كه آن را توليد كرده می 
خريدند اما امروز هر شغلی يک برند است. در اوبر، 
مسافران می توانند براساس رده بندی رانندگان را رد 
كنند و شهرت يک شركت با توجه به مسئله نظارت 
اهميت  از  در كمپانی  كاركنان  رفتار  بر  هميشگی 

كمتری نسبت به گذشته برخوردار است.
همانطور كه اشاره كردم تکنولوژی هم چنين می 
بگيران  استخدام حقوق  استانداردسازی   به   تواند 
كمک كند. برای مثال دو اقتصاددانان  به نام های 
جرج بيکر و توماس هوبارد توضيح دادند كه چطور 
رايانه ها می توانند به حمل ونقل جاده ای در آمريکا 
كمک كنند. با نظارت و كنترل  رفتار كاركنان آن ها 
يک مشکل خطرناک اخالقی را حل خواهند كرد. 
داستان از اين قرار است كه رانندگان انگيزه كمتری 
برای مراقب از كاميون های شركت در مقايسه با 
كاميون های خودشان دارند. بنابراين آن ها بيش از 
آنکه  بخواهند تنها كار كنند، به شركت هايی اضافه 
خواهند شد كه ناوگان های جاده ای را می خرند و 
مديريت می كنند. در اين شرايط آن ها مجبور به 
سرمايه گذاری برای خريد كاميون شخصی نيستند 
چراكه اين روش آن ها را نسبت به بحران هايی كه 
ممکن است پس اندازشان را از بين ببرد آسيب پذير 
می كند و از سوی ديگر اگر با كمپانی ها كار كنند، 

زمانی كه كاميون خراب شده بيکار نخواهند شد.

به طور كلی مشاغل مرسوم و معمولی امتيازهای 
يا  نفر  يک  است  ممکن  اينکه  اول  دارند.  زيادی 
جمعی از شاغالن ظرفيت مورد نياز برای راه اندازی 
يک كسب وكار را نداشته باشند يا ترجيح بدهند از 
استرس ها و مخاطرات راه اندازی يک كسب و كار 
دور بمانند. )دراين مورد پزشکان يا دندان پزشکان 
برای كلينيک های درمانی كار می كنند مثال خوبی 
نيست  ممکن  مشاغل  اينکه صاحبان  دوم  است(. 
داشته  ديگری  رييس  كه  بخواهند  كاركنانشان  از 
باشند، اين مسئله زمانی كه اطالعات كار محرمانه 
بايد وقت و توجه بيشتری را به  است يا كاركنان 
كار اختصاص دهند، اهميت بيشتری پيدا می كند 
ها  كه شهرت شركت  است  اين  امتياز  سومين  و 
براساس امتيازدهی ممکن است قابل اعتماد نباشد. 
دايان كايل، اقتصاددان در تحقيقی نشان داده است 
قابل  سختی  به  حقيقی  يک شخص  مشاوره  كه 
كنترل است يا دست كم فورا قابل كنترل نيست در 
حاليکه نظر يک مشاور سنتی كيفيت را تضمين كند. 
خالصه اينکه من معتقدم استخدام دستمزد بگيران 
اما در  بين نخواهد رفت  از  تکنولوژی  تاثير  تحت 

نهايت كمتر از هميشه متداول خواهد بود.
و اما در مورد هوش مصنوعی چطور؟ مشاغلی كه 
وظايف روتينی را انجام می دهند با ظهور روبات 
ها حذف خواهند شد مثل مشاغل مربوط به امور 
روزمره.معامالت بانکی ديجيتالی خواهد شد، چک 
است،  پيگيری  قابل  نوری  های  پردازش  با  ها 
مراكز تماس با استفاده از نرم افزارهايی ارتباط بين 
ربات  را كوتاه می كنند و حتی  كارفرما و كارمند 
ها جايگزين انسان ها خواهند شد. اين تغييرات و 
تحوالت پيامدهای جهانی در پی خواهد داشت. از 
جمله اين پيامدها تهديد مشاغل كم دستمزد است 
كه كشورهای نوظهور برای كاهش فقر بر توسعه آن 
ها متمركز شدند.در كشورهای توسعه يافته تمايل به 
همکاری با كاركنانی كه مهارت های ديجيتال دارند 
افزايش پيدا می كند. در آمريکا شکاف درآمد بين 
كسانی كه در دانشگاه تحصيل كردند و افرادی كه 
پس از دبيرستان تحصيل را رها كردند، در 30 سال 

گذشته به ميزان قابل توجهی افزايش يافته است.
با اين وجود هنوز مشخص نيست كه كامپيوترها 
كدام يک از وظايف انسان ها را برعهده می گيرند 
دارد. يک دستگاه  در پی  آثاری  اين مسئله چه  و 
خودپرداز بانکی بسياری از وظايف يک كارمند بانک 
را انجام می دهد اما با وجود گسترش شبکه خودپرداز 

استخدام در بانک ها افزايش پيدا كرد چراكه شغل 
های جديد با شرح وظايف تازه متولد شده بود.

مهم ترين وظيفه ای كه كامپيوترها قادر به انجام 
آن نيست رويايی با مشکالت پيش بينی نشده است 
چراكه رويدادهای نادر الزاما با قانون های تجربی و 
الگوها قابل تجزيه و تحليل نيست. فرانک لووی و 
ريچارد مونای يک خودروی بدون راننده را طراحی 
را  از مقابلش  تواند عبور يک توپ  كردند كه می 
تشخيص دهد، توپی كه خطری برای خودرو ندارد 
درحاليکه  نيست  كردن  ترمز  برای  دليلی  بنابراين 
انسان پيش بينی می كند كه ممکن است كودكی 
اين توپ را دنبال كند پس واكنش متفاوتی از خود 

نشان خواهد داد. 
خودروهای بدون راننده تجربه كافی برای واكنش 
مناسب ندارند، هرچند ممکن است يادگيری رايانه) 
اين  روزی  مصنوعی(  هوش  های  شاخه  از  يکی 
مشکل را حل كند اما اين مشکل نشان می دهد كه 
هم چنان چه محدوديت هايی برای رايانه ها وجود 
دارد. آدم ها و كامپيوترها با چالش های متفاوتی 
انجام  دست و پنجه نرم می كنند. كامپيوترها در 
برنامه ريزی  ، منطقی و  بينی  قابل پيش  وظايف 
شده سريع و مطمئن اند و با كمک رشته يادگيری 
رايانه در هوش مصنوعی می توانند هر روز با وظايف 
البته  به رو شوند  بيشتری رو  بينی  غيرقابل پيش 
اگر داده الزم برای شناخت از ساختار يک مسئله 
در اختيار آن ها قرار بگيرد.از سوی ديگر مغز انسان 
انعطاف بيشتری دارد. يک كودک پنج ساله می تواند 
مشکالت را بهتر از يک كامپيوتر رفع كند. با توجه 
به همه اين ها در دنيای جديد كسانی موفق خواهند 
بود كه با كسب دانش انتزاعی خودشان را با محيط 
سازگار كنند و اما افرادی كه يادگيری دانش ساده آن 
ها را برای انجام وظايف روتين آماده كرده، بيشتر در 
خطر جايگزينی با كامپيوترها قرار دارند. به همين 
دليل، آموزش عالی بسيار مهم است. اگر سيستمی 
وجود نداشته باشد كه امکان فراگيری مهارت های 
ضروری برای افراد را فراهم كند، زمينه خانوادگی و 

تفاوت های آموزشی به نابرابری دامن می زند.  

تکنولوژی، شغل های خوب را حذف نمی کند
نویسنده: ژان تیرول  / *برنده جایزه نوبل در سال 2014، مدرسه عالی اقتصاد شهر تولوز فرانسه

 بسياری از كشورها به منظور حمايت از صنايع 
خود، به ويژه صنايع استراتژيک، سنتی – بومی 

از »توريسم صنعت« بهره می گيرند.
 بسياری از كشورها به منظور حمايت از صنايع 
خود، به ويژه صنايع استراتژيک، سنتی – بومی 
و.. خود، از »توريسم صنعت« بهره می گيرند. به 
عنوان مثال، در سفر به كشوری مانند مالزی، 
گردشگران  بازديد  تور،  های  برنامه  از  يکی 
خارجی از صنايعی همچون صنايع نساجی اين 
كشور است كه در پايان نيز، افراد از فروشگاهی 
به بازديدشان پايان می دهند كه آنها را ترغيب 
آن  و...  ها  فرآورده  يا  محصول  از  خريد  به 

مجموعه صنعتی می كند.
گردشگران  بازديد  ليست  در  صنايع  قراردادن 
داخلی و خارجی و اضافه كردن فروشگاهی در 
پايان زنجيره توليد هركارخانه و همکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان گردشگری 
فرهنگی  روحی  تواند  می  فرهنگی  ميراث  و 
– اقتصادی به توليد بخشيده و به ايجاد منبع 
درآمدی جديدی برای واحدهای صنعتی به ويژه 

صنايع خاص و... شود.
اين بازديدها می تواند حتی جنبه مجازی يافته 
در  كارخانه،  يک  از  مجازی  بازديد  ضمن  و 
الکترونيکی  بازديد امکان خريد  انتهای چرخه 

محصوالت نيز فراهم شود.
با  پيوندشان  در  توانند  می  توليدی  واحدهای 
جامعه داخلی و خارجی، اشکالی بصری، تاريخی 
و فرايند مدار به خود گيرند. به عنوان مثال، در 
ورودی يک كارخانه با هر قدمتی می توان به 
ارائه تاريخچه ای از آن در قالب اينفوگرافيک 
و... اقدام كرد. به اين ترتيب، گردشگران پس 
از عبور از يک ورودی تاريخی، بصری و آشنايی 

“تــــوریســم صنعـت”  
      راهی برای کمک به رونق اقتصاد

با فرايند توليد در قالبهای بصری و حجمی )با 
استفاده از اينفوگرافيک حجمی و فيزيکال( وارد 
محيط كارخانه شده و در ايستگاه آخر با ورود به 
فروشگاه محصوالت، تشويق به خريد محصول 

اصلی يا فرعی آن شوند.
مثال در بازديد از يک كارخانه )با هر نوع محصولی 
به ويژه نزديک به نياز روز و عامه جامعه( در كنار 
فروش محصول اصلی، ماكت و موالژ محصول 
)در محصوالتی مانند موتورسيکلت، خودرو و...(، 
انواع تی شرت يا البسه با تصوير محصوالت 
كارخانه يا لوگو يا ديگر نشانه های تصويری آن، 
پوسترهای رنگی و جذاب مربوط به محصوالت، 
التحرير منقش به توليدات آن واحد و...  لوازم 
، به فروش می رسد. نقش اين كار در تقويت 
و  داخلی  جامعه  بيشتر  پيوند  توريسم صنعت، 
بين المللی با صنايع ايران، كمک به شناسايی 
توانمديها، مشکالت و سخيتها و... و باور بهتر 
جامعه از شرايط موجود صنعت كشور است. اين 
نوع تورها فرصت خوبی برای تشويق مردم به 
خريد توليدات ملی است كه خود می تواند يکی 

از اهداف تور تعريف شود.
مدارس،  بين  پيوند  اين  تقويت  همچنين 
دانشگاهها و بازار و... می تواند به جريان منطقی 

تر شدن زنجيره آموزش تا بازار كار منجر شود.
به  صنعتی  واحدهای  گرايش  رود  می  انتظار 
و...  بانکها  دولت،  حمايت  با  صنعت،  توريسم 
فرهنگی   – اقتصادی  روحی  تا  باشد  همراه 

جديدی به صنايع كشور دميده شود.
برند،  تقويت  كنار  در  توريسم صنعت،  تقويت 
بازاريابی،  فرصتهای  ايجاد  سازمانی،  هويت 
به  را  واحدهای صنعتی  تواند  می  و..  تبليغات 

جامعه و افکار عمومی نزديک تر كند.

از سويی، اولويت بخشی به خانواده افراد فعال در 
صنايع و اختصاص تخفيفهايی ويژه به انها می 
تواند در تقويت عرق سازمانی ، پيوند بيشتر خانواده 
ها با بدنه سازمان و تعلق خاطر بيش از پيش آنها 
و... موثر باشد. از ديگر زنجيره هايی كه می تواند 
در توريسم صنعت مورد عنايت قرارگيرد، ايجاد 
اين مسير  با عنوان »بازی جدی« در  بخشی 
است كه اين بازی می تواند اشکال مجازی يا 
واقعی داشته باشد. عاری از بحث بازی، بهره 
گيری از واقعيت مجازی، افزوده ، رسانه های 
نوری و ليزری و... می تواند در كل فرآيندها به 
عنوان يک ابزار مناسب مورد بهره قرار گيرد.
برنامه ريزی  بازی جدی، طی يک  در بخش 
با  را  و...  كار  عالقمندان  كودكان،  توان  می 
آن  فعاليت  و  عملکرد  مربوطه،  توليدی  واحد 
و... به ياری انواع بازيهای جدی از جمله گيمی 
برای  فرصتی  حتی  يا  و  كرد  آشنا  فيکيشن 
كارآموزی از طريق شبيه سازی و... مهيا ساخت.

بسته به توان و مقدورات هر واحد صنعتی، می 
توان به اين تورها جنبه آموزشی بيشتری بخشيد 
و توری را از بدو توليد تا آخرين زنجيره توزيع 

تعريف كرد ولو به صورت مجازی.
با گسترش اين نگاه شايد بتوان به ويژه در اشکال 
مجازی، دامنه بازديد را به معادن و... نيز تعميم داد.
روابط عمومی  ورود  موثر  نقش  ميان،  اين  در 
انيميشن  و  فيلمها  انواع  توليد  با  واحدها  های 
به  تواند  می  نيز  و...  اينفوگرافيک  پوستر،  ها، 
فرايند اين ارتباط بين جامعه و واحدهای توليدی 

تسهيل بخشد.
درک اهميت توريسم صنعت در ابعاد درون و 
برون سازمانی می تواند راهگشايی اقتصادی و 

فرهنگی در شرايط ركود حاضر باشد.
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در عصر كنونی، خالقيت قطعا يک پارادايم در 
حال ظهور ما بين مباحث دانشمندان می باشد. 
دانشمندان از رشته های مختلف اعم از اقتصاد، 
فرهنگ،توسعه اقتصادی، نوآوری و رشته هايی 
اقتصادی،  جغرافيای  جامعه شناسی،  همچون 
درگير  مباحث  اين  در  شهری  برنامه ريزی 
با  اقتصاد خالق كه  آنها  از مهم ترين  شده اند. 
دانش اقتصاد و تکنولوژی های نوين مرتبط است 
و موضوع اصلی آن می تواند در سه شاخه اصلی 
مطالعاتی به نام های صنايع خالق، طبقه خالقو 
شهرهای خالق دنبال شود. در اين بين صنايع 
خالق پديده ای خاص در اقتصاد مدرن به شمار 
می رود و به مرور زمان در حال حركت از حاشيه 

علم اقتصاد به جريان اصلی آن هستند.
عالقه به خلق چيزهايی كه ارزش آنها صرفا 
هستند،  زيبا  كه  چيزهايی  نيستند  عينی 
موسيقی،  طريق  از  را  فرهنگی  ارزش های 
می كنند  تبادل  تجسمی  هنرهای  و  سرگرمی 
و يا جايگاه اجتماعی را از طريق سبک و مد 
تبال می كنند-، سابقه ای به قدمت خود جامعه 
با  انسان های  هميشه  جوامع،  در  دارد.  بشری 
استعدادی كه اشتياق خلق چيزهايی زيبا را دارند 
وجود داشته و محصوالت و خدمات آنها دارای 
ارزشی هستند كه احتماال به سختی می توان 
ارزش گذاری شوند”. در قرن  به صورت كمی 
طراحی،  باستانی-  فرهنگ  كارهای  بيستم، 
ساخت، تزئين و اجرا- با فعاليت های اقتصادی 
مدرن مانند تبليغات، طراحی، مد و رسانه های 
بصری، شروع به بهم تنيدگی كرده اند تا شکل 
جديدی از فرهنگ بازرگانی را ايجاد كنند. در 
با  فعاليت هايی،  چنين  حاضر،  قرن  اول  دهه 
زياد  قدرت  و  تکنولوژيک  قابليت های  ترويج 
دسترسی به تکنولوژی های ديجيتال تقويت شد.
صنايعی مختلفی كه مفهوم خالقيت را با خود 
نيز  مختلفی  طبقات  در  و  می كشند  يدک  به 
جای دارند، حداقل در يک مورد كامال مشترک 
مهارت  از  را  خود  سود  صنايع،  اين  هستند. 
خالقانه نيروی كار، و نيز خلق حقوق مالکيت 
معنوی )قانون حقوق مالکيت، كاتاليستی است 
خالق  صنايع  به  را  خالقانه  فعاليت های  كه 
كه  طوری  همان  قانون  اين  می كند.  تبديل 
زمين  كاالها،  مالکانه  حقوق  از  قوانين  ساير 
حقوق  از  می كند،  و…حمايت  ساختمان ها  و 
مالکانه خالقان ايده محافظت می كند. همچنين 
به مخترعين محصوالت جديد اجازه انتفاع از 

خالقيت خود از طريق فراهم كردن چارچوبی 
به  می دهد.  را  كنند  كار  آن  در  می توانند  كه 
عالوه، آنها را قادر می سازد تا بتوانند در مورد 
بايستی حفاظت شوند و يا كنار  چيزهايی كه 
گذاشته شوند حق انتخاب داشته باشند( به دست 
می آورند از اين رو است كه كليه صنايعی كه با 
مفهوم خالقيت سرو كار دارند، به صورت جمعی 
می شوند. شناخته  خالق”  “صنايع  عنوان  با 
انزوا كار و فعاليت نمی كند.  صنايع خالق، در 
ارتباطی ساير بخش های  آنها در مركز شبکه 
صنعتی قرار گرفته اند و به عنوان منبع نوآری 
اقتصاد وسيع تر، به ويژه از طريق طراحی،  در 
اين  می شوند.  شناخته  تبليغات  و  برندينگ 
شهری  زنده سازی  باز  در  همچنين  صنايع 
ايفا  چشم گير  نقشی  نيز  اجتماعی  انسجام  و 
اقتصاد  به  اغلب  عظيم  شبکه  اين  و  می كند 
خالق منتهی شده و يا از آن نشات می گيرند.
امروزه صنايع فرهنگی و خالق در بسياری از 
كشورها مورد توجه قرار گرفته  است. انگلستان 
سياست های صنايع خالق را برای پيشرو شدن در 
اين صنايع مشخص می نمايد. كره جنوبی شعار 
فرهنگی انتخاب نموده و با محصوالت فرهنگی 
خود موج كره ای را راه می اندازد، و استراليا نيز 
صنايع فرهنگی و خالق را پيشران توسعه خود 
قرار می دهد. ضمن اين صنايع خالق با از درآمد 
2.250 ميليارد دالر حدود 3 درصد GDP دنيا 
را تشکيل داده و با ايجاد 29.5 ميليون شغل، 1 
درصد كل اشتغال دنيا را ازآن خود كرده است.

خالق”  اقتصاد   ” و  خالق”  صنايع   ” عبارات 
هنوز  و  هستند  جديد  نسبتا  مفاهيمی  دو  هر 
باشد  همگان  قبول  مورد  كه  جامعی  تعريف 
به  عبارات  دو  اين  اوقات  برخی  و  ندارد  وجود 
می گيرند.  قرار  استفاده  مورد  يکديگر  جای 
مفاهيمی  به  عبارات  دو  اين  نيز  مواقع  برخی 
نزديک و مرتبط اما جدا از هم بر می گردند.

و  دارد   1990 دهه  در  ريشه  خالق”  ”صنايع 
اولين بار در سطح ملی توسط دولت هايی چون 
بريتانيا مورد استفاده قرار گرفت. مفهوم، تالشی 
به منظور تغيير مناظرات در مورد ارزش هنر و 
فرهنگ بود. هنرهايی كه تا حدی مورد حمايت 
قرار داشتند و توسط دولت ها حمايت می شدند، 
در  اصلی  به عنوان عنصری  تا  داشتند  تمايل 
فعاليت های اقتصادی ديده شوند. طرفداران ايده 
صنايع خالق، معتقد هستند كه كليت فعاليت 
از خالقيت و فرهنگ، شامل  ناشی  اقتصادی 

جایگاه صنایع خالق در اقتصاد کشورها
اشکال بازرگانی اين مفاهيم نيازمند فهم سهم 
واقعی هستند. اين فعاليت ها تنها اشکال سنتی 
هنر من جمله تئاتر، موسيقی و فيلم را شامل 
نمی شود، بلکه كسب و كارهای خدماتی مانند 
به  اغلب  را  توانايی خالقانه خود  تبليغات) كه 
كسب و كارهای ديگر می فروشند(، فرايندهای 
توليدی كه منبع تغذيه توليدات فرهنگی هستند 
و خرده فروشی كاالهای خالقانه را نيز در بر 
می گيرد. از اين رو بايستی گفت كه صنايعی كه 
ريشه در فرهنگ و خالقيت دارند منبعی مهم و 

اثر بخش برای خلق ثروت هستند.
دپارتمان  وسيله  به  خالق  صنعت  اصطالح 
انگليسی فرهنگ، رسانه و ورزش در گزارش 
سند نقشه كشی صنايع خالق ابداع شد و هدف از 
كاربست آن عبارت بود از: تعريف بخش فرهنگی 
و  چندرسانه ای،  فعاليت های  دربرگرفتن  برای 
رشد  خاطر  به  كه  تغييرات ساختاری  پيگيری 
می افتند. اتفاق  نوين  های  فناوری  توسعه  و 
شناسی،  مفهوم  منظر  از  خالق  صنايع 
خود  منشا  كه  كه  می گيرد  بر  در  را  صنايعی 
كه  خالقيت هايی  و  مهارت  استعداد،  در  را 
توليد  طريق  از  ثروت  و  شغل  توليد  پتانسيل 
دارند. را  فکری  دارايی  از  بهره برداری  و 

از  نشانه ای  ديگر،  تعريفی  در  خالق  صنايع 
تحول طبيعی صنعت فرهنگی است كه دنباله گر 
فناوری های  تاييد  از  ناشی  ساختاری  تغييرات 
صنعت  حوزه  در  جديد  محصوالت  و  نوين 
سرگرمی می باشد. ويزوميرسکی چهار معيار را 
برای صنايع خالق تعريف می كند كه عبارتند از:

1. محصوالت و خدمات عرضه شده
2. سازمان توليدی

3. فرآيند مركزی توليد
4. گروه های شغلی و كاری

از  دسته  آن  به  خالق،  صنايع  كيوز،  زعم  به 
صنايع اطالق می شود كه به عرضه خدمات و 
با  به صورت گسترده  كه  می پردازد  كاالهايی 
ارزش های فرهنگی، هنری و يا سرگرمی های 
كتاب  نشر  شامل  و  است  ارتباط  در  ساده 
و  تجسمی)مجسمه  هنرهای  و  مجله  و 
و  رقص  اپرا،  نمايشی)تئاتر،  هنرهای  نقاشی(، 
سريال های  و  سينما  صدابرداری،  كنسرت(، 
تلوزيونی و حتی صنعت بازی، مدل و اسباب 
نمادين  ارزش های  و  محتوا  می شود.  بازی 
عوامل مهمی در اين تعاريف هستند و نهايتا 
حفظ  و  توسعه  در  مهم  نقشی  خالق  صنايع 

می كنند. بازی  فرهنگی  هويت های  و  زندگی  سبک های  نگهداری  و 
همچنين، صنايع خالق در دو گروه كاربردی تر و جزيی تر قرار می گيرند. 
اولين گروه شامل صنايع سنتی فرهنگی می شوند و شامل فعاليت های نشر، 
استريوهای مهندسی، معماری موسيقی، فيلم و هنرهای اجرا می شود و 
دومين گروه صنايع خالق غيرسنتی می باشد كه شامل تحقيق و توسعه، 

نرم افزار و خدمات كامپيوتری و تبليغات می شوند.
در دسته بندی ديگر، صنايع خالق به سه دسته غالب تقسيم می شوند كه 

عبارتنداز: -1هنری -2 رسانه و نشر -3 خدمات كسب و كاری خالق.  
صنايع خالق تاثيری مثبت بر نوآوری و نهايتا رشد اشتغال دارند. طبق نتايج 
تحقيق اندرسون)2008(، سه دسته غالب صنايع خالق – هنرها، رسانه و 
نشر، خدمات خالق كسب و كار- حدود 9 درصد از جمعيت كسب و كار 
را در هلند به خود اختصاص داده اند. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داده 
است كه صنايع خالق با وجود تفاوت نسبی در بين صنايع درون خود

)فی المثل شركت های فعال در حوزه هنری به صورت واضحی از نوآوری 
كمتری برخودار هستند كه اين به احتمال قوی به خاطر ايدولوژی غالب 
آنهاست كه بازار محور نيستند از طرف ديگر شركت های فعال در صنايع 
خالق حاضر در نواحی شهری از نوآوری بيشتری نسبت به فعالين همان 
صنعت در نواحی شهری برخوردار هستند.( به صورت نسبی نوآور هستند.

سهم صنايع خالق در اقتصاد
در عصر كنونی هر چقدر به سوی آينده پيش تر می رويم با گذشت زمان 
سهم مشاغل و فعاليت های خالقانه و نوآورانه در جوانب مختلف زندگی 
رشد  از  است  توانسته  بين صنايع خالق  اين  در  بيشتر می شود  بشری 
چشم گيری برخوردار شده و سهم خود را در معادالت اقتصادی كشورها 
و در سطح اقتصاد بين المللی افزايش دهد و عناصر اقتصادی كشورها 
همچون نرخ اشتغال و بيکاری و توليد ناخالص داخلی و… را تحت تاثير 
قرار دهد در نمودار زير سهم صنايع خالق را در اشتغال برخی از كشورها 

مشاهده می كنيم:

      

  نمودار1: سهم صنايع خالق در اشتغال برخی كشورها
)World Intellectual Property Organization, 2017(

همانگونه كه اشاره شد؛ رشد روز افزون صنايع خالق در اقتصاد داخلی 
كشورها باعث شده است كه اين بخش، نقش غالبی را در بخش های 
آماری مشاهده  داده های  بين طبق  اين  در  كند  ايفا  اقتصادی  مختلف 
می شود كه هر چقدر ميزان توسعه در كشورها بيشتر می شود سهم صنايع 
خالق نيز در آنها افزايش پيدا می كند و از اين رو كشورهای توسعه يافته 
اروپايی و آمريکای شمالی سهم بيشتری را در اقتصاد داخلی اشان به 
صنايع خالق داده اند و در بين ساير كشورها نيز كشورهای آسيای شرقی در 
اين حوزه پيشگام بوده اند. در نمودار زير سهم صنايع خالق از توليد ناخالص 

داخلی برخی كشورها ارائه شده است.

 نمودار2: سهم صنايع خالق از توليد ناخالص داخلی برخی كشورها
)World Intellectual Property Organization, 2017(

 
با وجود پتانسيل های موجود در كشور، سهم ايران از بازار وسيع اين صنايع 
در دنيا بسيار كم است؛ به گونه ای كه در بسياری از حوزه ها ايرانيان تنها 
مصرف كنندگان محصوالت مبتنی بر صنايع خالق هستند )خصوصاً در 
با  رايانه ای(.  بازی های  و  مانندپويانمايی  اين صنايع  فناورانه  حوزه های 
اين وجود چندی است شور و شوق بسياری در كارآفرينی و نوآوری در 
اين صنايع در كشور مشاهده می شود به گونه ای كه از يک سو بازی ها و 
پويانمايی های ايرانی به تدريج جای خود را ميان مخاطبان می گشانيد و 
از سوی ديگر نهادهای حمايت گری مانند ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هويت ساز معاونت علم و فناوری رياست جمهوری، و مراكز حمايت از 
كارآفرينی در قالب مراكز نوآوری و مراكز شکوفايی يکی يکی شکل گرفته 

و مورد توجه قرار می گيرند.
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چرا رویاهای بسیاری از کارآفرینان می میرند؟ 
من مانند بسياری از كارآفرينان ديگر، با فقر بزرگ 
شدم. پدر و مادرم از هم جدا شده بودند و مادرم 
ماهانه ای  دالر   300 و  كارمندی  حقوق  يک  با 
كه پدرم می داد، سرپرستی من و خواهر كوچکم 
را برعهده داشت.  ما در محله كوچکی زندگی 
آشپزخانه  در  آبی  كولر  يک  ما  خانه  می كرديم؛ 
داشت كه بايد كل خانه را خنک می كرد. صاحبخانه 
ما هيچ چيزی را تعمير نمی كرد. يک نقطه روی 
زمين آشپزخانه ما كامال خالی و تبديل به سوراخی 
آن  تعمير  تنها  سال ها،  برای  بود.  شده  بزرگ 
يک تکه تخته بود كه روی آن قرار گرفته بود. 
نمی توانم بگويم چند بار شست پايم به آن گير 
كرد يا روی اين تخته افتادم.وقتی اندكی بزرگ تر 
شدم، به خانه پدرم و همسرش )نامادری بدجنسم( 
نقل مکان كردم، كسی كه مدام ما را اذيت می كرد. 
دعا می كردم پدرم هيچ وقت از شهر خارج نشود؛ 
هفته ها  آخر  اغلب  او  كه  بود  كاری  اين  البته 
انجام می داد. وقتی اين اتفاق می افتاد، نامادری ام 
ساعت ها مانند يک برده با من رفتار می كرد. من 
بايد بخشی از خانه را تميز می كردم تا تنها به من 
گفته شود كه »دوباره تميز كن«. و دوباره و دوباره 
كافی  اندازه  به  چون  می دادم  انجام  را  كار  اين 
تميز نشده بود. چون »من« به اندازه كافی خوب 
نبودم.از كودكی آرزو داشتم يک كارآفرين بودم 
تعطيالتی  آرزوی  داشتم.  را  ثروتمندان  آزادی  و 
كه  ماشين هايی  و  باشم  داشته  می توانستم  كه 
می توانستم سوار شوم را در سر می پروراندم. رويای 
يک امپراتوری را تصور می كردم كه می توانم آن 

را بسازم و يک روز جهان را تغيير دهم.
آنها  رويای  اما چيزهايی وجود داشت كه هرگز 

را نداشتم. هرگز رويای درآمد ساالنه 150 هزار 
دالر و مالک شدن يک كسب و كار سبک زندگی 
سر  در  را  بازنشستگی  رويای  هرگز  نداشتم.  را 
نمی پروراندم.من دوستان زيادی دارم كه كارآفرين 
هستند و نکته شگفت انگيزی كه وجود داشت اين 
بود كه يکی از اين افراد به من می گفت رويايش 
اين است كه تمام روز در خانه بماند و كار نکند. 
من مطمئن هستم كه افراد زيادی هستند كه اين 
آرزو را دارند؛ اما ظن من اين است كه حتی برای 
رويای  آنها  باری كه  اولين  به  ما  اگر  افراد،  اين 
روشی  اين  برگرديم،  داشتند  را  شدن  كارآفرين 

نيست كه اين رويا شروع شد.
بنابراين، همه اينها اين پرسش را مطرح می كنند 
كه: چرا ما بازمی ايستيم؟ چرا روياهايمان را رها 
می كنيم؟ آيا تاكنون توسط يک كارمند يا مشتری 
مورد بدرفتاری يا سوء استفاده قرار گرفته ايد؟ همين 
هفته اخير برای من اين اتفاق افتاد. آيا تاكنون ايده  
خوبی داشته ايد كه احساس كنيد بازار طالب آن است 
تا برای فروش محصول يا خدمات خود بجنگيد؟

آن هستيم  ما تحت تاثير  كه  فشاری  و  استرس 
جاه طلبی  و  باهوش  افراد  من  است.  بی اندازه 
و  می  دهند  تغيير  را  روياهايشان  كه  ديده ام  را 
تصميم می گيرند كه يک كارآفرين سبک زندگی 
باشند؛   )lifestyle entrepreneur(
به دليل اينکه می خواهند از استرس فرار كنند يا 
انتخابی يک پورشه  چون درمی يابند كسب و كار 
نيست در عوض يک فورد تاروس است.شركتی 
كه افراد می خواهند شركتی است كه در حال رشد 
باشد. اما بسياری به جای دريافتن اينکه چگونه از 
يک ميليون دالر فروش به 10 ميليون دالر فروش 

حركت كنند، روياهايشان را رها می كنند.

Shaun Buck :نويسنـده
مترجــم: آناهيتــا جمشيدنـژاد  
entrepreneur :منبـــع

امروزه طیفی از حوزه های مختلف علوم 
اجتماعی از جامعه شناسی )جامعه شناسی 
اقتصادی(  )تاریخ  تاریخ  و  اقتصادی( 
)انسان شناسی  انسان شناسی  تا  گرفته 
اقتصادی( و جغرافیا )جغرافیای اقتصادی( 
جنبه های  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  به 
مختلف اقتصادی حیات جمعی انسان ها 
می پردازند. با استفاده از مفاهیمی می توان 
بزرگی اقتصاد کشورها را اندازه گرفت.
 در ميان تمام مسائل يک جامعه، اقتصاد به عنوان 
است.  مطرح  زندگی  مسائل  مهم ترين  از  يکی 
اقتصاد در تمام ابعاد يک جامعه از جمله سياست، 
جامعه و فرهنگ از اهميت بااليی برخوردار است، 
زيرا استقالل جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل 
حوادث طبيعی و اجتماعی، شکوه و عظمت يک 
سياسی  ثبات  و  ديگر  جوامع  مقابل  در  جامعه 
آن، بستگی به حل مشکالت و رفع كمبودهای 

اقتصادی آن دارد.
امروزه طيفی از حوزه های مختلف علوم اجتماعی 
و  اقتصادی(  )جامعه شناسی  جامعه شناسی  از 
انسان شناسی  تا  گرفته  اقتصادی(  )تاريخ  تاريخ 
)جغرافيای  جغرافيا  و  اقتصادی(  )انسان شناسی 
اقتصادی( به بررسی و تجزيه و تحليل جنبه های 
مختلف اقتصادی حيات جمعی انسان ها می پردازند.
همه اين  حوزه ها نيازمند شناخت كمی از اقتصاد 
هستند. با استفاده از مفاهيم زير می توان معيارها و 
شاخص هايی را برای شناخت و اندازه گيری اقتصاد 

به دست آورد:
• مخارج مصرفی 

Consumption Expense 
Currency Rate - نرخ ارز •

• توليد ناخالص داخلی
GDP-Gross Domestic Product
Per Capita Income -درآمد سرانه •

• توليد ناخالص ملی
GNP-Gross National Product

Share Market -بازار سهام •
Profit Rate -نرخ بهره •

National Debt -بدهی ملی •

Inflation Rate -نرخ تورم  •
Unemployment -بيکاری  •

Trade Balance -تراز تجاری  •
و  كاالها  از  نهايی  خريد  مصرفی:  مخارج 
خدمات توسط افراد به منزله مصرف است و در 
انواع ديگر  حوزه مخارج مصرفی قرار می گيرد. 
هزينه ها به عنوان مثال سرمايه گذاری ثابت، مصرف 
متوسط و هزينه های دولت، در دسته های جداگانه 

قرار داده می شود.
به صورت  كه  است  وسيله ای  هر  ارز  ارز:  نرخ 
اسکناس، حواله يا چک در مبادالت خارجی جهت 
ارز  نرخ  از  منظور  و  می شود  استفاده  پرداخت ها 
خارجی عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی 
كه برای به دست آوردن واحد پول كشور ديگر بايد 
پرداخت شود. همچنين می توان نرخ ارز را ارزش 
برابری يک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست. 
به عبارت ديگر بهای خريد يا فروش يک واحد 
پول خارجی به پول رايج كشور را نرخ ارز می گويند.
تولید ناخالص داخلی: در بر گيرنده مجموع 
در  كه  است  نهايی  خدمات  و  كاالها  ارزش 
يک  در  معمواًل يک سال  معين  دوره  طی يک 
كاالها  از  منظور  واقع  در  می شود.  توليد  كشور 
در  كه  است  خدماتی  و  كاال  نهايی،  خدمات  و 
آن ها  خود  و  گرفته اند  قرار  توليد  زنجير  انتهای 
توليد و خدمات ديگر خريداری نمی شوند. برای 
درآمد سرانه: عددی است كه از تقسيم توليد ناخالص 
داخلی بر جمعيت يک كشور به دست می آيد و چون 
ارزش مجموع  دربرگيرنده  داخلی  ناخالص  توليد 
كاالها و خدماتی است كه طی يک دوران معين، 
معمواًل يک سال، در يک كشور توليد می شود پس 
معنای ساده تر درآمد سرانه اين است كه به ازای 
هر نفر در يک كشور چه ميزان درآمد وجود دارد.

توليد ناخالص ملی: عبارت است از ارزش ريالی 
ساالنه تمامی كاالها و خدمات نهايی توليدشده به 

قيمت های جاری )بازار( در اقتصاد ملی.
در  كه  است  مکانی  بورس:  یا  سهام  بازار 
آن سهام شركت های گوناگون توليدی، خدماتی 
بازار  به  مردم  دادوستد می شود.  و سرمايه گذاری 
بورس بازار سهام هم می گويند. اما نام رسمی و 

قانونی آن »بورس اوراق بهادار« است.
نرخ بهره: نرخی است كه بابت جلوگيری از كاهش 
ارزش پول پرداختی در امروز و دريافتی در آينده )به 
دليل ارزش زمانی پول و نرخ تورم( از وام گيرنده 
متعارف  شرايط  در  همچنين  می شود.  دريافت 
بازار، به منظور جبران فرصت های سرمايه گذاری 
حداقل  به عنوان  مبلغی  است  ممکن  وام دهنده، 
سود مورد انتظار وام دهنده به اين نرخ اضافه شود.
بدهی ملی: كه تحت عنوان بدهی عمومی نيز 
شناخته می شود به نوعی از قرض گفته می شود 
در  است.  شده  گرفته  مركزی  دولت  توسط  كه 
به  است  ممکن  دولتی  بدهی  فدرال،  دولت های 
دولت های محلی  يا  ايالت ها، شهرها  بدهی های 
نيز اطالق شود. در مقابل اين واژه، واژه »كسری 
بودجه« قرار دارد كه به مقايسه وصول های يک 

حکومت در برابر مصارف ساالنه آن می پردازد.
نرخ تورم: افزايش سطح عمومی قيمت ها در طول 
يک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با 
تغيير در يک شاخص قيمت كه معمواًل شاخص 

قيمت مصرف كننده است.
بیکاری: بيکار به فردی گفته می شود كه در سن 
كار )15 تا 65 سال( و جويای كار باشد اما شغل يا 
منبع درآمدی پيدا نکند. كودكان و افراد مسن از آن 
جهت كه قادر به انجام كار نيستند، جزو جمعيت 
فعال به حساب نمی آيند. زنان خانه دار و دانشجويان 
اگر جويای كار نباشند و حتی كسانی كه با وجود 
منبع درآمد كافی، مشغول به انجام كاری نيستند 

نيز جزو جمعيت فعال شمرده نمی شوند.
ارزش  ميان  تفاوت  تجاری  تراز  تجاری:  تراز 
پولی واردات و صادرات خروجی در طی يک دوره 
معين در اقتصاد است. تراز تجاری در واقع رابطه 
بين واردات و صادرات كشورهاست. اگر صادرات 
مازاد  نام  به  مثبت  مقدار  باشد  واردات  از  بيشتر 
از  بيشتر  واردات  اگر  می شود.  مشخص  تجاری 
صادرات باشد مقدار منفی به نام كسری تجاری 

يا شکاف تجاری مشخص می شود.

چگونه می توان اقتصاد 
یک کشور     را        اندازه گرفت؟



33ویژه نامه نوروز 1397 /   شماره 3292 ویژه نامه نوروز 1397 /   شماره 92

 بخش قابل توجهی از اين مشتاقان مهاجرت را 
جمعيت جوان تحصيلکرده ای تشکيل می دهند 
كه سال ها نظام آموزشی كشور برای پرورش 
آنکه  از  پيش  آنها  و حاال  پرداخته  آنها هزينه 
بازدهی مناسبی برای اقتصاد ملی داشته باشند، 
دقيقا قبل از فصل شکوفايی، مرزهای اين كشور 
را ترک می كنند. چند هفته قبل گزارشی در يکی 
از رسانه های كشور منتشر شده بود كه نشان 
می داد از برندگان چند دوره المپيادهای علمی 
كشور كه جمعيت شان به 150 نفر می رسيد، به 
غير از يک نفر 149 نفر ديگر مهاجرت كرده اند. 
يک  به عنوان  می توان  تنها  را  اتفاق  اين  آيا 

مشکل عادی عنوان كرد؟
و  انسانی  بحث  يک  تنها  مهاجرت  موضوع 
نيست.  جامعه شناسی  حوزه های  به  محدود 
مهاجرت برای اقتصاد ايران خسارت های مالی 
به همراه دارد. به اين نکته نيز بايد توجه داشت 
كه مهاجرت گسترده شهروندان چند اثر جانبی 

غيرقابل انکار دارد كه برخی از آنها چنين اند:
نيروهای  به خصوص  و  باقی مانده  افراد  اول: 
كارآزموده دائما با خود در اين كلنجار هستند در 
صورتی كه مانند هم دوره ای ها يا همکارانشان 
مهاجرت می كردند، فرصت بهتری برای زندگی 
داشتند. محصول اين فکر كاهش ميزان عالقه 
و تمايل آنها به كار فعلی شان است و در نتيجه 

ميزان بهره وری به شدت كاهش می يابد.
و  اقتصادی  پديده  يک  اساسا  مهاجرت  دوم: 
مهاجر  فرد  چراكه  است،  نامطلوب  اجتماعی 
اثرات غيرقابل انکاری در حلقه اطرافيان خود 

در  داشت  انتظار  نبايد  كه  معنا  اين  به  دارد. 
صورت مهاجرت يک عضو خانواده، ديگر اعضا 
هيچ واكنش احساسی و عاطفی نداشته باشند 
و بنابراين تا يک دوره بسيار مشخص زمانی، 
تمامی اعضای خانواده از نظر فکری و عاطفی 
درگير فرد مهاجر می مانند و در نتيجه ذهن شان 
برای عمل به برنامه های كاری خالقانه يا رو به 

جلو مهيا نيست.
سوم: فضای اقتصاد جهانی سراسر رقابت است. 
وقتی ما جوان نخبه ای را به كشورهای منطقه 
يا اروپايی می فرستيم، در واقع امکان توليد كاال، 
صنعت يا محصولی را به آن كشور داده ايم و 
دقيقا همان امکان را از خودمان سلب كرده ايم. 
مهاجرت را تنها به نيروهای دانشگاهی خالصه 
نکنيد و تصور كنيد كه يک قاليباف يا يک طراح 
نخبه ايرانی به آن سوی مرزها می رود. محصول 
اين است كه كشور هدف، حاال يک بافنده ماهر 
قابل عرضه  توليد  می تواند  و  كرده  پيدا  فرش 
داشته باشد و ما هم ديگر آن استعداد و امکان را 
نداريم. به معنايی در عرصه رقابت، بازی به نفع 
طرف های مقابل تغيير می كند. در مورد پسته و 
فرش هم اين اتفاق رخ داده و كشورهای ديگر 

از وجودشان بهره مند شده اند.
ندارد  وجود  دقيقی  آمارهای  ايران  مورد  در 
می دهد  نشان  برآوردها  برخی  كه  به طوری 
در  ايرانی ها  از  نفر  ميليون   5  /5 به  نزديک 
آن سوی مرزها زندگی می كنند و اين يعنی كشور 
از مزيت همراهی و استفاده از توان آنها بی بهره 
نشان  هم  مهاجرت  جهانی  مركز  آمار  است. 

می دهد در سال 2015 معادل 40/ 1 درصد از 
كل جمعيت ايران خارج كشور زندگی می كنند. 
در سال 1388 وزارت علوم اعالم كرد از ابتدای 
انقالب از ميان 12 هزار دانشجويی كه با هزينه 
دولت به كشورهای مختلف رفته اند، 400 نفر 
بازنگشته اند، همچنين 60 هزار دانشجوی ايرانی 
براساس  می كنند.  تحصيل  ايران  از  خارج  در 
آمارهای رسمی نسبت خروج فارغ التحصيالن 
از ايران به تعداد كل اين افراد 15 درصد است. 
تعداد مهاجران ايرانی به آن سوی مرزها تا چهار 
دهه پيش تنها 50 هزار نفر بوده  است. مهاجرت 
نخبگان چنان رواج داشته  است كه در چند سال 
گذشته صندوق بين المللی پول، ايران را از اين 

نظر در رتبه نخست جهان قرار داد.
 به هرحال اعداد گويای اين موضوع است كه 
مهاجرت به بحثی جدی تر از هميشه در اقتصاد 
ايران تبديل شده است. نيروهای نخبه ای مانند 
مرحوم مريم ميرزاخانی، فيروز نادری و... همگی 
از دل همين جامعه و اقتصاد به كشورهای ديگر 
رفته اند. البته و صدالبته سوالی اساسی هم وجود 
دارد، اينکه آيا اگر اين نخبگان در ايران باقی 
می ماندند، احتماال به اين ميزان بازدهی و اعتبار 
بر  حاكم  ساختار  می رسد  به نظر  می رسيدند؟ 
اقتصاد ايران چنان نيست كه بتواند اين افراد 
صاحب آينده را به جايگاهی درخشان برساند. 
در  هم  ديگر  نخبگان  از  بسياری  اينکه  كما 
كشور ماندند ولی امروز اثری از آنها در اقتصاد 
نمی توان يافت يا اگر اثرگذار هم باشند، به اندازه 
از مهاجران  نيستند. بخشی  نمونه های مهاجر 

رنـج اقتصاد ایـران

جوانانی هستند كه بايد آنها را نيروهای متخصص، فعال و صاحب خالقيت 
و دانش محسوب كرد كه تنها برای دستيابی به شغل و زندگی بهتر راهی 
آن سوی مرزها شده اند. اين گروه در صورتی كه در ايران وضعيت كاری 
مناسبی پيدا كنند و امکان زيست مناسب داشته باشند، احتماال دست به 
مهاجرت نمی زنند. بخشی از داليل مهاجرت نخبگان كشور به آن سوی 
مرزها به موضوع زيست شهروندی مربوط است. اين افراد عالقه  دارند 
در آسايش و امنيت زندگی كنند و گاهی به دليل برخی تصميم گيری ها 
احساس امنيت در آنها از بين می رود. محصول اين اتفاق پيش كشيده شدن 
گزينه مهاجرت برای جوانانی است كه در هرجای ديگر دنيا هم می توانند 
شغل و زندگی داشته  باشند. متاسفانه طی سال های اخير ايران بيش از 
اندازه سياسی و به معنايی سياست زده شده است. اين سياست زدگی احساس 
آرامش و امنيت را به خطر می اندازد و موضوع مهاجرت را بازهم پيش 
می كشد. نکته قابل توجه اينجا است كه مهاجران ايرانی در كشورهای ديگر 
به دليل اينکه شهروند درجه  دو تلقی می شوند، خود را از مناقشات داخلی 
كه می تواند سياسی يا اجتماعی خاص كشور مقصد باشد كنار می كشند 
و عمال زيست شان در فضايی به شدت آرام و فارغ از احواالت پيرامونی 
صورت می گيرد. اتفاقا اين نوع رفتار برای آنها كه از جوی سياست زده به 

فضايی آرام رفته اند، مطلوبيت هم به همراه می آورد.
نسل های بعدی اين ايرانيان مهاجر به دليل اينکه هيچ اتصالی به فرهنگ 
ايرانی ندارند، عمال نشانی از هويت ملی شان را بروز نمی دهند و اين گونه 
يک نسل نخبه از كشور دور می شود. برای درک بهتر اين وضعيت بهتر 
است به آمارهای صندوق بين المللی پولتوجه شود كه نشان می دهد ايران 
در بين 91 كشور جهان از نظر فرار مغزها رتبه اول را در اختيار دارد و 
ساالنه تا 180 هزار نفر با تحصيالت عاليه از كشور خارج می شوند. طبق 
آمار صندوق بين المللی پول هم اكنون بيش از 250 هزار مهندس و پزشک 
ايرانی در آمريکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 
15 كار شناس ارشد، 4 دكتر و ساالنه 5475 نفر ليسانسيه از كشور مهاجرت 
كردند. اين اعداد تاييدكننده وضعيت نامطلوب ايران در مورد پديده مهاجرت 
است.  اما موضوع نگران كننده اين است كه آيا راهکاری برای نگه داشتن 
طيف مهاجران اقتصادی وجود دارد؟ حسرت بزرگ همين جاست كه اقتصاد 
ايران پتانسيل های ذاتی بسياری دارد كه می توان با بهره گيری از آنها به 
اقتصادی قابل رشد رسيد و در اين صورت است كه مقداری از بار مهاجرت 
كاسته می شود.  به همين جهت وقتی در مورد موضوعات صرفا اقتصادی 
مانند بهبود محيط كسب وكار، كاهش حجم بوروكراسی حاكم بر اقتصاد، 
رفع قوانين مزاحم، بهبود وضعيت ساختارهای نظام مالياتی، بانکی و ارزی، 
مبارزه با فساد، ايجاد فضای رقابتی در اقتصاد، ايجاد شفافيت و در يک 
كالم بهينه سازی ساختار اقتصادی صحبت می شود، تنها اقتصاد نيست كه 
نفع می برد و اين جامعه است كه از ثمرات زندگی بهتر شهروندان كشور 

بهره مند می شود.
يک نمونه ساده در نظام اقتصادی ايران موضوع استارت آپ ها است. تنها 
طی دوره ای كوتاه و به سبب ايجاد بسترهای اينترنتی و قانونی، موجی از 
اميد در ميان جوانان تحصيلکرده ايجاد شد و آنها از اين فضا برای خلق 
بنگاه هايشان استفاده كردند. البته بماند كه مدتی بعد فشارهای ملموس و 
ناملموس اقتصادی، همان عرصه را هم تنگ كرد ولی حداقل طی زمانی 
مشخص بخشی از نيروهايی كه ممکن بود برای خلق فرصت شغلی مناسب 
از كشور مهاجرت كنند، در ايران باقی ماندند و بنگاه های خالقيت محور را 

تاسيس كردند. جان كالم اينکه جامعه و اقتصاد هردو به يکديگر 
اتصالی ناگسستنی دارند. بهبود اين دو بايد همزمان صورت گيرد 
و البته كه اقتصاد اولويت های بيشتری دارد ولی بايد دقت داشت 
كه موضوعات به ظاهر اجتماعی مانند مهاجرت در ميان مدت 
می تواند چه اثرات تخريبی عظيمی بر پيکره اقتصاد اين سرزمين 
داشته  باشد. با اين نگاه موضوع بازسازی اقتصاد ايران هم به 
موضوعی ملی تبديل می شود كه ديگر در دايره تنگ اختالفات 
سياسی و جناحی نمی گنجد. برای اينکه از رنج مهاجران كم 

كنيم،  بايد زودتر به فکر بازسازی اقتصاد اين كشور باشيم.

مسعود خوانساری رئيس اتاق تهران 
نشان می دهد حدود 5/ 1  منتشر شده كه  اخيرا خبری 
ميليون ايرانی در آستانه مهاجرت قرار گرفته اند. صرف نظر 
باشد،  نزديک  واقعيت  به  اندازه  تا چه  اين خبر  اينکه  از 
می توان بيان داشت كه مهاجرت و به خصوص مهاجرت 
نخبگان در ايران به مساله ای جدی تبديل شده  است كه 

بايد در مورد آن فکر كرد.
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به  باال،  و  مستمر  رشد  با  دهه  چهار  طی  چین  کشور   
بزرگ ترین اقتصاد، تولیدکننده، تجارت کننده کاال، همچنین 
بزرگ ترین نگهدارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده 

است. 
سوال اساسی اين است كه دولت چين چگونه از سرمايه گذاری و توليد 
حمايت كرده و با چه سياست هايی توانست به چنين پيشرفت عظيم 
اقتصادی دست پيدا كند. فرضيه ها و پاسخ های احتمالی زيادی برای 
اين سوال مطرح می شود كه مركز پژوهش های مجلس نقش دو بازيگر 
و يک ويژگی مشخص در اقتصاد چين را در مسير رشد اقتصادی اين 

كشور بررسی كرده است.
خيزش سريع چين به عنوان يک قدرت بزرگ اقتصادی در مدت زمانی 
موفقيت  بزرگ  موارد  از  يکی  به عنوان  اغلب  دهه،  چهار  به  نزديک 
اقتصادی در دوران مدرن ياد می شود. خيزشی كه اين سوال را به وجود 

از سوی بازوی پژوهشی مجلس بررسی شد

سبک چینی حمایت از تولید

می آورد كه اين كشور برای رسيدن به آن چه گام هايی برداشته و سوال 
بعدی اين است كه دولت چين چگونه از سرمايه گذاری و توليد در اين 
پيشرفت  به چنين  توانست  با چه سياست هايی  و  كشور حمايت كرد 
عظيم اقتصادی دست پيدا كند. در اين خصوص فرضيه ها و پاسخ های 
احتمالی بسياری مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت 
در ايجاد آنها نقش داشته می توان به دو بازيگر »بنگاه های بزرگ«، 
پول«  بازار  كنترل  و  )توسعه ای- سرمايه گذاری(  »بانک های عمومی 
سرمايه گذاری های  هدايت  و  مشخص»كنترل  كامال  ويژگی  يک  و 

توليدی )اجتماعی سازی سرمايه گذاری(« اشاره كرد.
بر اساس گزارشی كه مركز پژوهش های مجلس منتشر كرده، دولت 
از صنعتی  برای حمايت  و 1970  مركزی چين طی دهه های 1960 

شدن سريع، سرمايه گذاری های وسيعی انجام داد، بر اين اساس در سال 
1978 نزديک به سه چهارم توليدات صنعتی اين كشور توسط بنگاه های 
دولتی )SOEs( كه به صورت مركزی كنترل می شدند مطابق با اهداف 
برنامه ريزی مركزی توليد می شد. در اين دوران بنگاه های خصوصی و 
بنگاه های با سرمايه خارجی عموما ممنوع شدند و در واقع هدف اصلی دولت 
چين اين بود كه اقتصاد اين كشور را نسبتا خودكفا سازد، بنابراين تجارت 
خارجی معموال به دستيابی كاالهايی كه امکان ساخت آنها در چين وجود 
نداشت محدود شد، با اين حال بنگاه های دولتی دارای مشکالتی بودند.

به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، بنگاه های دولتی در چين از مداخالت 
نامشخصی  خطوط  می بردند،  رنج  ملی(  و  محلی  سطح  )در  سياسی 
يا  وزارتخانه  از  بيشتری  تعداد  يا  توسط يک  )اغلب  داشتند  از كنترل 

بازپرداخت  انگيزه های  می شدند(،  مديريت  و  كنترل  اداری  واحدهای 
ناچيزی داشتند )محدوديت بودجه های سفت و سختی نداشتند(، اهداف 
شغلی  فرصت های  )ايجاد  می شد  تحميل  آنها  بر  اجتماعی  و  سياسی 
محلی و پرداخت های مالياتی(، فاقد مديران حرفه ای و ساختار حاكميت 
شركتی بودند و بنابراين انگيزه ها برای هدايت اين شركت ها در مسير 
تجاری نسبتا ضعيف بود. با اين شرايط اقتصاد چين پس از اصالحات 
اقتصادی به اقتصاد سوسياليست بازاری معروف شد، اما می توان چين را 
نيز نوعی از سرمايه داری با تركيبی از بنگاه های خصوصی و دولتی و 
هدايت آشکار دولت دانست كه در آن دولت سعی می كند بازار را غالبا از 
طريق حمايت صنايع خاصی كه انتظار موفقيت آنها را دارد، هدايت كند 
و در چنين اقتصادهايی همانند سلف آنها در كره جنوبی و ژاپن، تامين 

مالی بانکی نقش اصلی را ايفا می كند.
درواقع با شروع اصالحات اقتصادی در سال 1978، دولت چين همانند 
كره جنوبی و ژاپن باور داشت كه به كارگيری سياست های صنعتی در 
با  اتصال  در  بزرگ  تجاری  گروه های  از  تعدادی  توسط  كه  اقتصادی 
بنگاه های كوچک و متوسط رهبری می شود،  از  زنجيره های متعددی 
كم هزينه تر و كارآتر است و از اين طريق می تواند فاصله اقتصادی خود 
با كشورهای پيشرفته را با سرعت بيشتری كاهش دهد. از سوی ديگر 
دولت چين صرفا خواهان نرخ باالی سرمايه گذاری بود، بنابراين حجم 
باالی منابع و وام های سيستم بانکی را به بنگاه ها و طرح های بزرگ 
بانک  در سال 1993  تا  پيش گرفته موجب شد  داد. روش  اختصاص 
جهانی اذعان كند كه مکانيسم دخالت در تخصيص اعتبار، عامل اصلی 
معجزه اقتصادی شرق آسيا بوده است. به عبارت ديگر می توان گفت 
آسيا  اقتصادهای شرق  از  زيادی  تعداد  از سوی  بااليی كه  بسيار  رشد 
تايوان، كره جنوبی و چين(  از جنگ جهانی دوم )ژاپن،  در دوره پس 
بنابراين دولت مركزی چين به عنوان دولت  تجربه شد، به دست آمد. 
توسعه گرا، گروه های تجاری بزرگ را به اين دليل رواج داد كه آنها را 
همانند كره جنوبی و ژاپن ابزاری مناسب برای جبران عقب ماندگی های 

اقتصادی خود می دانست.
در واقع دولت چين تا سال 1998 با تخصيص متمركز اعتبارات با اجرای 
رژيم هدايت اعتبار و سپس با تركيبی از طراحی نظام انگيزشی خاص به 
رفتار سودجويانه بانک ها و تخصيص متمركز، خلق اعتبارات بانکی را در 
جهت طرح های توسعه ای و با اولويت های اجتماعی سوق داد كه هيچ گاه 
در اولويت های مکانيسم قيمتی قرار نمی گرفتند. بر اين اساس بازار پول 
همواره تحت كنترل دولت چين بوده است. از سوی ديگر چهار بانک 
بزرگ دولتی كه اكنون بخش اعظمی از سهامشان در اختيار دولت است و 
بعدها سه بانک با سياستی )بنابراين سياست، هدايت اعتبار نيازمند قابليت 
نهادی و حکمرانی باالی دولت است، چنانکه برخی ديگر از كشورها كه 
همين سياست را در همان مقطع در پيش گرفتند به توفيقی دست نيافتند( 
كامال دولتی به عنوان بانک های عمومی عمل كردند كه سرمايه گذاران 
دولتی  بانک های  هدف  می شدند.  محسوب  چين  اقتصاد  در  اصلی 
سودآوری نبوده و آنها سرمايه گذاری های اجتماعی )خلق اعتبار در جهت 
نفع عموم مردم( مانند طرح های زيرساختی كليدی را دنبال می كرده اند.
از سوی ديگر پس از شروع اصالحات اقتصادی چين از بنگاه های دولتی 
كه از دوران كمونيستی برجا مانده بود، بهترين استفاده را كرد. درواقع دولت 
چين صرفا خواهان نرخ باالی سرمايه گذاری بود و بنابراين در سال های 
با  بنگاه های دولتی و سپس  امر توسط  اين  اقتصادی  اوليه اصالحات 
شکل گيری اقتصاد بازاری سوسياليستی و ايجاد مالکيت خصوصی، به 

تمامی بنگاه های بزرگ و طرح های عظيم اقتصادی تسری پيدا كرد.
با اين حال روش چينی ها ويژگی های مشتركی با همسايگانش يعنی 
كشورهای كره جنوبی و ژاپن داشت. در واقع اقتصاد چين را نيز می توان 
نوعی از اقتصاد سرمايه داری با تركيبی از بنگاه های خصوصی و دولتی و 
هدايت آشکار دولت دانست كه در آن دولت سعی می كند بازار را غالبا از 
طريق حمايت صنايع خاصی كه انتظار موفقيت شان را دارد، هدايت كند 
و در چنين اقتصادهايی مانند كره و ژاپن تامين مالی بانکی نقش اصلی را 
ايفا می كند. مسيری كه چين برای رشد اقتصادی طی كرد دو بازيگر و يک 
ويژگی كامال مشخص داشت. از »بانک های بزرگ عمومی )توسعه ای-

سرمايه گذاری( و هدايت اعتبار« و »بنگاه های بزرگ« می توان به عنوان 
سرمايه گذاری«  »اجتماعی سازی  و  كرد  ياد  اقتصادی  بازيگردان های 
می شود. محسوب  اقتصادی  رشد  برای  كشور  اين  ويژگی  نيز 

بازیگران رشد اقتصادی
رشد  بازيگر  به عنوان  اعتبار  هدايت  و  عمومی  و  بزرگ  بانک های  از 
ارزيابی های صورت گرفته می توان  به  توجه  با  ياد می شود.  اقتصادی 
گفت در سال 1993 مطالعات صورت گرفته از سوی بانک جهانی نشان 
معجزه  اصلی  عامل  اعتبار  تخصيص  در  دخالت  مکانيزم  كه  می دهد 
بسيار  رشد  گفت  می توان  درواقع  است.  بوده  آسيا  در شرق  اقتصادی 
بااليی كه در تعداد زيادی از اقتصادهای شرق آسيا در دوره پس از جنگ 
ديده شد )ژاپن، كره جنوبی، تايوان و چين(، با اجرای رژيم هدايت اعتبار 

به دست آمد.
به عبارت ديگر از شروع اصالحات اقتصادی تا سال 1998، برنامه هدايت 
اقتصاد  به صورت  اصالحات،  از  قبل  سال های  مشابه  چين  در  اعتبار 
برنامه ريزی شده مركزی )تقريبا مشابه روش كره جنوبی( پيش رفت، اما 
بعد از آن )دريچه هدايت به سبک ژاپن( طراحی نظام انگيزشی خاص 
كه بانک ها را به صورتی خودانگيخته و اختياری در مسير مطلوب طراحی 
شده از سوی دولت قرار دهد جايگزين آن شد. چهار بانک بزرگ دولتی 
)سابق( و بعدها سه بانک سياستی كامال دولتی، سرمايه گذاران اصلی در 
اقتصاد چين بودند. درواقع دولت چين با تركيبی از تخصيص متمركز 
اعتبارات و طراحی نظام انگيزشی خاص به رفتار سودجويانه بانک ها، 
خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح های توسعه ای و با اولويت های 
قرار  قيمتی  مکانيزم  اولويت های  در  هيچ گاه  كه  داد  سوق  اجتماعی 
قابليت  نيازمند  اين سياست  موفقيت آميز  كارگيری  به  كه  نمی گرفتند 
نهادی و سطح باالی حکمرانی است چنان كه برخی ديگر از كشورها كه 
همين سياست را در همان مقطع در پيش گرفتند به توفيقی دست نيافتند.
اقتصادی  رشد  بازيگران  از  ديگر  يکی  بزرگ  بنگاه های  به كارگيری 
چين محسوب می شود، بازيگری كه به واسطه آن، اين كشور توانست 
با شروع اصالحات  بردارد. به طوری كه  اقتصادی گام  در راستای رشد 
اقتصادی در سال 1978،دولت چين همانند كره جنوبی و ژاپن به اين 
باور رسيد كه به كارگيری سياست های صنعتی در اقتصادی كه از سوی 
تعدادی از گروه های تجاری بزرگ هدايت می شود، كم هزينه تر و كارآتر 
كشورهای  با  خود  اقتصادی  فاصله  از  می تواند  طريق  اين  از  و  است 

پيشرفته با سرعت بيشتری بکاهد.
بنابراين بيشترين منابع بانکی از سوی دولت به طرح ها و بنگاه های بزرگ 
اختصاص پيدا می كرد و تعداد زيادی از بنگاه های كوچک و متوسط نيز به 
زنجيره توليد از طريق بنگاه های بزرگ متصل بودند. به طوری كه تعداد 
بنگاه های بزرگ چين در ليست فورچون 500 جهانی از 24 مورد در سال 
2006 به 110 مورد در سال 2016 افزايش داشته است. مطالعه موردی 
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روسای  كه  داد  نشان  نيز  »هوآوی«  شركت 
روسای  با  نزديکی  رابطه  بزرگ  بنگاه های 
دولت و بانک های چين دارند و از اين طريق 
هماهنگی های  و  نيازها  می توانند  راحتی  به 
الزم را با سياست های اقتصادی دولت داشته 
باشند. مزيت همکاری سوسياليستی گسترده 
يک  كه  شده  باعث  چين  بزرگ  بنگاه های 
بنگاه بزرگ چينی از تمامی مزيت های كشور 
مخصوصا در جهت جهانی شدن استفاده كند.

ویژگی رشد اقتصادی
دولت  كه  مهمی  بسيار  ويژگی های  از  يکی 
»اجتماعی سازی  است،  برخوردار  آن  از  چين 
سرمايه گذاری« از سوی سيستم بانکی است. 
مثبت  جانبی  آثار  اقتصاد،  در  سرمايه گذاری 
بخش های  رونق  و  تقاضا  سمت  در  وسيعی 
مثبت  جانبی  پيامد  اين  اما  دارد،  اقتصادی 
جايگاهی  خصوصی  بازدهی  محاسبات  در 
سرمايه گذاری  به  چين  دولت  بنابراين  ندارد. 
جای  به  آن  در  كه  آورد  روی  اجتماعی 
سرمايه گذاری،  خصوصی  بازدهی  به  توجه 
در  اعتبار  )خلق  آن  اجتماعی  بازدهی  به 
می شود. توجه  مردم(  عموم  نفع  جهت 
كه  است  كارآفرين  دولت  يک  چين  دولت 
بر  را  پرخطر  سرمايه گذاری های  ريسک 
عهده می گيرد و اين امر به خلق فرصت هايی 
در  است.  شده  منجر  توليدكنندگان  برای 
واقع در تجربه توسعه و رشد اقتصادی چين، 
از  زيادی  حد  تا  كارآفرينانه  سودجويی  خوی 
درواقع  برمی خيزد.  سرمايه گذاری  بانک های 
قرار  خطر  معرض  در  كه  بانک هاست  پول 
دارد، نه كارآفرينان. در نسخه دولت توسعه ای، 
اين بانک ها به دولت انتقال می يابند كه در اثر 
»اجتماعی سازی  از  مشخصی  نمونه های  آن، 
بارز  نمونه  می خورد.  رقم  سرمايه گذاری« 
بانک  توسط  سرمايه گذاری  اجتماعی سازی 
مثال  به طور  است.  خورده  رقم  چين  توسعه 
بانک  سوی  از  شده  انجام  سرمايه گذاری 
توسعه چين عامل اصلی موفقيت آن كشور در 

تکنولوژی برق خورشيدی است.
 47 چين  توسعه  بانک   ،2010 سال  از  بعد 
ميليارد دالر برای تامين مالی 15 توليدكننده 
پيشتاز چينی در تکنولوژی های برق خورشيدی 
تنها  نه  چين  توسعه  بانک  داد.  اختصاص 
بلکه  است،  سرمايه گذاری  ريسک  پذيرنده 
از  توليدكنندگان  برای  فرصت های بی نظيری 
اين طريق ايجاد كرده است. اين نکته را نيز 
بايد مدنظر قرار داد كه سياست صنعتی تحت 
روش های  بر  كنترل  از طريق  دولتی  هدايت 

فرصت های  منابع،  تخصيص  غيربازاری 
بسياری را برای فساد به وجود می آورد. يکی 
از مشکالت اصلی دولت چين نيز مساله فساد 
است كه دولت سعی می كند از طرق مختلف 

ازجمله برخورد قاطعانه، آن را كاهش دهد.
سه چالش اقتصادی

از سوی ديگر هرچند چين توانست با اجرای 
پيدا  دست  اقتصادی  اصالحات  به  طرح هايی 
كند، اما اين كشور نيز با سه چالش اقتصادی 
به  اين خصوص می توان  مواجه است كه در 
فساد  و  شخصی  نفع  غيرجاری،  »مطالبات 
حباب  ايجاد  و  خصوصی  بدهی  افزايش  و 
شده  شناخته  مشکل  كرد.  اشاره  اعتباری« 
مطالبات  باالی  ميزان  چين،  بانکی  بخش 
بانک های  از  يک  هيچ  است.  آن  غيرجاری 
تجاری چين بدهی شان از سوی دولت تضمين 
از نقش كنترلی  با اين حال جدا  نشده است. 
دولت در بخش بانکی، دولت چين كمک مالی 
فراوانی برای نهادهای مالی ايجاد كرده است. 
نفع شخصی و فساد يکی ديگر از چالش هايی 
گريبان  به  آن دست  با  دولت چين  كه  است 
است، اين موضوع بر كسی پوشيده نيست كه 
سياست صنعتی تحت هدايت دولتی از طريق 
تخصيص  غيربازاری  روش های  بر  كنترل 
رانت  برای  را  بسياری  فرصت های  منابع، 
وسعت  می آورد.  وجود  به  فساد  بنابراين  و 
چين  دولت  مداخله  سيستم  با  مرتبط  فساد 
اندازه گيری  و  است  بسيار گسترده  اقتصاد  در 
آن نيز غيرممکن است. كانال های بی شماری 
به طور  دارد.  وجود  مقامات  بردن  نفع  برای 
دولتی  بنگاه های  بزرگ  خريدهای  مثال 
هدايت  و  دادن  رشوه  برای  فرصت هايی 
قراردادها به مسيرهای خاصی را ايجاد می كند. 
سودهای  می توانند  چينی  مقامات  همچنين 
دست  به  بانکی  وام های  طريق  از  شخصی 
بنابراين يک مشکل اصلی چين مانند  آورند. 
نسبتا  رشد  توسعه،  حال  در  كشورهای  ساير 
استانداردهای  و  فنی  ظرفيت های  آهسته 
است. حقوقی  سيستم  و  نظارتی  اخالقی 
افشای  طريق  از  فساد  با  مبارزه  حال  اين  با 
چين  در  عمومی  افکار  فشار  و  پرونده ها 
عالی رتبه  مقامات  از  بسياری  كه  شد  باعث 
چين محکوم به اعدام شوند.  افزايش بدهی 
از  يکی  اعتباری  حباب  ايجاد  و  خصوصی 
چالش های پيش روی اقتصاد چين محسوب 
چين  در  بانکی  سيستم  كه  آنجا  از  می شود، 
همواره تحت سياست های دولت عمل می كند، 
بنابراين بانک های چين به طور سرسام آوری 

به هر شركت و تعداد بسياری از افراد وام دادند 
حباب های  بزرگ ترين  از  يکی  نتيجه  در  و 
بزرگ ترين   هم  )شايد  تاريخ  در  اعتباری 
در سال  ديگر  عبارت  به  تاكنون( شروع شد. 
2010، افزايش بدهی خصوصی )رشد اعتبار( 
در چين برابر با 35 درصد توليد ناخالص داخلی 
اسمی آن كشور بود و اين در حالی است كه 
اياالت  و  ژاپن  در  خصوصی  بدهی  افزايش 
آنها  مالی  بحران های  از  قبل  آمريکا  متحده 
افزايش  اوج  از چين بوده است. درواقع  كمتر 
بدهی خصوصی برای ژاپن كه منجر به بحران 
مالی سال 1990 شد، برابر با 25 درصد توليد 
ناخالص داخلی اسمی آن كشور بوده و همچنين 
در  آمريکا  در  خصوصی  بدهی  افزايش  اوج 
بحران سال 2008 تنها برابر با 15 درصد توليد 
است. بوده  كشور  آن  اسمی  داخلی  ناخالص 

زمینه  همیشه  تکنولوژی  پیشرفت 
فراهم  انسان ها  نگرانِی  برای  را 
موقعیتی  هر  در  انسان ها  کرده است. 
نگران هستند که ماشین ها شغلشان را 
از چنگشان بیرون بکشند. اما واقعیت 
و  تکنولوژی  پیشرفت  که  است  این 
هوش مصنوعی اغلب به ایجاد اشتغال 

نیز کمک کرده است.
منبع اصلی: اكونوميست

سال  در  مصـور  كتـاب  نخستيـن  وقتی 
به  آگزبورگ  آلمانِی  شهر  در  1470ميالدی 
چاپ رسيد، كسانی كه روی چوب تصويرگری 
تصور  آنها  زدند.  اعتراض  به  دست  می كردند 
می كردند كتاب های مصور، شغل آنها را تهديد 
برای  تقاضا  كه  بود  اين  واقعيت  اما  می كند. 
بايد  يکی  باالخره  شد.  نيز  بيشتر  آنها  شغِل 
روی اين همه كتاب، تصويرگری انجام می داد. 
بشر هميشه نگران بوده كه مبادا شغلش تحت 
تأثير تکنولوژی تغيير پيدا كند. خيلی از مواقع 
خاطر  به  را  خودش  شغل  كه  می ترسيده  نيز 
حاال  اما  بدهد.  دست  از  تکنولوژی  پيشرفت 
و  رسيده  مرحله هوش مصنوعی  به  پيشرفت 
گرفته است.  اوج  نيز  هيجانات  آن  با  متناسب 
شغل  اين كه  جای  به  تکنولوژی  هم  باز  اما 
آنها  برای  بربايد،  آنها  چنگال  از  را  انسان ها 
اشتغال ايجاد كرده است. برای نمونه هر روز افراد 
بيشتری درگير دنيای ديجيتال و خدمات آنالين 

می شوند. اين هم تنها به خاطر هوش مصنوعی 
است. دادن  رخ  حال  در  آن  پيشرفت های  و 
بر اساس آمار بانک جهانی، بيش از 5ميليون 
نفر در حال حاضر در بازارهای آنالين به صورت 
دوركاری مشغول كار هستند. برخی از آنها برای 
وب سايت ها كار می كنند و برخی نيز به صورت 
می كنند.  توليد  را  مطالبی  يا  محتوا  قراردادی 
برآوردها نشان می دهد درآمد اين شركت ها در 
سال 2016 حدود 6ميليارد دالر بوده است. برخی 
از افراد فعاليت های كوچکی انجام می دهند و 
مبالغی نيز در ازای آن فعاليت ها دريافت می كنند.

فناوری،  حوزه  بزرگ  شركت های  از  بسياری 
استخدام  فضا،  اين  كنترل  برای  را  افرادی 
می كنند. گفته مي شود گوگل در همين راستا 
»موش های  عنوان  با  نفری  10هزار  ارتشی 
شركت ها  ساير  خدمات  كه  دارد  صحرايی« 
نظير يوتيوب را نيز رصد می كنند و به صورت 
مستمر اطالعاتی را در اين باره دريافت می كنند. 
جهانِی  سيستم  طريق  از  نيز  مايکروسافت 

انسان ها، كاربران را كنترل می كند.
هر روز تعداد اين شركت ها و ارتش های سايبری 
در حال افزايش است. يکی از داليل نيز افزايش 
تقاضا برای نظارت بر محتواهای اينترنتی است. 
برای مثال آلمانی ها اخيراً در قانونی در ارتباط با 
فضای مجازی، تأكيد كرده اند كه هر محتوای 
غيرقانونی بايد از آنجا پاک شود. اين نظارت ها به 
صورت 24ساعته صورت می گيرد و ارتش های 

انسانی آنها را انجام می دهند. فيس بوک نيز اخيراً 
اعالم كرده تعداد اين نيروهای خود را از 4هزار و  
500 نفر به 7هزار و 500 نفر افزايش خواهد داد.

آينده از آِن هوش مصنوعی است
البته هوش مصنوعی با پيشرفت خود برخی از 
را حذف خواهد كرد  ديجيتالی  اين شغل های 
اما باز هم انواع ديگری از شغل های ديجيتالی 
را به صورت هم زمان ايجاد خواهد كرد. شايد 
تکنولوژی با پيشرفت خود نياز به محاسبه گرِی 
و  داده ها  به  هم  باز  اما  كند  حذف  را  انسانی 
خود  حيات  ادامه  برای  انسانی  خالقيت های 
بدون  خودروهای  بحث  روزها  اين  دارد.  نياز 
راننده كه به صورت مستقل رانندگی می كنند 
زياد مطرح است اما حتی اين خودروها نيز به 
طراحی الگوريتم هايی نياز دارند كه تنها انسان ها 
می توانند آنها را كنترل كنند. هميشه اين انسان ها 
بوده اند كه الگوريتم ها را طراحی كرده اند يا فضا 
را برای پيشرفت تکنولوژی فراهم آورده اند. يعنی 
تکنولوژی بدون حضور انسان ها نه مزيت است 
و نه محدوديت، هيچ خاصيتی نخواهد داشت. 
چاپ  صنعت  فناوری  پيشرفت  كه  همان طور 
كرد،  كمک  تصويرگران  برای  شغل  ايجاد  به 
پيشرفت و توسعه هوش مصنوعی نيز به ايجاد 
اشتغال برای افرادی كه در اين حوزه ها مشغول 
بازی  اين  كرد.  خواهد  كمک  هستند،  كار  به 
محدود به ديروز و امروز نخواهد بود بلکه در 

آينده نيز به همين شکل ادامه پيدا خواهد كرد.

هوش مصنوعی به گسترش شکل جدیدی از کار کمک می کند
انسان ها برفراز ابرهای مجازی 
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که  می دهد  نشان  بلومبرگ  گزارش 
از  حمایت  حال  در  سنگاپور  دولت 
و  کوچک  شرکت های  و  استارتاپ ها 
متوسط است تا ایده اقتصاد یکپارچه 

دیجیتال را اجرایی کند.
ترجمه: محمد اشرفی

منبع: بلومبرگ
 

اعطای  به جای  دارد  قصد  سنگاپور  دولت 
كمک های بالعوض به شركت های نوپای فعال 
در حوزه فناوری های پيشرفته، اين شركت ها را از 
طريق انجام تجارت با آن ها مورد حمايت قرار دهد.
ويوين باالكريشنان، وزير امور خارجه سنگاپور 
كه مسئوليت اجرای طرح »ملت هوشمند« را 
سه شنبه  روز  دارد  عهده  بر  كشور  اين  در  نيز 
تلويزيونی  شبکه  خبرنگار  با  مصاحبه ای  در 
دولت  كرد  اعالم  سنگاپور  در  بلومبرگ 
متبوعش قصد دارد در راستای شکل دهی يک 
خصوصی  بخش  ديجيتال،  يکپارچه  اقتصاد 
را  متوسط  و  كوچک  شركت های  به ويژه  و 
دهد. سوق  نوآوری  سمت  به  بيش ازپيش 
اين مقام سنگاپوری تصريح كرد: »ما می خواهيم 
بخش خصوصی را نه از طريق اعطای كمک های 
بالعوض، بلکه با خريد خدمات، حمايت و تقويت 
كنيم. اين يک مدل تقاضامحور است و من هيچ 
اعتقادی به اعطای كمک های بالعوض ندارم«.

حوزه  در  قدرتمند  كشوری  كه  سنگاپور 
است  تالش  در  می شود  محسوب  تجارت 
مركز  به يک  اقتصاد خود،  تغيير ساختار  با  تا 

بنگاه های کوچک و متوسط در سنگاپور به سمت نوآوری سوق داده می شوند 
سنگاپور چگونه از شرکت های نوپا حمایت می کند؟

پيشرفته  فناوری های  و  نوآوری  جهانی 
تبديل شود. در همين راستا تاكنون ميلياردها 
توسعه،  و  تحقيق  صرف  كشور  اين  در  دالر 
و  شهروندان  به  جديد  مهارت های  آموزش 
است. شده  نقد  پول  بدون  جامعه  يک  ايجاد 
اقتصاد  هدف  تحقق  می گويد  باالكريشنان 
ديجيتال، برای حفظ سطح درآمد و اشتغال در 
بين طبقه متوسط سنگاپور بسيار حياتی است. 
وی می افزايد: »اگر ما به اين مسئله نپردازيم، در 
آينده شاهد از دست رفتن شغل ها و تحت فشار 
قرار گرفتن طبقه متوسط خواهيم بود. ما بايد 
جامعه را با ابزارها و مهارت های جديد تجهيز 
كنيم و البته اين كار را به گونه ای انجام دهيم كه 

كسی جا نماند«.

نگرانی های تجاری
اگرچه مخالفان و منتقدان جهانی شدن ازجمله 
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا معتقدند اين 
طبقه  درآمد  و  اشتغال  كاهش  موجب  فرآيند 
متوسط خواهد شد، اما ويوين باالكريشنان كه 
است،  ديپلماسی سنگاپور  رئيس دستگاه  خود 
در اين مورد نظر ديگری دارد. وی خاطرنشان 
می سازد: »برخالف كشورهايی كه برای حفظ 
بالاستفاده تالش می كنند،  و  منسوخ  مشاغل 
مشاغل  آن ها  در  كه  حوزه هايی  به  بايد  ما 
جديد ايجاد می شود و نيز به روش های نوين 
توزيع ارزش و فرصت های شغلی توجه نموده 

و شهروندان خود را برای اين امر آماده كنيم«.
به گفته باالكريشنان، دولت سنگاپور در سال 

اين  دالر  ميليارد   19 معادل  بودجه ای   2016
كشور )14 ميليارد دالر آمريکا( را برای تحقيق 
تخصيص  پنج ساله  دوره  يک  طی  توسعه  و 
روند  تسريع  به منظور  طرفی  از  است.  داده 
خلق محصوالت و خدمات جديد، دسترسی به 
پايگاه های داده باز نيز برای بخش خصوصی 

ميسر خواهد شد.
اينترنت و تلفن همراه  باال بودن ضريب نفوذ 
اين دولت- در سنگاپور، تالش های  هوشمند 
شهر برای تبديل شدن به يک اقتصاد ديجيتال 
را با موفقيت بيشتری همراه كرده و می تواند در 
ادامه موجب افزايش نرخ رشد اقتصادی آن شود. 
لی هسين لونگ نخست وزير سنگاپور چندی 
پيش طی سخنرانی خود در تجمع  مردمی روز 
ملی اين كشور از هم وطنان خود خواست  كه 
فناوری را با آغوش باز بپذيرند. وی اذعان داشت 
كشورش هنوز هم راه درازی برای ساده سازی 
الکترونيک خود و تبديل  سامانه های پرداخت 
شدن به يک جامعه بدون پول نقد پيش رو دارد.

يا  و  اجباری  كارآفرينی  ايجاد  باعث  اشتغال  نرخ  افزايش  يا  كاهش   
فرصت محور در سطح شهرها می شود به عبارتی به هر اندازه سطح اشتغال 
در يک جامعه كاهش بيابد مردم به كارآفرينی اجباری روی می  آورند و 
بالعکس. در اين زمينه تحقيقات مختلفی انجام شده است كه مويد اين 
حوزه  در  پديده  دو  اين  تعريف  به  همکاران  و  اكس  می باشند،  مطالب 
كارآفرينی پراخته و در تعريف كارآفرينی فرصت محور چنين می نويسند: 
“راه اندازی كسب و كار برای بهره برداری از يک فرصت درک شده در يک 
كسب و كار”، را كارآفرينی فرصت محور می نامند و در تعريف كارآفرينی 
اجباری نيز بيان می كنند كه “راه اندازی كسب وكار به دليل اينکه شما به 
داخل آن هل داده می شويد كارآفرينی اجباری تلقی می شود. همان طور كه 
گفتيم، وقوع يک كاهش در رشد اشتغال منطقه ای، درگيری در انگيزش 

اجباری برای كارآفرين شدن را در مناطق شهری افزايش می دهد.
اثرات مثبت نسبتا روشنی از رشد اقتصاد منطقه ای برای ايجاد انگيزش 
فرصت محور در كارآفرينی پيدا شده اند كه در مناطق شهری شناخته شده 
باالتر می باشد؛ البته به زعم آتيو)2007( فرصت های مراحل اوليه فعاليت 
كارآفرينانه توانايی تركيب هر نوع فعاليت های كارآفرينی شامل خوداشتغالی 
را دارد، كه اين نرخ می تواند شامل كارآفرينی رشد كم يا صفر شود. براساس 
داده های ديدبان جهانی كارآفرينی)GEM( نزديک به 50 درصد تمامی 
استارت آپ ها تالش می كنند اين انتظار را نداشته باشند كه در طول 5 سال 

اخير بتوانند شغل جديدی را ايجاد كنند.

 شکل 1: مراحل رشد فعاليت های كارآفرينانه

محققان به اين مهم تاكيد می كنند كه تفاوت بين كارآفرينی اجباری و 
فرصت محور در نوع انگيزش نهفته در آنها می باشد، به عبارتی هنگامی 
كه كه كارآفرينی، از نوع فرصت محور می باشد، بيشتر جنبه انگيزشی به 
خود می گيرد، و اين انگيزه ها بيشتر به افراد و مناطق وابسته اند، و به زعم 
 )necessity(آموروس و بوسما؛ كارآفرينی اجباری يا كارآفرينان اجباری
به افرادی اشاره دارد كه به سمت شروع يک كسب و كار هل داده می 
شوند زيرا برای اين افراد فرصت ديگری برای كار و فعاليت مطرح نمی شود 

و وجود ندارد در حاليکه آنان نيازمند يک منبع درآمدی هستند.

بوسما و استرنبرگ)2014( نيز در ادامه تحقيقات خود به اين مهم تاكيد 
می كنند كه عالوه بر عوامل متعدد موجود می توان از بيکاری به عنوان 
يک علت ممکن برای هل دادن مردم به سوی كارآفرينی نام برد و در 
اصل، كارآفرينی اجباری با مشخصه های يکسانی از محيط منطقه ای تحت 
تاثير قرار می گيرد كه كارآفرينی فرصت محور و اقتصاد شهری و محلی 
نيز در اينجا به ايفای نقش می پردازند. آنها در سال های قبل نيز به 
بررسی اين پديده پرداخته بودند و در آن نيز به اين مهم رسيده بودند كه 
كارآفرينی اجباری و فرصت محور در كشورهای در حال توسعه نسبت به 
كشورهای توسعه يافته بيشتر مطرح می شود و بسياری از افراد در نمونه های 
تحقيقاتی احتماال دچار نوعی اغراق در بيان اينکه آنها بيشتر از اينکه درگير 
فعاليت های كارآفرينی باشند در تعقيب يک فرصت هستند، شده اند زيرا در 
حقيقت آنها گزينه و انتخاب ديگری برای كار كردن و فعاليت نداشته اند. 
همچنين فرصت های كاری و به تبع آن هزينه های فرصت كارآفرينی، در 
كشورهای توسعه يافته بيشتر هستند كه اين به نوبه خود ميزان كارآفرينی 

فرصت محور را كاهش می دهد.
آنها در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند كه رابطه بين كارآفرينی 
اجباری و توسعه اقتصادی در كشورهای با درآمد پايين بيشتر منفی به نظر 
می رسد در حاليکه رابطه بين كارآفرينی فرصت محور و توسعه اقتصادی 

در كشورهای با درآمد باال مثبت می باشد.

بوسما و همکاران نيز به ارائه مدلی در اين راستا می پردازند كه طبق آن 
يک فرد كارآفرين دارای انگيزش مبتنی بر فرصت، در تبديل شدن به يک 
كارآفرين با عوامل، موانع و شرايط مختلف همچون ترس از شکست، 
فرصت ها، مقدورات و امکانات و … روبرو شده و نهايتا تصميم خود را 
مبنی بر كارآفرينی می گيرد اما در كارآفرينی اجباری فرد به طور مستقيم 
و به جبر به درون كارآفرينی انداخته می شود به عبارتی فرد بدون توجه به 

بررسی عواقب كارآفرين شدن باالجبار كارآفرين می شود.
چهارچوب وضعيت های كارآفرينی منطقه ای و ملی، ادراكات كارآفرينی 

و الزامات فعاليتهای كارآفرينی در شکل شماره)2( نشان داده شده است:

کارآفرینی اجباری و فرصت محور و عوامل موثر بر آن
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                     شکل2:چهارچوب حاالت و شرايط كارآفرينی
 

نتايج تجزيه و تحليل چندسطحی بوسما و استمبرگ)2014( نشان می 
دهد كه؛ در مناطق مشخص شده با رشد اقتصادی قابل مشاهده)به جای 
تنوع در  استارت آپ( و دارای  اقدامات منطقه ای شناسايی فرصتهای 
فعاليت های اقتصادی)بجای تخصص گرايی( بيشتر كارآفرينان در مرحله 

اوليه دارای فرصت انگيزشی هستند. 
در شاخص كارآفرينی نوپای اجباری ايران دارای رتبه 6 با 38,69 درصد 
بوده و پايين ترين رتبه متعلق به نروژ با 3,54درصد و بيشترين رتبه مربوط 
به بوسنی با 50,83درصد است. سرانجام در ميان 10 اقتصاد منبع محور 
ايران رتبه يک و اوگاندا با 18,88 درصد دارای پايين ترين رتبه شاخص 
و در شاخص  باشند.  اقتصاد می  نوع  اين  در  اجباری  نوپای  كارآفرينی 
)با  رتبه 61  ايران حائز  نوپای فرصت گرا در ميان كشورها  كارآفرينی 
60,56درصد( بوده است در حالی كه بهترين رتبه مربوط به كشور دانمارک 
با 91,06درصد و بدترين رتبه متعلق به بوسنی )با 48,45درصد( است. 
همچنين در اين شاخص، در ميان 10 كشور اقتصاد منبع محور ايران حائز 
رتبه ی 8 و اوگاندا با 80,84 درصد بيشترين و كامرون با 59,23درصد 
دارای پايين ترين رتبه می باشند )دفتر ديده بان جهانی كارآفرينی در 

ايران, 1395(.
در ادامه اشاره ای مختصر به برخی از عواملی كه موجب تحريک كارآفرينی 

در بستر شهرها می شود خواهيم كرد:
• وجود کسب وکارهای کوچک و متوسط

تاكنون برای اندازه گيری كارآفرينی شهری معيارهای مختلفی و متنوعی 
معرفی شده اند كه هنوز توافقی قطعی در اين باب صورت نگرفته است، 
و  خوداشتغالی  شاخص  دو  از  خود  تحقيق  در  گليسر)2007(  ال  ادوراد 
متوسط اندازه شركت برای اندازه گيری كارآفرينی شهرها استفاده كرده 
است. وی در اين راستا بيان می دارد كه شايد نرخ خوداشتغالی طبيعی ترين 
كه  مردمی  شامل  كه  باشد  كارآفرينی  اندازه گيری  جهت  فردی  معيار 
خودشان هدايت شركت و موسسه اشان را بر عهده دارند می شود. براساس 
سرشماری سال 2000 در آمريکا به ميزان 8.5 ميليون نفر خوداشتغال 
هستند. وی حضور شركت های كوچک در صنايع تامين كننده را معياری 
مهم در اندازه گيری می داند، و چينتز 1961 نيز توصيه كرده است كه 
نرخ خوداشتغالی به شدت با حضور شركت های كوچک مرتبط است و 
با  با تامين كنندگان ورودی دارد.  ارتباط را  نرخ خوداشتغالی قوی ترين 
اينحال بايد متذكر شد كه طبق يافته های بنياد كافمن مسلما خوداشتغالی 
معيار ناقصی برای سنجش كارآفرينی می باشد كه انبوهی از فعاليت های 
كارآفرينی را ارائه داده اما نمی تواند در تعيين ميزان موفقيت كارآفرينان به 

كار گرفته شود به عبارتی نرخ خوداشتغالی نشانگر آمار مالکيت كسب 
وكارهای محلی می باشد اما نمی تواند برای نشان دادن نوآوری های 
كارآفرينانه به كار برده شود. در هر حال اين نرخ، در حال حاضر يک 
اندازه گيری  برای  دسترس،  در  آماری  معيار  بهترين  و  مرتبط  خروجی 
فعاليت های كارآفرينانه براساس مکان است. در ادبيات موضوع نيز اغلب 
از ميانگين اندازه تاسيس برای اندازه گيری كارآفرينی در شهرها استفاده 
شده است. از آنجايی كه اكثرا كارآفرينی در ارتباط با كسب وكارهای 
كوچک است متوسط اندازه تاسيس ها را به عنوان پروكسی منطقی برای 
كارآفرينی شهرها به كار می گيرند گرچه آن ممکن است اطالعات ديگری 
را مثل درجه رقابت در مناطق را نيز در بر بگيرد. در اندازه گيری كارآفرينی 
بر معيارهای هدايت كننده زيادی مانند: تولد كسب وكارهای كوچک در 
شهرها تمركز شده، و تحقيقات جديد اهميت كسب و كارهای جديد را 
در رشد اقتصادی نشان می دهد . نياد كافمن نيز از معيارهای اندازه گيری 
فعاليت های كارآفرينانه به ميانگين اندازه شركت ها در مناطق اشاره كرده 
و نهايتا دو معيار اندازه گيری كارآفرينی، يعنی “اندازه شركت ها و نرخ خود 

اشتغالی” را مورد تاكيد قرار می دهد.
مطالعات متعدد نشان داده اند كه در قرن SME ،21ها منشا اصلی اشتغال 
مولد، تمهيد محيط كارآفرينی، تسريع در خالقيت و نوآوری و گشايش 
برای  مناسب  واحدها فضای  اين  و  بوده اند.  تجاری  نوين  فرصت های 
اجرای ايده های كارآفرينان را فراهم می كنند. حضور نيروی كار مناسب، 
قوی ترين پيش بينی كننده تولد شركت جديد و شركت كوچک می باشد. 
طبق تحقيقات صورت گرفته به نظر می رسد كاركنان يک ورودی حياتی، 
درون يک كسب وكار جديد باشند، اما در تحقيق گليسر ارتباطی بين 
تركيب كارگر و نرخ خود اشتغالی وجود ندارد. يک اقليم شهری كارهای 
زيادی بوسيله غنای فرهنگی، تنوع اقتصادی، ارتباطات بين المللی، و 
مزيت های زيرساختی)آموزش و حمل و نقل( برای انجام دادن دارد كه 
اين ها در هر شهری در دسترس نمی باشند. جاكوب در كتاب )اقتصاد 
شهرها( استداللی آورده كه با گذشت حدود 40 سال از نشر آن، هنوز 
با قاطعيت مورد قبول است: او بيان می دارد كه شدت زياد رقابت درون 
او  است،  اقتصاد شهری  باالی  رشد  نشانگر  بين شركت ها،  منطقه ای 
استدالل می كند كه در نتيجه افزايش تعداد شركت ها، ناشی از راه اندازی 
زياد استارت آپ ها، رقابت افزايش خواهد يافت و در نتيجه اقتصاد منطقه ای 
به رشد دست خواهد يافت)خودش(. اثرات خارجی مختلف بيشتر از سوی 
ديدگاه های ايستای مارشال رومر كه بر تراكم درون صنعت)منطقه بندی 
اقتصادی( متمركز است و اثرات خارجی جاكوب كه ديدگاهی پويا در 
تمركزش بر تراكم درون صنعت دارد)اقتصاد شهر محور(، مورد تاكيد است. 

طبق تحقيقات صورت گرفته يک رابطه منفی قوی بين رشد اشتغال در 
مادرشهرها و ميانگين اندازه شركت ها وجود دارد، اين رابطه منفی هم در 
محيط های شهری و هم در داخل محيط های شهری كه بوسيله صنعت 
ايجاد شده اند ديده می شود. نتيجه اينکه هرچقدر كارآفرينی بيشتر تکرار 
می شود)سقوط اندازه شركت ها(، اشتغال رشد سريعتری پيدا می كند و يک 
رابطه مثبت و قوی بين رشد استغال شهری و نرخ خود اشتغالی در نواحی 
مختلف شهری وجود دارد، گرچه اين رابطه در سطح صنعتی به وضوح 
ديده نمی شود. ورود شركت های جديد و خروج ناگريز هر يک از آنها و 
گردش منابع شركت ها اثرات قوی تری از رقابت شركت های متصدی، بر 
نوآوری و بهره وری منطقه ای می گذارد. اكثر شركت هايی كه در نواحی 
وابسته به اقتصاد كل قرار گرفته اند از شركت هايی كه در نواحی احتمالی 
ديگر قرار گرفته اند كارآفرينانه تر هستند و ممکن است اين استنباط بشود 
كه هرچقدر در يک ناحيه متوسط اندازه شركت ها؛ كوچکتر باشند به همان 

ميزان كارآفرينی بيشتر باشد .
• میزان مالیات

از عوامل ديگر موثر بر كارآفرينی شهری می توان به عامل ماليات و سطوح 
آن اشاره كرد. در اياالت و محالت نيز سطوح مختلف ماليات بر درآمد 
و فروش و دارايی وجود دارد و سطوح كلی اين ماليات ها و ساختار نرخ 
مالياتی فاكتورهای مهمی اند كه بر راه اندازی و رشد كسب و كارهای 
جديد تاثير می گذارد. مطابق تحقيقات با پيشرفت سيستم مالياتی، پرداخت 
ماليات مورد انتظار برای مشاغل دارای انحراف زياد افزايش می يابد، بر 
اين طبق، پيشرفت سيستم مالياتی گرچه ممکن است عادالنه باشد اما آن 
به احتمال زياد به عنوان مجازاتی برای كارآفرينان مطرح می شود. در واقع 
چون صاحبان كسب وكارهای كوچک می توانند راه های كم كردن مخارج 
شخصی، همانند مخارج كسب وكار را پيدا كنند نرخ باالی ماليات محلی 
می تواند به نرخ باالی خوداشتغالی منجر شود گرچه احتماال اگر درصورت 
اندازه گيری كارآفرينی با معيارهای مختلف، نتايج مختلفی نيز بدست می آيد. 
اهميت متعادل نگه داشتن نرخ مالياتی، برای كارآفرينان فرض مطمئنی 
است همانگونه كه برای فعاليت های اقتصادی بسيار گسترده مهم است.
همانگونه كه ذكر شدكارآفرينی تحت تاثير ماليات بر كسب و كارها بوده و 
نرخ باالی ماليات بر كسب وكار موجب كاهش جذابيت كارآفرينی شده و 
بالعکس نرخ كم ماليات بر كسب و كار، كارآفرينی را جذابتر می سازد. به 
زعم گولسبه)2000( نيز ماليات بر فروش محلی، آينده جذابی شبيه ماليات 
بر مصرف دارد كه برخی از انگيزه های صرفه جويی و ذخيره را كاهش 
می دهد. گرچه در عصر اينترنت، ماليات بر فروش محلی می تواند مردم را از 
فروشگاه های محلی دلسرد كند كه اين ممکن است متعاقبا موجب كاهش 
ميزان فعاليت های خرده فروشی كارآفرينانه در سطح محلی شود. برخی 
شواهد جديد نشان می دهد كه معافيت های مالياتی شركت های خاص، در 
واقع توانايی جذب شركت ها يا كارخانه ها به مکان های خاص و معين را 
دارد گرچه دو ايراد برای مشوقهای مالياتی شركت های خاص وجود دارد: 
اوال آنها به جای داليل كامال اقتصادی، مساعد سياسی شناخته شدن 
هستند، و ثانيا آنها ويژگی و مشخصه حاصل جمع صفر را دارند. بخاطر 
اين داليل ايالت ها و محالت بايد از سياستهای مالياتی كم برای شركت 
های خاص استفاده كنند. قويترين اجماع درباره دوره های سياستی مناسب 
در عرصه های نظارتی اتفاق افتاده كه در آنجا سودهای قابل توجهی از 
اتخاذهای سريع و فرايند ساده سازی مصوبه های قانونی بوجود آمده است 
كه داليلی برای عالقه به محدوديت های ماليات تصاعدی در سطوح ايالتی 
و محلی وجود دارد و حتی سيستم قيمت گذاری ترافيکی نيز می تواند گامی 

سازنده در تسريع حمل و نقل كه از عوامل موثر كارآفرينی شهری هست، 
باشد.

• اقتصاد محلی
محلی سازی اقتصاد و توسعه اقتصاد محلی من جمله عواملی می باشد 
كه می تواند بر توسعه و رشد شهرها و متعاقبا نرخ كارآفرينی تاثير بگذارد. 
بر  مثبت  تاثير  چهار  اقتصاد  محلی سازی  استرنبرگ  و  بوسما  زعم  به 

شركت های جديد كارآفرين می گذارد كه اين موارد عبارتنداز: 
• كارآفرينان با حداقل توان بالقوه، موفق می شوند تا به ورودی های 

خاصی كه برای توليد محصول جديد مورد نياز است دسترسی پيدا كنند.
• رقابت قوی در يک خوشه با چندين شركت در صنعتی يکسان ممکن 
است نتيجه كيفيت باالی شركت ها و محصوالت اشان باشد )بلکه در نرخ 

پايين تر بقاء استارت آپ ها.
• كارآفرينان ممکن است از مدل های ارائه شده به وسيله كارآفرينان ديگر 
در بسياری از ساير صنايع و مکان های يکسان و در نتيجه اثرات ناشی از 

يادگيری های مرتبط، منافعی به دست آورند.
برای محصوالت جديد  تقاضا  ايجاد  به  است  ممکن  اقتصاد محلی   •
كارآفرينی كه غالبا بازار محصوالت جديدش را واقعا نمی شناسد كمک كند.
ادوراد گليسر)2013( در مطالعه خود بر شهرهای آمريکا به بررسی ميزان 
خوداشتغالی به عنوان نشانه ای از كارآفرينی كه در صنايع مختلف مشغول 
هستند پرداخت و سهم هريک از صنايع را در ميزان اشتغال و خوداشتغالی 
را مشخص كرد كه صنعت “معدن،خدمات رفاهی و ساخت و ساز” و 
با اختصاص  باال” هر كدام  نيازمند مهارت  صنعت “خدمات اطالعاتی 
15.36 و 19.56 درصد از كل افراد خوداشتغال در آمريکا بيشترين ميزان 
خوداشتغالی را در بين صنايع مختلف به خود اختصاص داده اند به عبارتی 
34.92 درصد از افراد خوداشتغال در آمريکا در اين صنايع مشغول به فعاليت 
بوده اند و اين در حالی بود كه ميزان افراد مشغول به فعاليت در اين صنايع 

روی هم رفته به 20.82 درصد می رسيد. 
نکته قابل توجه در اين نتايج سهم كم فعاليت های توليدی با مهارت 
اندک و باال در ميزان خود اشتغالی بود كه اين دو با اينکه 18.59 درصد 
افراد شاغل را در خود جای داده بودند تنها 6.7 درصد خوداشتغالی را 
به خود اختصاص داده بودند. نکته ديگر مويد اين مطلب بود كه تنها 
باال بودن مهارت در افراد نمی تواند به خوداشتغالی ختم شود آنگونه كه 
از تحقيق می توان استنباط كرد اينکه مهارت در چه صنعتی است خود 
از اهميت بيشتری نسبت به خود مهارت برخوردار است به نحوی كه 
نرخ خود اشتغالی در بين افراد ماهر در صنايع توليدی تنها 0.86 درصد 
بود درصورتيکه ميزان خوداشتغالی در بين افراد ماهر در حوزه خدمات 
اطالعاتی به 8.25 درصد می رسيد و حتی اين ميزان در بين افراد كم 
مهارت اين حوزه به 4.74 درصد می رسد كه از ميزان خوداشتغالی در افراد 

ماهر صنايع توليدی بسيار باالتر است.
منابع:

دفتر ديده بان جهانی كارآفرينی در ايران. )1395(. گزارش برنامه پژوهشی 
ارزيابی شاخص های كارآفرينی در ايران بر اساس مدل ديده بان جهانی 

.GEM كارآفرينی . تهران: ديده بان جهانی كارآفرينی
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همه می خواهند بدانند مسیر آینده کجاست؟ افق طلوع اقتصاِد 
در انزوای ایران کجاست؟ در این مقاله به موقعیت امروز اقتصاد 

ایران و خاستگاه رشد آن اشاره شده است؛ با هم بخوانیم.
علی سرزعيم،اقتصاددان

نسبتاً  افت  با  تحریم  دوره  در  ایران  اقتصاد  که  می دانند  همه 
شدیدی مواجه شد و انتظار می رفت که با رفع تحریم، اقتصاد 
بتواند به مسیر رشد خود بازگردد. کاهش شدید قیمت نفت در 
سال 1394 و ماندگاری قیمت نفت در ارقام پایین نشان از آن 
داشت که دیگر نمی توان به افزایش درآمدهای حاصل از صادرات 
منابع نفت و گاز امید بست. تنها روزنه امید در این بخش از 
محل افزایش صادرات نفت بود که در سال 1395 محقق شد و 
ایران توانست با بازپس گیری بازارهای نفتی خود رشد اقتصادی 
باالیی را در آن سال تجربه کند. سؤالی که پیوسته پیش روی 
اقتصاددانان قرار دارد آن است که آینده رشد اقتصادی ایران 
نفت  قیمت  افزایش  به  امیدی  نه  که  وقتی  بود  چگونه خواهد 
هست و نه امیدی به افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت؟

خاستگاه رشد اقتصادی آینده ایران
کسب وکارهای نوین، سرآغاز رشد اقتصاد ایران

 

سرمايه گذاری  متوجه  نگاه ها  كه  است  طبيعی  البته  فضايی  چنين  در 
خارجی  سرمايه گذاری  كه  كنند  تصور  مسئوالن  و  شود  خارجی 
تصور  اين  باشد.  ايران  اقتصادی  رشد  مسير  راه گشای  بتواند  شايد 
شرحی  به  اما  می رسد  نظر  به  منطقی  واقعيت  چندين  به  توجه  با 
نيست. درستی  صددرصد  و  كافی  نگاه  شد  خواهد  گفته  كه 
وقتی كه اقتصاددانان می خواهند منابع رشد را در سطح كالن دسته بندی 

كنند معمواًل به پنج خاستگاه اشاره می كنند:
 1( افزايش سرمايه گذاری

 2( افزايش عرضه نيروی كار
 3( افزايش سرمايه انسانی يعنی آموزش

 4( ارتقای سطح تکنولوژی
 5( افزايش بهره وری كل عوامل.

 به عبارت ديگر گفته می شود كه برای توليد در سطح كالن به سرمايه 
و نيروی كار نياز است و آموزش موجب افزايش بهره وری نيروی كار و 
ارتقای سطح تکنولوژی موجب ارتقای بهر ه وری سرمايه خواهد شد و ديگر 
عوامل مؤثر در رشد در بهره وری كل عوامل طبقه بندی می شود. حال اگر 
با اين چارچوب نظری به عملکرد رشد اقتصادی ايران در سه دهه گذشته 
نگاه كنيم متوجه می شويم كه رشد اقتصادِی محقق شده عمدتاً از محل 
افزايش سرمايه گذاری بوده كه به مدد درآمد نفت ميسر شده است. متاسفانه 
هرم جمعيتی و افزايش سال های تحصيالت نتوانسته تأثير چندانی در رشد 
اقتصادی ايران داشته باشد. حال اگر تصور اين باشد كه در سال های آينده 
درآمد نفت پايين خواهد بود نمی توان اميد داشت كه اقتصاد ايران در آينده 
بتواند رشد اقتصادی را از نوعی كه در گذشته تجربه می كرده دوباره تجربه 
كند. بايد به خاطر داشت كه سرمايه گذاری های موجود به شکل راه، پل، 
بيمارستان، دانشگاه و ماشين آالت نيز به تدريج دچار استهالک می شود و 
سرمايه گذاری دولتی در آينده عمدتاً صرف جبران سرمايه گذاری های موجود 
خواهد شد و منابع چندانی برای سرمايه گذاری های جديد باقی نخواهد ماند.
با اين تحليل عده ای به ضرورت سرمايه گذاری خارجی به عنوان راهی 
برای برون رفت از اين مشکل نگاه می كنند. به اعتقاد آنها سرمايه گذاری 
خارجی موجب می شود تا هم ميزان سرمايه گذاری افزايش يابد و هم سطح 
تکنولوژی در كشور ارتقا پيدا كند و هر دو در رشد اقتصادی مؤثر خواهند 
بود. در ارزيابی اين ديدگاه بايد گفت كه اين نگرش درست است اما كافی 
نيست و به اعتقاد اين جانب اقتصاد ايران می تواند رشد خود را از محل 

ديگری نيز تأمين كند. آن محل كجاست؟
قبل از اينکه پاسخ اين سؤال را بدهم بد نيست به يک واقعيت جالب 
در اقتصاد امريکا اشاره كنم. همه می دانند كه عملکرد اقتصاد امريکا در 
دهه 90 ميالدی بسيار ممتاز بود. برای اقتصاددانان اين سؤال مطرح بود 
كه خاستگاه رشد اقتصادی امريکا در اين مقطع چه بوده است؟ پاسخی 
كه در ابتدا به ذهن می رسيد اين بود كه تکنولوژی اطالعات موجب اين 
رشد شديد اقتصادی شد. اما اين پاسخ كه در نگاه اول بسيار درست و 
منطقی می نمايد در يک نگاه عميق تر دچار اشکال است زيرا به قول رابرت 
سولو – برنده جايزه نوبل و پدر نظريه های رشد- كامپيوترها روی ميزها 
بود ولی در فرآيند توليد قرار نداشت. بنابراين كامپيوتر نمی توانست اين 
رشد را ايجاد كند. پس خاستگاه رشد اقتصادی امريکا در دهه 90 چه بود؟ 
استيگليتز پاسخ اين سؤال را در كتاب درسی خود به نقل از يک گزارش 
از شركت مکنزی آورده است. اين گزارش می گويد كه رشد اقتصادی 
امريکا از جايی رخ داد كه هيچ كس فکرش را نيز نمی كرد! فروشگاه های 
زنجيره ای والت مارت. اين فروشگاه های زنجيره ای شيوه ای برای توزيع و 

فروش در پيش گرفتند كه موجب شد بهره وری به شدت افزايش يابد و اين 
امر اثرات خود را در كل اقتصاد بزرگ امريکا بر جای گذارد.

اين نکته مهم چه درسی برای اقتصاد ايران دارد؟ آيا اقتصاد ايران از جايی 
كه كمتر به آن توجه شده می تواند رشد كند؟ پاسخ اين جانب مثبت است. 
اقتصاد ايران در آينده رشد خود را از جايی كه كمتر كسی به آن فکر كرده 
بود كسب خواهد كرد و آن چيزی نيست جز عرصه اينترنت و فناوری های 
فضای مجازی. ايجاد ديجی كاال، اسنپ، تپسی، كارپينو، مامان پز، چيليوری 
و ديگر برنامه های آنالين در ايران موجب شده تا همان سرمايه های موجود 
در اقتصاد به شکل بسيار كارآمدتری مورد استفاده قرار گيرد. در گذشته 
مسافرها و خودروها بودند اما وقتی اسنپ آمد موجب شد تا يک بازی 
برد- برد در اقتصاد شکل گيرد كه هم مردم و هم صاحبان خودرو منتفع 
شدند. اين برنامه اينترنتی بهره وری را به سهم خود افزايش داد. مهم تر از 
همه روحيه يأس و نااميدی را كه نسبت به اقتصاد ايران وجود داشت درهم 
شکست و كسانی را كه دچار غرولندهای افراد مأيوس مبنی بر بی عاقبت 
بودن اقتصاد بودند متحول كرد و نشان داد كه می توان در همين اقتصاد 
نيز كار بزرگ كرد و از همين اقتصاد درآمد خوبی حاصل كرد. اينک جامعه 
جوان ايران ديگر اميد خود را به بخش دولتی و سياست های آن وابسته 
نکرده است بلکه دارد می آموزد كه می توان با كارآفرينی شغل ايجاد كرد و 
به درآمد مقبولی دست يافت. بی ترديد گسترش اين روحيه موجب انفجار 
كارآفرينی در اقتصاد ايران خواهد شد و خواهد توانست متغير بهره وری را در 
اقتصاد ايران افزايش دهد. يکی از سركوفت هايی كه پيوسته به ايران زده 
می شد اين بود كه كشورهايی مثل چين و كره جنوبی بخش مهمی از رشد 
خود را از محل افزايش بهره وری كسب كرده اند ولی ايران در گذشته قادر 
به اين كار نبوده است. اينک می توان گفت كه می توان اميد داشت اقتصاد 
ايران در آينده از اين محل رشد خوبی را تجربه كند. اهميت اين رشد در آن 

است كه رشدی باكيفيت است و متکی به درآمد نفت نيست!
شايد اشاره به اين واقعيت نيز بد نباشد كه برخالف آنچه عموم مردم تصور 
می كنند معجزه رشد اقتصادی چين عمدتاً محصول سرمايه گذاری خارجی 
نبوده است. سرمايه گذاری خارجی در چين قطعاً نقشی در رشد اقتصادی 
اين كشور داشته اما عامل اصلی اين امر نبوده است. علت رشد اقتصادی 
چين تحوالتی بود كه درون اين اقتصاد رخ داد و بهره وری را در آنجا باال 
برد. شيوه های نظير مسيرهای دوگانه )DUAL TRACK( موجب 
شد تا اقتصاد چين نخست رشد درون زايی را تجربه كند و بعد سرمايه 

گذاری خارجی در واكنش به اين رشد درون زا متوجه اين اقتصاد شد.
حال يک بار ديگر اين سؤال را مطرح می كنيم كه آيا اميدی به آينده اقتصاد 
ايران هست؟ پاسخ من مثبت است. اقتصاد ايران در اثر كارآفرينی هايی كه 
جوانه های آن زده شده می تواند رشد درون زايی را تجربه كند كه ناشی از 
افزايش بهره وری است و البته می توان انتظار داشت كه سرمايه گذاری 
خارجی در واكنش به اين رشد درون زا متوجه اقتصاد ايران شود. لذا می توان 

به آينده اميدوار بود و اين اميدواری مبنای قابل دفاعی دارد.
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سال 2017، مديرعامل چند شركت بزرگ اخراج يا از سمت خود استعفا دادند. 
بخوانيد تا بدانيد اين مديرعامل ها چه كسانی بودند.

 فرهنگ سمی سازمانی، اختالل صنعت خودرو، تغيير چشمگير در سليقه 
مصرف كنندگان، از جمله داليلی است كه باعث شده مديرعامل های برجسته 
سال 2017 شغل های خود را ترک كنند. اينجا برخی از قابل توجه ترين 

مديرعامل ها آورده شده اند.
)Xerox( اورسال برنز 

بعد از رشد پروژه های مسکن عمومی در شرق منهتن در سال 1980، برنز كار 
خود به عنوان كارآموز در شركت Xerox  آغاز كرد. او 29 سال بعد مديراجرايی 
شد و اولين زن سياه پوستی بود كه يک شركتS&P 500  را مديريت كرد.

تحت نظارت او از سال 2009 تا 2011، درآمد شركت 50 درصد رشد كرد 
و به  23 ميليارد دالر رسيد. اما درآمد تا پايان سال 2015 به 18 ميليارد 
دالر كاهش يافت. سال بعد، Xerox  كسب و كار خود را به دو شركت 
با دو مديراجرايی به نام های جف جاكوبسون و آشوک وموری تقسيم كرد.
برنز، در تابستان امسال درباره استعفای خود گفت: من نمی دانم كه چرا مردم 
دربرابر كسی كه كاری را هشت يا ده سال انجام داده و حاال می خواهد آن را 

تغيير دهد، شوكه می شوند.
او سمت مديرعاملی را 31 دسامبر سال 2016 ترک كرد و امروز هيچ زن سياه 

پوستی در 500 شركت برتر اياالت متحده وجود ندارد.
برنز معتقد است كه جوامع، مدارس و شركت های امريکايی می تواند به زنان 
رنگين پوست كمک كنند تا بتوانند پست های باالی شغلی را به دست آورند. 
او همچنين شركت Xerox را به خاطر توانمند ساختن او در رسيدن به 
رياست سازمان تشکر می كند. او گفت: ما بايد افراد Xerox تبريک بگوييم 

و به آنها مدال بدهيم.
)J. Crew( میکی درکسلر 

قبل از J. Crew، دركسلر يک شغل نوزده ساله در Gap داشت. او پس از ركود 
فروش در Gap اخراج شد و در سال 2002 هم به J. Crew پيوست. دركسلر 
بهترين ارائه عمومی اوليه را در سال 2006 داشت، اما شركت اين اواخر با مشکل 
مواجه شده است. شركت با انقالب خرده فروشی آنالين تطبيق پيدا نکرده است.

چه  چنان  را  تغييرات  سرعت  هرگز  من  گفت:  می  ماه  در  دركسلر 
 10 به  توانستم  می  اگر  بودم.  نکرده  بينی  پيش  است،  حاكم  امروز 
دادم.   می  انجام  زودتر  را  اقدامات  بعضی  شايد  برگردم،  قبل  سال 
دركسلر اعالم كرده كه در ماه آينده كناره گيری می كند. سخنگوی شركت هم 
گفته است كه برنامه ريزی برای جانشينی او از يک سال گذشته آغاز شده است.

)Ford( مارک فیلدز 
فيلدز 25 سال در شركت فورد كار كرده است، قبل از اينکه در سال 2014 
مديرعامل اين شركت شود. در سه سال گذشته فروش رشد كرده است. اما 

سهم بازار ضعيف شده و سهام فورد هم 40 درصد كاهش داشته است.
بيل فورد، رييس اجرايی می گويد اعتماد به رهبری فيلدز از بين رفته است 
و شركت به حركت سريعتری نياز دارد تا بتواند با تکنولوژی های جديد مانند 
خودروهای الکتريکی و خودران همگام شود. فورد در ماه می سال جاری، 
فيلدز را اخراج كرد و به جايش جيم هکت را نشاند. هکت رييس سابق واحد 
تحرک هوشمند است كه در اشکال جديد حمل و نقل مانند رانندگی خودران 

متمركز است.
)GE( جف املت 

او  املت جايگزين  از GE رفت،  اينکه در سال 2001، جک ولش  از  بعد 
او تغييرات استراتژيک بزرگی انجام داد و هزينه ها را  شد. طی 15 سال 
كاهش داد. در بخش خودروهای بيمارستانی، سرويس موتور جت و نفت و 

گاز متمركز شد.
اما پس از بحران مالی، فروش لغو شد و اين وضعيت تا سال 2015 هم ادامه 
پيدا كرد. از ماه ژوئن سال جاری كه شركت از خروج املت صحبت كرد، 
سهام آن تقريبا 25 درصد كاهش يافت. شركت، جان فالنری پيشکوست 

را جايگزين املت كرد.
)Uber( تراویس کاالنیک 

بعد از اينکه اوبر در سال 2009 تاسيس شد، كاالنيک آن را توسعه داد. زمانی 
كه او داشت اوبر را شهرهای تازه راه اندازی می كرد، به طور مستمر با تاكسی 
ران ها و دولت های محلی با چالش مواجه بود. او مبارزات سياسی برای نفوذ 
در افکار عمومی را آغاز كرد. كاالنيک كار می كرد تا اوبر رشد كند به چشم 

انداز 68 ميليارد دالری برسد.
اما در ماه فوريه، سوزان فاولر، مهندس سابق اوبر در وبالگ خود درباره فرهنگ 
جنسيتی در اين شركت نوشت. به مرور مشکالت بيشتری گريبان گير اوبر 
شد. گوگل از اوبر شکايت كرد. وزارت دادگستری امريکا هم استفاده اوبر از 
نرم افزای برای جلوگيری از اجرای قانون را تحت بررسی قرار داد. كاالنيک 
تحت فشار سرمايه گذاران در ماه ژوئن كنار گذاشته شد. در ماه آگوست، 
دارای خسروشاهی، مديرعامل سابق Expedia، جايگزين كاالنيک شد.

فـوربــز منتشر كـرد
مدیرعامل بزرگترین شرکت های سال 2017 چرا برکنار شدند؟

بررسی عواقب ملی شدن بانک ها و صنایع 
در گفت  وگو با علی اصغر سعیدی

اگرچه دلیل ملی  شدن ها زدودن رانت و 
وابستگی آنها، آن طور که ادعا می شد، 
به دربار و کشیدن پای امپریالیست ها 
به ایران بود، اما مطالعات بعدی نشان 
داد که در بیشتر صنایع بزرگ، خانواده 
هم  سهم  یک  حتی  دربار  و  سلطنتی 

نداشتند، یا سهامدار عمده نبود.
 ملی كردن بانک ها و صنايع كه يکی از اقدامات انقالبی شورای انقالب در 
سال 1358 است و در بدو روی كار آمدن نظام جمهوری اسالمی رخ داد، 
مساله ای مناقشه انگيز در تمام سال های پس از آن بوده است. رويکردی كه 
در ابتدا با بيشترين حمايت های نظری و عملی مواجه بود و هرچه گذشت، 
اشتباه بودن و اثرات سوء اقتصادی آن بيشتر نمايان شد. علی اصغر سعيدی، 
جامعه شناس و پژوهشگر اقتصادی كه مطالعات زيادی در رابطه با صاحبان 
صنايع ملی شده انجام داده است، معتقد است شرايط بعد از انقالب به گونه ای 
بود كه كمتر كسی يارای مخالفت با ملی شدن را داشت و اگر هم مانند برخی 
سران دولت موقت نقدی داشت، آن را در جلسات خصوصی بيان می كرد. 
در شورای انقالب نيز تنها مرحوم هاشمی و آقای خامنه ای بودند كه با ملی 
كردن صنايع به طور آشکار مخالفت كردند. سعيدی با اشاره به موقعيت خوب 
صنايع بزرگ كشور در آن دوره می گويد بخش عمده ای از صنايعی كه ملی 
شد، صاحبانش نه درباری بودند و نه ارتباطی سازمانی با دربار داشتند اما موج 
ملی كردن يا دولتی سازی پس از انقالب با فشار چپگرايان و ماركسيست ها 

دامن آنها را نيز گرفت.
 فرآیند ملی شدن در ایران در آستانه انقالب و برای زدودن آثار 
رژیم قبل و به اصطالح بازگرداندن اموال رانتی از درباریان و 
نزدیکان رژیم، به مردم صورت گرفت. این استدالل تا چه اندازه 

درست و قابل قبول بود؟
ظاهراً داليلی كه برای ملی كردن ها ذكر می شد همين ها بود. طبق قانون 
حفاظت از صنايع، اكثر صنايع مشمول بند ب ماده اول اين قانون شدند. اينها 
صنايع و معادن بزرگی بودند كه ادعا می شد صاحبان آنها از طريق روابط 
غيرقانونی با رژيم گذشته و استفاده نامشروع از امکانات به ثروت های كالن 
رسيده اند و دولت مديريت آنها را در اختيار گرفته بود. اما مساله ملی شدن 
بانک ها و صنايع پيچيده تر از اين است و قضاوت در مورد آن نيازمند تحقيق 
مفصلی است. داليل و علل بسياری را می توان ذكر كرد مثاًل نقش برخی افراد 
و كنش های روزمره شان در آن ايام بسيار مهم است. اما ممکن است خود اين 
افراد بگويند كه آنها هم تحت تاثير علل و جريانات ديگری بوده اند. با همين 
استدالل ها دولت موقت و شورای انقالب مجبور شد صنايع بزرگ و بانک ها را 
ملی كند. اساساً حربه وابستگی به رژيم گذشته هم برای تثبيت قدرت به كار 
گرفته می شد و نيروهای چپ هم از اين شعار برای متزلزل كردن دولت موقت 
و راديکال كردن تصميمات شورای انقالب استفاده می كردند. البته اگرچه دليل 
ملی شدن ها زدودن رانت و وابستگی آنها، آن طور كه ادعا می شد، به دربار و 
كشاندن پای امپرياليست ها به ايران بود، اما مطالعات بعدی نشان داد كه در 
بيشتر صنايع بزرگ، خانواده سلطنتی و دربار حتی يک سهم هم نداشتند يا 
سهامدار عمده نبودند، مانند گروه صنعتی بهشهر، صنعتی پارس، گروه صنعتی 
ملی، ايران ناسيونال، پارس الکتريک، گروه صنعتی مينو، شركت ارج، آزمايش 
و ده ها كارخانه و شركت ديگر. برخی نيروهای انقالبی نيز غير از وابستگی اين 
صنايع به دربار معتقد بودند اين صنايع وابسته هستند و پای امپرياليسم آمريکا را 
به ايران باز كرده اند. اصطالحاتی مانند صنايع مونتاژ، صنايع مصرفی و... بسيار 
به كار می رفت تا نشان دهد كه صاحبان اين صنايع هيچ كار بزرگی نکرده و 
گويا يک شبه به اين مرحله رسيده اند. استدالل ديگری هم كه مورد تأييد يکی 

ملـی کردن هـا 
اثـر مثـبــت 
نـداشــــت
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دو تن از اقتصاددانان هم بود مديريت اين صنايع 
بود. بيشتر چپگراها می گفتند بهترين مديريت توسط 
نيروهای  بنابراين،  می شود.  انجام  كارگران  خود 
انقالبی چه ماركسيست ها و چه چپگرايان مسلمان 
سفت و سخت هر استداللی می آوردند تا صنايع و 
بانک ها را ملی كنند. در آن روزها هر اقدامی صورت 
می گرفت تا ملی كردن صنايع عملی شود. استفاده 
از برخی از كاالها كه تحت ليسانس ساخته می شد 
نوعی عمل ضدانقالبی دانسته می شد چه آن كاال 
پودر بچه يا شير نستله باشد يا لباس های ساخته شده 
از الياف مصنوعی يا خميردندان كلگيت يا تيغ ژيلت. 
يکی از مديران شركت های ملی شده تعريف می كرد 
كه به او گفته بودند كه در كشوری كه انقالب شده 
از كار  او می گفت من  نبايد خورد و  پفک نمکی 
خودم شرمنده بودم. توليد بسياری كاالها متوقف 
تلقی  اين طور  توليد برخی كفش ها كه  مانند  شد 
می شد كه مصرف امپرياليستی است. به هر حال 
با طرح اين شعارها اين كار باالخره انجام شد و در 
سال های بعد پيگيری شد و ادامه هم پيدا كرد. از 
نظر نيروهای انقالبی وجود هر نوع رابطه ای بين 

صاحبان صنايع و رژيم گذشته مذموم بود.
چه  شد  اجرا  ملی کردن ها   وقتی 
انقالبی  نیروهای  سوی  از  عکس العملی 

صورت گرفت؟
تمامی  شد  منتشر  صنايع  ملی كردن  خبر  وقتی 
رسانه ها از اين خبر خوشحال شدند. مثاًل روزنامه 
و  روشنفکران  بسياری  موقع  آن  در  كه  كيهان 
در  می كردند  همکاری  آن  با  نامدار  نويسندگان 
صنايع  ملی كردن   « كه  نوشت  روزش  يادداشت 
گامی در جهت حاكميت مستضعفين، حركت آرام 
ولی پرصالبت و انقالبی شورای انقالب و دولت 
موقت است كه هر روز با رو كردن برگی از ثمرات 
انقالب اسالمی ماهيت خود را برای توده ها نشان 
می دهد«. همچنين نظر اين روزنامه اين بود كه 
رژيم پهلوی عماًل امکان رشد سرمايه های ملی را 
برای امور توليدی از بين برد و راه را برای سلطه 
سرمايه های خارجی بر ايران هموار كرد و نوشت كه 
وجود اخوان ها، رضايی ها، برخوردارها، الجوردی ها 
و خسروشاهی ها نمايانگر محروميت خلق ايران به 
وسيله اين خيانتکاران به ملت است. البته مطالعات 
نشان  را  گفته ها  اين  از  بسياری  نادرستی  بعدی 
داد به ويژه در مورد خانواده الجوردی ها، برادران 
برخوردار، خانواده ايروانی، خانواده های خسروشاهی، 
كه  از صاحبان صنايع  بسياری  و  ارجمند  خانواده 
كارخانه هايشان ملی شد. بعد از اعالم ملی شدن 
صنايع مسووالن هم از اين مساله حمايت كردند. 
مثاًل مهندس بازرگان در مصاحبه ای گفت صنايعی 
هستند كه صاحبان شکم گنده دارند كه اينها اگر 
بود  شده  گنده  خودشان  زحمت  با  شکم شان 
اشکالی نداشت ولی شکم اينها با زحمت ديگران 
انقالب  جو  كه  می كنيد  مالحظه  است.  شده  پر 
چنان عليه صنايع بزرگ بخش خصوصی سنگين 

خصوصی  مالکيت  از  نمی توانست  كسی  كه  بود 
بازرگان برخالف ميلش  دفاع كند حتی مهندس 
ماه ها  اينکه  برای  كند.  موضع گيری  شد  مجبور 
تحت فشار بود و تمام كسانی كه او را متهم به 
را  او  می كردند  آهسته  حركت  و  محافظه كاری 
مانند  هم  عده ای  البته  می دانستند.  انقالبی  يک 
نيروهای ماركسيست و نيروهای مسلمان روزنامه 
امت به اين هم راضی نبودند و ملی كردن همه 
صنايع را درخواست می كردند و در مورد شركت های 
ملی شده نيز ترديد داشتند كاری صورت گرفته باشد 
و مرتباً درخواست می كردند عمال كارفرما بايد از 
كارخانه ها بروند. منظور اينها تمامی مديران حرفه ای 
بودند كه قباًل در اين كارخانه ها كار می كردند. اين 
دربار  به  وابسته  بزرگ  صنايع  صاحبان  كه  حربه 
به  هم  بعدها  كه  بود  كارسازی  استدالل  بودند 
آقای  زمان دولت مرحوم  در  بعدها  برده شد.  كار 
به  واكنشی  و  شد  مطرح  نيز  هاشمی رفسنجانی 
مصادره  اموال شان  كه  بود  كارآفرينانی  از  دعوت 
نظام  برگردند  آنها  اگر  می گفتند  يعنی  بود.  شده 
شاهنشاهی نيز برمی گردد چون آنها را وابسته به 
هم می دانستند. اين استدالل هيچ مبنای منطقی و 
جامعه شناختی نداشت چون مطالعات تاريخی نشان 
می دهد كه صاحبان صنايع بزرگ اگرچه از اقشار 
مسلط جامعه بودند اما تعلق طبقاتی به شاه نداشتند.

 آیا ملی کردن ها، چه در حوزه نظام بانکی، 
چه صنایع، مراتع و معادن در کنار خیل 
داشت؟  هم  صریحی  مخالفان  موافقان، 
چرا  و  بود  چه  آنها  مخالفت  استدالل 
نتوانستند انقالبیون را برای عدم مصادره 

قانع کنند؟
البته از نظر فقهی و شرعی موضع گيری هايی شده 
بود كه در فضای راديکال و انقالبی اين صداها به 
گوش كسی نمی رسيد. بعد از اعالم ملی كردن صنايع 
امام خمينی ضمن حمايت از اين برنامه اضافه كردند 
كه اسالم مالکيت را به طور مالکيت مشروع تثبيت 
كرده است. ايشان حتی گفتند اينجا مملکت اسالمی 
است، كمونيستی نيست كه دولت هرچه بخواهد 
بکند، مملکت اسالمی است و مالکيت را به رسميت 
كارخانه  كس  هر  كه  نيست  اين طور  می شناسد. 
داشته باشد از او بگيرند. اين مساله جای اميدواری 
مهندس  آقای  بود.  گذشته  كار  از  كار  اما  داشت 
مرحوم  و  رهبری  می گويد  خاطراتش  در  سحابی 
هاشمی رفسنجانی تنها كسانی بودند كه در شورای 
انقالب مخالف ملی شدن صنايع بودند. عده ای هم 
مخالف بودند اما نظرشان را به صراحت نمی گفتند.

 نظر تجار و بازاریانی که طرفدار انقالب 
بودند و در نهادها همکاری می کردند چه 

بود؟
نکردند.  موضع گيری  صريح  طور  به  آنها  البته 
از  عده ای حتی معتقدند ملی شدن صنايع بزرگ 
سوی آنها انجام شده و آنها بودند كه فهرستی از 
صاحبان صنايع تهيه كردند تا اموال شان مصادره 

و مالکيت شان ملی شود و اينکه اين كار به تالفی 
سال ها برتری صنعتگران نسبت به تجار در اتاق 
ايران بوده است. اينکه آنها با صنعتگران مخالف 
دست  بازرگانی  اتاق  در  چون  است  درست  بودند 
باال را نداشتند و اولين جايی كه تسخير كردند اتاق 
بود كه آمدند و جای هيات مديره قبلی را با دستور 
شورای انقالب يا به فرمان امام گرفتند. اما در اينکه 
آنها اين كار را انجام دادند جای ترديد است چون 
نام حاج طرخانی نيز جزو مصادره شونده ها بود و آنها 
بکنند. مهندس سحابی  او كاری  برای  نتوانستند 
آقای  صنايع  وزارت  معاون  را  فهرست  می گفت 
هسته ای و مهندس احمدزاده تهيه كرده بودند اما 
عموماً ملی شدن صنايع را تحت تاثير نفوذ چپگرايان 
كار  و  وزارتخانه های صنايع  و  انقالب  در شورای 
می دانند. به هرحال اينها ادعاست و بدون مطالعه 
نهايی  قضاوت  زمينه  اين  در  نمی توان  تاريخی 
كرد. حتی برخی با تعجب مدعی اند كه صاحبان 
كارخانه ها خودشان رفتند و دولت را مجبور كردند 
مديرانی را به جای آنها تعيين كند - كه البته دليل 
مستقيم ملی كردن ها نيست چون دولت می توانست 
بعد از برقراری آرامش كارخانه ها را به صاحبانش 
برگرداند و در بسياری موارد كارگران هم رضايت 
داشتند اما اين كار انجام نشد. به نظر می رسد جو 
انقالب و فضای راديکالی كه وجود داشت امکانی 
برای حمايت از صاحبان سرمايه باقی نمی گذاشت. 
در حقيقت كسی جرات نمی كرد علنی از آنها دفاع 
كند چون متهم به ضدانقالبی بودن می شد. به ويژه 
به نظر می رسيد كه نيروهای مسلمان مجبور بودند 
برای اينکه مردم و به ويژه جوانان به صف گروه های 
چپ ماركسيستی نروند، شعارهای تندتری بدهند. 
درخواست های  موج  جلوی  ايستادن  عالوه  به 
حركت های  و  درخواست  بود  ممکن  راديکال 
راديکال تری ايجاد كند برای همين هم مخالفان 
ملی كردن صنايع بزرگ كوتاه می آمدند. از همه 
بيشتر گروهی كه مخالف ملی كردن ها بودند خود 
صاحبان صنايع بودند. برخی از آنها بسيار تالش 
كردند جلوی اين كار را بگيرند، با بيشتر مسووالن 
مالقات كردند مثاًل حاج برخوردار، اكبر الجورديان، 
كردند  اعتراض  ديگر  بسياری  و  بنی جمالی  دكتر 
ضمن  مالقات ها  از  يکی  در  نوشتند.  نامه  و 
سحابی  يداهلل  مهندس  مرحوم  آنها،  با  همدردی 
انقالب  در  بود  برخوردار گفته  به حاج محمدتقی 
نخست وزير  تقريباً  با هم می سوزند.  تر  خشک و 
و معاون او می گفتند كاری از دستشان بر نمی آيد.

 در توجیه ملی کردن ها، از ناگزیر بودن آن 
در ابتدای انقالب سخن به میان می آید. 
صنایع  و  بانک ها  کردن  ملی  واقعاً  آیا 

گریزناپذیر بود؟
زمان هم  در همان  بود.  اجتناب ناپذير  كاماًل  بله، 
كسی  اما  می شد  پيشنهاد  بهتری  راه حل های 
حاضر نبود انگ ضدانقالبی بخورد. در مورد ملی 
كردن بانک ها كارشناسان بانکی و حقوقی هشدار 

داده بودند كه برخی از بانک ها كه سهامدار خارجی دارند ملی نشوند تا تکليف 
بدهی شان روشن شود اما مقامات سراسيمه اين نوع بانک ها را ملی كردند و 
بدهی شان به گردن دولت افتاد. بعد هم آنها مبلغ سهامشان را از طريق دادگاه 
الهه وصول كردند. البته اين در مورد صنايع ملی شده هم رخ داد و تقريباً همه 
سهامداران خارجی مطالبات شان را وصول كردند. در مورد راه حل آلترناتيو هم 
برخی صاحبان سرمايه معتقد بودند كه دولت اجازه بدهد تا مديريت در دست آنها 
باشد و تنها مالکيت دولتی شود. اين پيشنهاد هم پذيرفته نشد. البته اين پيشنهاد 
خوبی بود و آنها در عمل اين كار را بعد از تصويب اصل واگذاری بخشی از سهام 
كارخانجات به كارگران و بعد به عموم مردم كه از اواخر دهه 1340 شروع شده 
بود تجربه كرده و بخشی از مالکيت را واگذار كرده بودند و حاضر بودند بقيه 
سهام شان را هم واگذار كنند. در حقيقت آنها كارخانه ها را مانند فرزندشان بزرگ 
كرده بودند و حاضر بودند به هر وسيله ای كه شده نظارت خودشان را ادامه دهند. 
حاج برخوردار به مهندس بازرگان گفته بود تنها مديريت صنايع را به ما بدهيد 
و صد ضربه شالق هم به ما بزنيد. مهندس بازرگان پرسيده بود صد ضربه 
شالق برای چی؟ برخوردار گفته بود برای اينکه يادمان باشد ديگر در اينجا 
سرمايه گذاری نکنيم و كار و شغل ايجاد نکنيم. اكبر الجورديان به ايشان گفته 
بود جرم ما اين بود كه شغل درست كرديم. به هر حال تجربه ديگر كشورها 
هم نشان داد كه راه های بهتری وجود داشته است. مثاًل بعد از ملی كردن ها نيز 
دولت می توانست كارخانه ها را به بنيادها واگذار نکند اما قسمت زيادی از اين 
كارخانه ها به بنياد مستضعفان واگذار شد و بخش ديگری هم به تدريج به ساير 
بنيادها و كميته ها واگذار شد در حالی كه مثاًل در نيکاراگوئه اموال »آناستاسيو 
سوموزا« نخست از سوی برخی نهادهای موازی دولت نگهداری شد و بعد از 
مدتی همگی تحت نظارت دولت درآمد. منظورم اين است كه هم ملی كردن ها 
اجتناب پذير بود و هم به وجودآمدن بخش جديدی در اقتصاد ايران كه در حال 

حاضر يکی از معضالت اقتصاد است.
 آثار و عواقب ملی کردن در اقتصاد و جامعه ایران به طور کلی چه 

بود و در چه چارچوبی قابل تعریف است؟
همان طور كه اشاره شد ملی كردن صنايع بزرگ لزوماً به دولتی شدن صرف 
صنايع منتهی نشد بلکه بخش جديدی در اقتصاد ايران ايجاد كرد. بنيادها، 
بخش خصولتی، حتی قدرت گرفتن صندوق های بازنشستگی و تامين اجتماعی 
در بازار سرمايه ريشه در اين ملی كردن ها دارد. عواقب ديگر ملی كردن ها كاهش 
ظرفيت توليد بود، كاهش كارايی كارخانه ها و صنايع بود كه تقريباً تا حاال ادامه 
دارد و شما عواقب آن را در تعطيلی اين صنايع می بينيد. پيامد ديگر فاصله گرفتن 
از ورود فناوری های مدرن بود كه چون صنايع بزرگ همه دولتی شدند ارتباط 
با بازار جهانی قطع شد و تا مدت ها شركت های طرف قرارداد ملی شدن ها را به 
رسميت نمی شناختند. به ويژه انتقال فناوری قطع شد. ما تقريباً در برخی صنايع 
شروع به انتقال فناوری و مهارت های باال كرده بوديم و به مرز استقالل نسبی 
نزديک شده بوديم. مثاًل فناوری توليد پلی الکريل و پلی استر را از شركت دوپان 
گرفته بوديم و در حالی كه تركيه يک كارخانه پنج هزار تنی پلی استر داشت ما 
كارخانه 50 هزارتنی پلی الکريل و پلی استر داشتيم. امکان اينکه محصوالت 
گروه صنعتی بهشهر به تمام خاورميانه و حتی اروپا صادر شود و نمايندگی هايی 
از طرف  بود. مشاركت های بسياری  باشد فراهم  در سراسر خاورميانه داشته 
شركت های بزرگ جهانی مثل نستله، النکوم، اورال، شركت های داروسازی با 
طرف های بخش خصوصی در جريان بود و اجرای آنها اقتصاد ايران را به قدرتی 
در منطقه تبديل می كرد. جايگاه ايران به مراتب از كره جنوبی و تركيه بهتر بود. 
يکی ديگر از پيامدهای ملی كردن ها اين بود كه برخی بنيادها كه به بهانه كار 
رفاهی تاسيس شده بودند وارد كار تجارت و صنعت شدند و نابسامانی در حوزه 

رفاه را ايجاد كردند.
 کدام دست از عواقب ملی کردن بر دیگری می چربید؟ آثار منفی 

یا مثبت؟
من تقريباً اثر مثبتی در ملی كردن ها نمی بينم. البته چند كارخانه بودند كه وضع 
خوبی نداشتند اما سازمان گسترش می توانست طبق وظيفه اش آنها را نوسازی 

كند. استراتژی صنعتی ما در دهه اول انقالب، بعد از ملی كردن ها، استراتژی 
حفظ موقعيت موجود صنايع بود و هيچ تحولی در صنايع رخ نداد. به عالوه، 
تغيير مديريت ها باعث وخامت در صنايع دولتی از جمله سازمان گسترش 
و نوسازی نيز شد و تنها نابسامانی محدود به صنايع ملی شده نبود. يکی 
ديگر از آثار منفی ملی كردن صنايع تاثير آن بر قانون اساسی بود. قانون 
حفاظت و توسعه صنايع پنج ماه قبل از قانون اساسی آبان 1358 تصويب 

شد و عماًل روی قانون اساسی تاثير گذاشت.
 تجربه کنونی ما از فرآیند ملی کردن چه درسی به ما می دهد؟ 
آیا به سطحی رسیده که اکنون با هرگونه ملی کردن مخالفت 

شود یا هنوز هم در مواقعی این کار توصیه می شود؟
هنوز ما از شرايط سال 1357 فاصله زيادی داريم و شايد بسيار عقب هم 
رفته باشيم، البته از لحاظ تحمل يک بخش خصوصی كه مالک صنايع 
بزرگ باشد. ادعاهايی به نفع بخش خصوصی می شود اما شرايط بسيار 
متفاوت است و راه زيادی داريم تا برخی انحصارات را از بين ببريم و شرايط 
آماده كنيم. گروه های تجاری مختلفی  برای رشد سرمايه خصوصی  را 
به وجود آمده اند كه منافع خاص خودشان را دارند. حتی اين گروه ها از 

شعارهايی كه عليه نئوليبراليسم می دهند سود می برند. 
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خودروسازی کره جنوبی در شرایطی تقریبا همزمان با صنعت 
خودرو ایران فعالیت خود را آغاز کرد که کره ای ها حاال یکی از 
غول های دنیای خودرو به شمار می روند و توانسته اند عالوه بر 
جلب رضایت مشتریان داخلی، به بسیاری از بازارهای مهم و 

استراتژیک دنیا نیز نفوذ کنند.
 

با اين شرايط، اين پرسش پيش می آيد كه چرا خودروسازی كره توانست طی 
كمتر از نيم قرن به چنين جايگاه رفيع و قدرتمندی در جهان خودرو برسد، اما 
خودروسازی ايران به نوعی هنوز در الفبای اين صنعت مانده است.برای پاسخ به 
اين پرسش، سراغ تحقيق و پژوهشی خودرويی در اين زمينه می رويم كه در آن 
به روند خودروساز شدن كره و مسيری كه اين كشور در راستای مواردی مانند 
داخلی سازی، قدرت طراحی، تعرفه گذاری منطقی و صادرات، برای رسيدن به 

جايگاه فعلی طی كرده، پرداخته شده است.
 تفاوت سیاست های تعرفه ای در خودروسازی ایران و کره

اولين پرسشی كه در اين پژوهش، مطرح شده، اين است كه صنعت خودرو 
كره جنوبی با چه شرايطی و از كجا آغاز به كار كرد؟ بر اين اساس، كره ای ها 
در 10 سال ابتدايی آغاز به كار در صنعت خودرو، اقدام به تاسيس 5 شركت به 
اصطالح مونتاژكار كردند، آن هم در شرايطی كه بازار اين كشور، كوچک بود 
و محدوديت های زيادی )به خصوص به لحاظ نقدينگی جامعه( برای فروش 
خودرو وجود داشت. البته بعدها دولت های مختلف اقدام به اصالحات ساختاری 
در خودروسازی اين كشور كردند كه در نهايت سبب ايجاد شركت های جديد 
و حتی ادغام در اين صنعت شد. هرچند در حال حاضر نيز 5 شركت بزرگ 
خودروساز در كره وجود دارد، اما ماهيت اين خودروسازها طی نيم قرن گذشته 
كامال تغيير كرده است؛ به طوری كه برخی ادغام و برخی ديگر نيز حذف شده اند.  
اما يکی از سياست های ابتدايی كره در سال های اوليه شکل گيری خودروسازی 

در اين كشور، محافظت سرسختانه از بازار داخلی در برابر واردات بود.
ابتدا ممنوعيت واردات را لحاظ و   بر اين اساس، كره ای ها به طور مقطعی 
سپس از حربه تعرفه برای محافظت از بازار خودرو و به عبارت بهتر، شركت های 
خودروساز نوپای خود استفاده كردند.طبق اين سياست، واردات خودرو به كره 
برای مدت 25 سال )از سال 1962 ميالدی تا 1987( ممنوع بود و همچنين تا 
سال 1999 نيز خودروهای ژاپنی حق ورود به به بازار اين كشور را نداشتند.پس 
از رفع ممنوعيت اما كره ای ها تعرفه ای 60 درصدی را برای واردات خودرو به 
اين كشور در نظر گرفته و طی 10 سال، اين رقم را به صورت پلکانی كاهش 
داده و به 8 درصد رساندند. البته اين موضوع نيز سبب نشد سهم خودروهای 
وارداتی در بازار كره به شدت افزايش يابد؛ به نحوی كه موانع غير تعرفه ای 
مانند انواع و اقسام ماليات، استانداردهای سختگيرانه ايمنی و زيست محيطی، 
محدوديت در ايجاد شبکه فروش و مسائلی از اين دست، سبب شد سهم 

واردات در بازار خودرو اين كشور، از 3 درصد تجاوز نکند.
در نهايت اما با امضای قراردادهای تجارت آزاد ميان كره و اتحاديه اروپا و آمريکا، 
واردات به اين كشور تسهيل و سهم واردات افزايش يافت؛ به نحوی كه در سال 
2013، اين سهم به 10 درصد رسيد. سياست تعرفه ای كره در خودروسازی اما 
در حالی يکی از عوامل موفقيت اين كشور در صنعت خودرو به شمار می رود كه 
خودروسازی ايران هنوز هم با تعرفه باالی واردات مواجه است. البته در ايران 
نيز برنامه های مختلفی برای تعرفه واردات خودرو در مقاطع مختلف لحاظ و 
حتی قرار شد با كاهش پلکانی به حداقل برسد، با اين حال به دليل آماده نبودن 

خودروسازان داخلی برای رقابت با خارجی ها، برنامه های موردنظر عملی نشد.
در حال حاضر نيز ايران در جمع كشورهايی است كه تعرفه بااليی را برای  
واردات خودرو در نظر گرفته و اين موضوع خود به تنهايی نشان دهنده يکی از 
تفاوت های مهم ميان خودروسازی ايران و صنعت خودرو كره است. به عبارت 
خود،  خودروسازان  رقابت پذيری  قدرت  افزايش  به  توجه  با  كره ای ها  بهتر، 
رفته رفته واردات را تسهيل كردند، چون مطمئن بودند صنعت خودرو اين كشور 

با وجود واردات محصوالت خارجی نيز می تواند به حيات خود ادامه دهد و حتی 
به رقابت با آنها بپردازد. اين در حالی است كه اين اطمينان خاطر هنوز در مورد 
خودروسازی ايران به وجود نيامده و از همين رو فعال ديوار تعرفه واردات خودرو 
به كشور بلند است. البته در صنعت خودرو كره اتفاق مهم ديگری نيز رخ داد و 

آن، جايگزينی واردات همراه با توسعه صادرات بود.
طبق اين سياست، خودروسازان كره ای از رقابت با خودروهای وارداتی به نوعی 
معاف و همزمان، صادرات با ابزارهای انگيزشی گوناگون، جايگزين اين رقابت 
شد. به عبارت بهتر، خودروسازان كره ای ماموريت يافتند در بازارهای جهانی 

در پژوهشی خودرويی بررسی شد

نقــطه جدایـــی 
خودروسازی کره از 
یـــــــــــران ا

پيشروی و صادرات را تقويت كنند، اين در حالی است كه عکس اين اتفاق در 
خودروسازی كشور رخ داده و تامين نياز داخل، اولويت خودروسازان ايرانی است. 
از طرفی، دولت نيز نه به لحاظ سياست های اقتصادی )به خصوص در مساله نرخ 
ارز( و نه از جنبه تمهيدات تنبيهی و تشويقی، خودروسازان را به سمت صادرات 
سوق نداده و حتی با حمايت های گاه و بيگاه اش نگذاشته اين صنعت روی پای 

خود ايستاده و در عرصه رقابت، كاری از پيش ببرد.

 استقالل و وابستگی در صنعت خودرو
توسعه   « بردند،  كار  به  خودروسازی  در  كره ای ها  كه  ديگری  سياست  اما 
نمی دادند خودروسازان جهانی  اجازه  اساس، كره ای ها  اين  بر  بود.  مستقل« 
اختيار شركت های خودروساز اين كشور را در دست بگيرند و از همين رو سهم 
خارجی ها در اين صنعت، بين 10 تا 15 درصد بود. البته اين سياست دائمی نبود، 
چه آنکه پس از بحران مالی آسيايی ها در 1997، سهام برخی خودروسازان 
كره ای به دليل ورشکستگی، به خارجی ها فروخته شد.در سال های قبل از توسعه 
يافتگی صنعت خودرو در كره، اين كشور به فناوری خارجی وابسته بود، با 

اين حال در بيشتر موارد، دانش فنی مورد نياز را از طريق قراردادهای تحت 
ليسانس تامين می كرد و نه پذيرش سرمايه گذاری منتج به سهامداری. هرچند 
خودروسازی ايران نيز تا همين يکی دو دهه پيش به نوعی به دنبال توسعه 
مستقل بود، با اين حال به دليل ضعف های ساختاری و دور ماندن از دانش فنی و 
تکنولوژی روز دنيا، چاره ای جز همکاری مشترک با خارجی ها نداشت. از همين 
رو، صنعت خودرو ايران تا به امروز چند مدل همکاری مختلف را )از مونتاژ 
گرفته تا جوينت ونچر( تجربه كرده است. بدون شک اگر خودروسازان ايرانی 
نيز از جنبه توانمندی فنی و دانش طراحی و قدرت رقابت، در شرايط مناسبی 
قرار داشتند، می توانستند به صورت مستقل بدون نياز به خارجی ها، فعاليت كرده 
و ضمن تامين نياز داخل، به يکی از بازيگران اصلی در بازارهای جهانی خودرو 
نيز تبديل شوند. با اين حال، ضعف های بزرگ فنی و دور ماندن از تکنولوژی 
روز، خودروسازی ايران را به جايی رسانده كه نه تنها آينده اش با مشاركت های 
خارجی ترسيم شده، بلکه تصميم سازان به دنبال واگذاری اختيارات مديريتی آن 

به بزرگان صنعت خودرو دنيا نيز هستند.
نقطه قوت و ضعف خودروسازی ایران و کره

داخلی سازی مربوط  به  اما سياست مهم ديگر كره ای ها در صنعت خودرو، 
می شود، سياستی كه سبب شد خودروسازان اين كشور به سرعت مسير ساخت 
داخل قطعات را پيش ببرند. بر اين اساس، دولت كره با وجود ممنوعيت واردات 
خودرو كامل، ورود قطعات و مجموعه ها به اين كشور را آزاد و بدون تعرفه اعالم 
كرد، با اين حال به واسطه در نظر گرفتن سياست های كلی به خصوص در حوزه 
ارزی، خودروسازان داخلی را به سمت داخلی سازی سوق داد.اين در شرايطی 
است كه در خودروسازی ايران اگرچه شاهد روندی رو به رشد در ساخت داخل 
بوده ايم، با اين حال به دليل باال بودن هزينه های توليد و سرمايه گذاری ضعيف 
قطعه سازان طی سال های گذشته، در حال حاضر واردات قطعه به صرفه تر از 
توليد شده است. شرايط به شکلی پيش رفته كه گاهی حتی قطعه سازان نيز 
روی به واردات آورده اند و از همين رو سرمايه گذاری و تحقيق و توسعه برای 
ساخت قطعات به روزتر و باكيفيت تر، عمال در محاق رفته است. هرچند دولت 
ايران برای واردات قطعه به كشور تعرفه لحاظ كرده تا از اين راه به ساخت داخل 
قطعات كمک كند، با اين حال تاثير اين موضوع بيشتر خود را در قيمت تمام 
شده خودروهای مونتاژی نشان داده و سبب نشده قطعه سازان داخلی در راستای 

ساخت قطعات به روز و با كيفيت، چندان ارتقا يابند.
همزمان با اين اتفاق )رويکرد داخلی سازی( اما دولت كره خودروسازان اين كشور 
را ملزم كرد تا به سمت طراحی خودرو بروند و نتيجه اين الزام، توليد محصولی 
به نام پونی بود كه بعدها به بازار آمريکا نيز صادر شد. اين اتفاق )دستيابی به 
قدرت طراحی( يکی از مولفه های اصلی در رشد و توسعه خودروسازی كره 
به شمار می رود و اين در حالی است كه اتفاقا يکی از نقاط ضعف اصلی صنعت 
خودرو ايران به همين حوزه )طراحی( مربوط می شود. اين نقطه ضعف سبب 
شده خودروسازان داخلی همچنان بخش اعظم توليدات خود را به محصوالت 
قديمی اختصاص داده و همچنين نتوانند چندان به بازارهای صادراتی راه پيدا 
كنند. البته در حال حاضر اقداماتی در راستای دستيابی به قدرت طراحی در 
خودروسازی كشور انجام شده و طبق آن قرار است اين صنعت صاحب پلت 
فرمی اختصاصی شود. هرچند اصل اين اتفاق را بايد به فال نيک گرفت، اما 
زمانی به يک موفقيت دنباله دار تبديل خواهد شد كه مانند خودروسازی كره، 
صنعت خودرو ايران نيز بتواند به قدرت طراحی دست پيدا كرده و اولين قدم 

مهم را برای پيوستن به جمع بازيگران اصلی خودروسازی جهان بردارد.
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