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چشم انداز اقتصاد
ایران در سال 97

برجـام و راستی آزمـایی بیـن المللی
سرانجام در هفته ای که گذشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج خود
را از برجام رسما اعالم نمود و گروه کشور های  ،1+5یک خود را از دست
داد .این رویداد که در یک سال گذشته احتمال وقوع آن می رفت ،هم پیمانان
اروپایی را عصبانی و چین و روسیه نیز موضعی مخالف اما نه چندان نگران و
در خور انتظار اتخاذ نمودند .رئیس جمهور امریکا با غرور و نفرت و قلدرانه طی
بیاناتی آکنده از دروغ و ریا به همپیمانان اروپایی خود پشت کرده و در اقدامی
یکسویه برجام را از فرجام مورد انتظار ناکام گذارد .از مهمترین آثار این اقدام
شوک اقتصادی است که کشور باید تحمل نموده و خود را برای مواجهه با
شرایط محدودکننده و پیچیده تر آماده کند .در این میان مدیران صنعت و
کارآفرینان که سنگر تولید و اشتغال را پاسداری میکنند با روزگار دشواری
رو به رو خواهند بود .هر چند باید اذعان نمود تیم مذاکره کننده بسیار قوی و
در راستای منافع ملی مذاکرات را انجام داده است و باید قدردان تالش های
شبانه روزی و خستگی ناپذیر آنان باشیم.
کارآفرینان و صنعتگران کشور در طی  40سال گذشته همواره دشواری های
اقتصادی متعدی را مواجه بودهاند و در تالشی نفس گیر این دوران را پشت
سر گذاشته اند اما شرایط امروز با گذشته متفاوت تر است و آن نه تماما به
سیاست های آمریکا و اتحادیه اروپا و چین و روسیه بلکه بخش مهمی به
اوضاع داخلی کشور مرتبط است .کشوری که در آن حزب سیاسی جایی
برای تبلور ندارد و گروه های سیاسی بدون درک مناسب از شرایط ،جامعه
را ملتهب و نگران ساخته اند .بسیاری از آسیب های امروز ناشی از دعواهای
سیاسی و جناحی در کشور است و مردمی را که گرایش به هیچ سمت و سوی
سیاسی نداشته و در تالش برای زندگی آرام و قابل پیش بینی هستند بسیار
مضطرب نموده است و آنان را نگران از معیشت و کاهش ثروت و درآمد خود
به بازارهای سکه و ارز و مسکن روانه میکند .رشد بی اعتمادی به سیاست ها
و برنامه ها ،فساد سیستمی ،نامحرم بودن مردم از آنچه در کشور و اقدامات
برون مرزی در جریان است ،بسته شدن کانال های آزاد اطالع رسانی ،شفاف
نبودن فعالیتهای اقتصادی کشور ،بودجه های محرمانه ،سیاست های غلط
اقتصادی ،پولدار شدن یک شبکه ناشی از رانتهای اطالعاتی و وابستگی به
ارکان قدرت ،روند طوالنی پرونده های قضایی ،خلف وعده های اقتصادی
دولت مردان و ناکامی آنان در بهبود اوضاع اقتصادی شرایط غیرقابل پیش
بینی را برای صنعتگران به وجود آورده است که حاصل آن ده ها کارخانه رو به
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تعطیل و یا با کارکرد ظرفیت بسیار کمتر از ظرفیت اسمی میباشد .سالهاست
آثار تحریم ها ،کنترل قیمت ها و دخالت غیرضروری دولت ها در مدیریت
بنگاههای اقتصادی ،کاهش سود و افزایش زیان فرصت های سرمایه گذاری
را از صنعت گرفته و صنعت را از تکنولوژی نوین و پیشرفته محروم ساخته و
قدرت رقابت را در برابر رقبای خارجی از بازرگانان و تولیدکننده داخلی سلب
نموده است .قطعا اگر انسجام سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم گردد و با
اعتماد به روشنفکران و مردم آگاه و وطن دوست کشورمان بستر برای مشارکت
آنان فراهم شده و توجه به اقتصاد داخلی در اولویت برنامه های سیاسی
دولتمردان و حاکمیت قرار گیرند .میتوان این شرایط دشوار را پشت سر گذارد.
فراهم کردن فرصت های گفتگوی داخلی ،توسعه اعتماد ملی ،فراهم ساختن
امنیت روانی و اجتماعی ،بازگرداندن نشاط ،شادی و امکان شادمانی کردن
برای اقشار مختلف مردم ،رواج جشن های ملی و دوری از سطحی نگری،
اعتمادسازی در تعامالت خارجی ،توجه به خواسته های جمعی مردم و نظایر
آن زمینه های توسعه وفاق ملی را در حمایت از سیاست های دولت مردان
کشور ایجاد مینماید.
فعاالن اقتصادی به عنوان نخستین گروه که قربانی تحریم ها و فشارهای
اقتصادی هستند به اتخاذ سیاستهای مناسب و صحیح از سوی دولت
نیاز دارند ،در شرایطی که خرید های خارجی با انتقال مستقیم ارز مقدور
نمیباشد کارمزدهای سنگین برای انتقال ارز پرداخت میشود و این را نهاد
مالیات بگیر کشور باید درک کند ،کاهش قدرت خرید مردم از یکسو و
افزایش قیمت تمام شده کاال و محصوالت امکان سودآوری را کاهش
داده و امور مالیاتی کشور انتظار افزایش درآمد مالیاتی از این بخش را
دارد و این یک پارادوکس است که باید برای آن چاره اندیشی شود .به
واقع این بخش خصوصی است که باید بار هزینه های دولتی و اشتغال را
بدوش کشیده و آثار تحریم های را کمرنگ نماید .حمایت جدی و منطقی
از بنگاه های تولیدی و اقتصادی در راستای حفظ و توسعه ارزش افزوده
ملی باید در چشم انداز تصمیم گیری های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
بین المللی حاکمیت مورد توجه جدی قرار گیرد و کارآمدی و اثرگذاری
مدیران اقتصادی کشور برای دوران سخت ایجاد شده بهبود و توسعه یابد.

احمد اثنی عشری
مدیر مسئول

برگرفته از سخنرانی دکتر محمد قاسمی
امیـر مهـدی مـرادی
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان

در اردیبهشت ماه در جلسه دیدار نوروزی اعضای انجمن مدیران صنایع در
تهران خدمت جناب آقای دکتر محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بودیم.
ایشان در این جلسه چشم انداز اقتصاد ایران در سال  97را تشریح نمودند .با
توجه به اهمیت مطالب ارائه شده تالش کردیم تا در مجمع عمومی انجمن
در مشهد در خدمت ایشان باشیم که به دلیل گرفتاری فراوان حضور ایشان در
مجمع میسر نگردید .لذا الزم دانستم چکیده مطالب ارائه شده را تشریح نمایم.
نخستین اسالیدها نشان می داد کشور به شدت اسیر فقر اطالعات آماری
صحیح است چنانکه براساس گزارش های مرکز آمار ایران ،حوزه خدمات
و صنعت ساختمان و براساس اطالعات بانک مرکزی ،انرژی موتور پیشران
کشور می باشد .علی رغم آنکه داده های هر دو مجموعه از معتبرترین داده
های اطالعاتی کشور به شمار می آیند  ،نتایج حاصل از داده ها کام ً
ال متفاوت و
بعض ًا مغایر با هم است و در عمل دولتمردان را برای تصمیم گیری در خصوص
راهکار ایجاد رونق اقتصادی سردرگم می کند چرا که سناریوهای پیش رو
برای فعال سازی هر یک از موتورهای پیشران با دیگری متفاوت و بعض ًا در
تناقض خواهد بود .لذا تصمیم گیری دولتمردان بسیار سخت و دشوار است و
چه بسی بار دیگر با سعی و خطا همراه باشد.
در کنار مباحث فوق اکنون که موضوع خروج آمریکا از برجام محقق گشته
است ،مبادالت ارزی کشور نسبت به گذشته با سایر کشورها به دلیل اجرای
مالیات بر ارزش افزوده و نظارت بیشتر نهادهای بین المللی به موضوع پولشویی
در دبی و همچنین بهانه مباحث پولشویی در نقل و انتقاالت ارزهای حاصل
از صادرات پتروشیمی کشور در چین و نهایت ًا دخالت خزانه داری آمریکا در
ترکیه بسیار محدود خواهد شد و کشور را با چالش های جدیدی مواجه خواهد
ساخت .اگرچه تالش های کشورهای اروپایی برای ارائه راهکار اجرایی جهت
نقل و انتقاالت ارزی امیدوار کننده به نظر می رسد ،در خوشبینانه ترین حالت
هزینه های بیشتری به کشور تحمیل خواهد نمود .روند کسری بودجه کشور

از سال  92به صورت خطی و بدون توقف رو به افزایش است که عمده
ترین دلیل آن افزایش هزینه های جاری به دلیل رویکرد انبساطی دولت
یازدهم با اجرای طرح تحول سالمت و افزایش پرداخت ها به صندوق
های بازنشستگی و نیز تداوم افزایش هزینه های جاری با افزایش یکباره
تملک دارایی های مالی به دلیل سررسید اوراق تعهدزای منتشر شده می
باشد .با توجه به مباحث مطرح شده رشد اقتصادی کشور در سال  97سه
درصد پیش بینی می شود که این نرخ رشد را اصو ً
ال با یا بدون برنامه
ریزی در کشور شاهد هستیم.
بدین ترتیب در  5سال آینده با بزرگترین ابر چالش های اقتصادی شامل
بحران بانک ها  ،بحران صندوق های بازنشستگی و بحران آب مواجه
خواهیم بود که هر یک از این چالش ها به تنهایی می تواند اداره کشورها
را زمین گیر نماید.
تاکنون مبنای اداره کشور تقسیم منابع حاصل از نفت بوده است که با
توجه به تحوالت بازار انرژی و افزایش هزینه های جاری کشور ادامه
این روند میسر نیست و باید در این خصوص با گفت و گوی صادقانه با
ملت و شفاف سازی امور با ایجاد آرامش تغییر رویکرد را اجرایی نمود .
آنچه به عنوان قانون برنامه ششم توسعه در حال حاضر تصویب شده
است به معنای فنی و کارشناسی برنامه نیست و پیشنهاد می گردد برنامه
ای کالن با تعداد محدودی محور مشخص و مورد تفاهم کلیه ارکان
نظام مبتنی بر کارهای کارشناسی مجددا ً تدوین و تصویب گردد.
برای بهره وری از امکانات اقتصادی کشور و به منظور ایجاد تعامل
سازنده با جهان ،پروژه های ملی اصالح ساختار حمل و نقل ،ارتقای بهره
وری تولید و مصرف انرژی در کشور و از همه مهم تر پروژه ملی احیاء
و بازچرخانی منابع آب و بهینه سازی مصرف آب در چارچوب همکاری
های بین المللی با هدف تحول زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور و
توسعه اشتغال زایی باید در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود .
در نهایت در جمع بندی مباحث ارائه شده توسط جناب آقای دکتر قاسمی
نقش مردم در گذر از بحران های پیش رو بسیار بااهمیت است و می
بایست با تغییر مدیران کشور عرصه برای حضور نخبگان داخل و خارج
از کشور در ارکان مدیریتی و تصمیم گیری بیش از پیش مهیا گردد .
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تولید با کیفیت ،راهکار حمایت از کاالی ایرانی
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 _1افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی
افزایش نرخ ارز نه تنها موجب افزایش بهای پرداختی
به فروشندگان خارجی میگردد بلکه موجب افزایش هزینه
های جانبی (حمل ونقل ،بیمه  ...،وحتی حقوق وعوارض گمرکی)
میگردد.
 _2افزایش قیمت مواد اولیه داخلی
از آنجا که تولیدکنندگان داخلی نیز بخشی از مواد اولیه خود را از مخارج تامین
میکنند،افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه داخلی میگردد.
همچنین تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی همواره در تعیین قیمت فروش خود از قیمتهای جهانی
(مانند فوالد ،آلومینیم ،مواد پتروشیمی )...،تبعیت میکنند،این نیز موجب افزایش قیمت آنها میگردد.
 _3افزایش نیاز به نقدینگی
افزایش قیمت مواد اولیه نیاز به نقدینگی رادر صنایع باال میبردکه باتوجه به سیاستهای انقباظی
بانکها،مشکالت عدیده ای بوجود می آورد.
 _4ایجاد اختالل دراستفاده از منابع مالی خارجی ()Finance
در حالی که استفاده از منابع مالی خارجی به علت بهره بانکی پایین (در مقایسه با بانکهای ایرانی )میتواند
کمک زیادی به صنایع کند،بی ثباتی وافزایش نرخ ارز موجب هزینه باالی تسعیر ارز شده واین منابع را
عمال بدون استفاده میکند.
کلیه موارد فوق موجب افزایش قیمت تمام شده ودر نتیجه قیمت فروش میگردد که به دلیل
تقاضای پایین جامعه ودر بسیاری ازموارد به دلیل عدم امکان افزایش قیمت (دراثر قراردادهای
از پیش امضا شده )موجب زیان دهی ،توقف وحتی ورشکستگی صنایع خواهد گردید.

حمایت از کاالی ایرانی عنوانی است که از سوی مقام معظم رهبری برای
سال  ٩٧انتخاب شده است و ایشان اولویت اصلی کشور را همچنان مسئله
اقتصاد دانستند و با تأکید بر محوریت تولید ملی این شعار را برای سال
برگزیدند ،این نامگذاری از چندین منظر دارای اهمیت است اما آنچه که در
درجه نخست ،اهمیت دارد این است که مردم به این تفکر برسند که مصرف
کاالی داخلی به معنای اشتغال برای جوانان این مرز و بوم و رشد اقتصاد
داخلی و درنتیجه بهبود وضعیت معیشتی و سطح رفاهی جامعه است البته
حمایت از کاالی ایرانی تنها توصیهای برای مصرفکنندگان در راستای خرید
کاالی داخلی نیست و تولیدکننده نیز باید مصرف کننده را محترم شمرده و
بنا بر نیازهای جامعه کاالیی با کیفیت و قابل رقابت با کاالی مشابه خارجی
ارائه دهد.
هر چقدر کیفیت کاالی ما باال باشد،گرایش به خرید کاالی ایرانی افزایش
مییابد .اگر قرار باشد رویکاالی بیکیفیت کار کنیم ،سابقه ما در اذهان
مصرفکنندگان داخلی و خارجی خراب میشود .بهتر است همزمان با توجه
به کمیت ،به کیفیت کار نیز باید اهمیت دهیم تا اگر مصرفکننده کاالیی
را دید که ساخت ایران است به آن اعتماد کند .در این راستا باید بیشتر فکر
کیفیت و کاهش قیمت تمام شده باشیم که بتوانیم سابقه کشور و برند ایرانی
را حفظ کنیم .باید به کیفیت و قیمت توجه کرد و نباید توقع داشت مردم
کاالی ایرانی که کیفیت آن از کاالی خارجی مشابه پایینتر است ،خریداری
کنند.
کاالی مرغوب
باید توجه داشت که همواره واحدهای تولیدی به دنبال ارائه کاالهای با
تنوع بیشتر و قیمت مناسب و رقابتپذیر بودهاند اما در این بین مشکالتی
بر سرراه تولید وجود دارد که نمیگذارد کاالی ایرانی آنگونه که باید رشد
کند و از جمله آنها میتوان به نرخ باالی تسهیالت بانکی ،قوانین مازاد،
بوروکراسی اداری ،نظام مالیاتی و  ...اشاره کرد .به عنوان مثال بانکها با نرخ
سود باالیی که از تولیدکنندگان دریافت میکنند هزینه تمام شده آنها را
افزایش میدهند .همچنین برخی از مسائل مالیاتی نیز در افزایش هزینه تولید
بیتأثیر نیست از این رو برای تولید محصول با کیفیت باید به سمت بهبود
فضای کسب و کار حرکت کنیم تا از این طریق هزینه تمام شده کاهش یابد.

فرامـرزمـرادی
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خـراسان
راه های افزایش کیفیت تولید
با نگاهی به کشورهایی که اقتصاد قوی دارند به خوبی مشاهده میکنیم
انواع حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم از بنگاههای اقتصادی بزرگ،
کوچک و متوسط آنها صورت میگیرد یکی از اقداماتی که از سوی این
کشورها درراستای حمایت از کاالی داخلی صورت میگیرد دریافت مالیات از
فعالیتهای غیرتولیدی است.
آنچه که مسلم است این بوده که اقتصاد ایران از مزیت بزرگی برخورداراست
و آن هم یک بازار بزرگ مصرف برای تولیدات است و با توجه به اینکه تولید
شکل نمیگیرد اگر تقاضا وجود داشته باشد یکی از راهکارهای حمایت از
کاالی داخلی تحریک تقاضاست به عنوان مثال هماکنون تقاضاهای اجابت
نشده بسیاری در بخشهای تولیدی و صنعتی مختلف داریم که با کمی
توجه به آنها میتوانیم عالوه بر حمایت از کاالی ایرانی ،در تولید آنها نیز
به خودکفایی برسیم.
برای تحقق واقعی حمایت از کاالی ایرانی باید جلوی واردات بی رویه و
قاچاق کاال به کشور گرفته شود چون آفت تولید همین دو مورد است و دولت
در این بین نقشی اساسی دارد که باید به آن عمل کند ،همچنین دولت باید با
توجه به تولیداتی که در جامعه وجود دارد زمینه و بستر فعالیتهای صادراتی
را فراهم کند که نیازمند این امر نیز توسعه روابط خارجی با کشورهای منطقه
و بازارهای صادراتی است.
آنچه که نباید فراموش کنیم این است که تولیدکنندگان باید به بحث نوآوری،
بستهبندی مناسب ،بازاریابیکارآمد ،تبلیغات مؤثر ،برندسازی ،ارتقای بهره
وری و مصادیقی از این نوع توجه کنند چراکه تمامی این موارد در شکوفایی
تولید و تحقق شعار سال بسیار مهم و نقشآفرین است
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چرا و چگونه از تولیدات داخلی حمایت کنیم ؟
محمد علی چمنیان

عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان
مدیر عامل رشکت نیان الکرتونیک

چند پرسش رایج در زمینه حمایت از کاال و تولید داخلی  :چرا
باید از تولید داخل حمایت کرد ؟ چگونه باید حمایت کرد ؟
تکلیف کیفیت و قیمت در این میان چیست ؟ برخی خریداران
به ویژه از نوع دولتی یا خصولتی  ،زمانی که بحث خرید داخلی
پیش میآید تکیه کالم عجیبی دارند  « :اگر کیفیت و قیمت شما
قابل رقابت با نمونه خارجی باشد حتما از شما میخریم ! » .

مصرفکنندگان عمومی هم نخریدن کاالی داخلی را به کیفیت آن
ربط میدهند  .حتی این جمله را شخصا از زبان متولیان صنعت کشور
و استان شنیدهام که« :اگر مرغوبیت کاالی خود را به سطح استاندارد
جهانی برسانید و بهرهوری را در کارگاههای خود به گونهای افزایش
دهید که قیمت تمامشدهی شما قابل رقابت با نمونههای خارجی باشد
 ،حتما ما هم از شما حمایت میکنیم  !» .یک نفر پیدا نمیشود بگوید
آخر در این صورت نیازی به حمایت شما نیست  .من در این فرصت
سعی خواهم کرد به پرسش اول که به نظرم اساسی تر است بپردازم ،
اصوال چرا تولیدکنندهی داخلی برای ادامهی حیات و پایداری کسب و
کار خود نیازمند حمایت است ؟ شاید در یک جمله بتوان این موضوع
را به عواملی نسبت داد که توان رقابت پذیری تولید داخل را نسبت به
رقبای خارجی کاهش میدهد  .از آنجا که همهی این عوامل تحت
کنترل تولید کننده نمیباشند پس نمیتوان انتظار داشت که بدون
حمایت قادر به ادامه فعالیت شاداب خود باشد .
اگر چه بعضی ازاین عوامل داخلی بوده و بایستی تولید کننده آنها را به
خوبی کنترل و هدایت نماید  ،از قبیل  :افزایش بهرهوری  ،مدیریت
علمی و به روز  ،گسترش فرایندهای تحقیق و توسعه  ،نوآوری ،
برند سازی  .... ،ولی کماکان بسیاری از عوامل ناشی ازواقعیتهای
سیلسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و حتی فرهنگی کالن کشوری بوده که
تولیدکنندگان را یارای غلبه بر آنها نیست  .از مهمترین عوامل بیرونی
کاهش رقابتپذیری تولید داخل میتوان موارد زیر را بر شمرد :
 - ۱بازار کوچک کاالی داخلی در مقایسه با کاالی خارجی:
با توجه به وضعیت فعلی ارتباطات سیاسی و اقتصادی کشورمان با سایر
کشورهای دنیا  ،بازار کاالهای داخلی محدود به ایران شده است و
حتی امید به توسعه این بازار در گسترهی بزرگتر منطقهای یا جهانی
دیگر تبدیل به رویایی دست نیافتنی گردیده که خود باعث عواملی
6
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نظیر عدم سرمایهگذاری در حوزههای مهمی چون تحقیق و توسعه
و سایر فرایندهای تولیدی میگردد  ،از طرفی باعث میشود که تیراژ
تولیدی محصوالت داخلی همواره به اندازهی کسر کوچکی از تیراژ
رقبای خارجیش باقی بماند و این یعنی یک افزایش ذاتی در قیمت تمام
شده که با هیچ روش شناخته شدهای در حوزه افزایش بهرهوری قابل
جبران نخواهد بود .
 - ۲نرخ ارز :در شرایطی که تقریبا تمام نهادههای هزینهای در تولید
داخل هرساله به اندازه تورم و گاهی حتی بیشتر از تورم سالیانه افزایش
مییابد  ،تاکید حاکمیت بر ثبات نسبی نرخ ارز و به رسمیت نشناختن
افزایش نرخ آن حتی به اندازهی تورم رسمی اعالم شده  ،سال به سال
باعث کاهش رقابتپذیری قیمت تمام شدهی کاالی داخلی در برابر
واردات میگردد .
 - ۳مشکالت تامین نقدینگی :این مشکالت دو دسته هستند ،
یکی مشکل در تامین میزان نقدینگی کافی برای لیجاد  ،نگهداشت و
توسعهی یک فعالیت تولیدی و دوم هزینه بسیار باالی آن در مقایسه با
هزینهای که رقبای خارجی میپردازند .
 - ۴مشکالت اداری فراوان :نبود سیتمهای یکپارچه و جامع
اطالعاتی در کشور یا ناکارآمد بودن سیستمهای موجود از سویی و
در دسترس بودن تولیدکنندگان از سوی دیگرباعث شده که هنوز
واحدهای پول ستان دولتی بر پایه سازوکارهای سنتی مبتنی بر توافق و
چانه زنی با تولیدکنندگان برخورد نموده که باعث اتالف وقت و انرژی
زیاد کاهش توان ارزشسازی کارآفرینان میگردد .
 - ۵نبود نیروی انسانی توانمند کافی در کشور برای افزایش
رقابتپذیری در مقایسه با رقبای خارجی که میتواند نتیجهای از
عوامل دیگری همچون فرار مغزها و نیز ناتوانی سیستمهای آموزشی و
پرورشی کشور در تربیت و توانمندسازی جوانان این مرز و بوم باشد .
البته به عوامل زیاد دیگری نیز میتوان اشاره کرد ولی ذکر نکات
باال چند نتیجه مهم در بر دارد  :اول این که مهمترین حامی
تولید داخل میتواند همان عوامل و واقعیات اشاره شدهای باشد
که بهبود آنها نه در دست تولید کننده و نه مصرف کننده است و
صرفا با تغییر رفتار و نگاه حاکمیتی قابل اصالح و جبران میباشد
و انداختن تمامی توپ در میدان مردم یا کارآفرینان جفای آشکار
برآنان است  .دوم این که برای عموم مصرفکنندگان روشن
میسازد که اصوال چرا تولیدکنندگان را باید اسیر فضایی دانست که
خارج از کنترل آنها بوده و آنها را نیازمند حمایت همه جانبه میکند .
از آنجا که در توضیحات فوق به مسولیتهای دو ضلع از مثلث تولیدکننده ،

حاکمیت و مصرفکننده اشاره شد  ،در پایان به ذکر خاطرهای میپردازم که
کمی هم به مسولیتهای اجتماعی مصرفکننده هم اشارهای کرده باشیم .
حدود بیست سال پیش اوایلی که بر روی طراحی مبدلهای انرژی
الکتریکی کار میکردم متوجه شدم که تجهیزاتی برای بخش
مایکروویو مخابرات استان خریداری شده که با برق  ۱۲ولت مستقیم
کار میکند در حالی که برق در دسترس در مایکروویو در آن زمان
 ۲۴ولت بود  ،بر آن شدم که برای راه اندازی و استفاده آنها که در
انبار مانده بود یک سیستم کانورتر یا مبدل  ۲۴به  ۱۲ولت مستقیم
طراحی و تولید کنم و چون این مشکل کشوری بود در کل کشور
به شرکتهای مخابرات عرضه نمایم  .با این ایده دست به کار شده
و وقتی اولین دستگاه را برای تست و اعالم نظر و تایید یا رد به
اداره مربوطه بردم  ،با مقاومت عجیبی مواجه شدم  .مسیول مرتبط
مرتب یادآوری میکرد که اگر دستگاه شمارا تایید کنم برای من
مشکل پیش میآید  ،و من بایستی منتظر باشم که شرکت NEC
ژاپن که تجهیز اصلی را به ما فروخته مبدل آن را هم برایمان بسازد
و از او بخریم  .و این گونه استدالل میکرد که در صورتی که برای
تجهیزات مشکلی پیش بیاید و خراب شوند در اداره دو نوع برخورد
متفاوت وجود دارد  :اگر تجهیز خارجی باشد اشکال متوجه نصب و
راهاندازی یا نگهداری سیستم بوده یا متوجه کاربران خواهد بود ولی
خدا نکند کاالی ایرانی باشد  ،آنوقت بدون هیچگونه بررسی از ابتدا،
اشکال ناشی از کیفیت پایین تولید داخلی عنوان شده و در این میان
اولین کسی که زیر سوال میرود همان شخصی است که کاال را از
نظر فنی تایید کرده است  .من هم چون نمیخواهم در چنین موقعیتی

قرار بگیرم از بررسی دستگاه شما که احیانا ممکن است به تایید و خرید
آن منجر شود معذورم !! و گاهی هم عنوان میکرد که من در مقابل
مخابرات و مایکروویو و ارتباطات مردم مسیول هستم و نمیتوانم
اجازه دهم یک دستگاه داخلی مشکوک که توسط یک جوان گمنام
ساخته شده در این سیستم زیر بار برود و خطراتی غیرقابل پیش بینی
به بار بیاورد  .این ماجرا چند ماه به درازا کشید و من موفق به فروش
و حتی تست و بررسی دستگاه ساخت خودم در آن مقطع نشدم .
بعد از گذشت  ۱۸سال از آن ماجرا مسیول مربوطه که بازنشسته
شده بود به همراه دختر خود که تازه در رشته برق مخابرات فارغ
التحصیل شده بود به شرکت ما مراجعه کرد و در یک جلسه حضوری
درخواست کارآموزی و سپس استخدام دختر خود را مطرح کرد  .وقتی
به یاد ایشان آوردم که من همان پسر جوانی هستم که در دههی
هفتاد حتی حاضر به یک بررسی و اعالم نظر ساده در مورد دستگاه
من نشدید  ،بسیار منقلب شده و اشک در چشمانش حلقه زد .از او
پرسیدم شما که در تمام طول خدمت خود از محصوالت خارجی
استفاده کردید و برای خارجیها کار و شغل ایجاد کردید چرا حاال از
آنها نمیخواهید که به پاس خدمات شما به دختر شما شغلی بدهند
؟ به او یادآوری کردم که ما همگی در دوران خدمت خود فقط در
برابر اداره یا تجهیزات مسیول نیستیم بلکه در برابر فرزندان خود و
آینده آنها نیز مسیولیم و به فکر تامین شغل آنان نیز باید باشیم .
باشد که هر سه گروه حاکمیت  ،تولیدکننده ها و مصرف کننده ها در
میدان حمایت از تولید داخل بیشتر به نقش خود واقف شده و تمامی
سعی خود را به کار ببندند .
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کارشناسان چشمانداز صادراتی خودروسازان را در سال  ۹۷بررسی کردند

دو محـرک صـادراتی خـــودرو

تولید خودرو در شرایطی سال گذشته رشد حدود ۱۵
درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند که حفظ رشد
تولید در سال  ۹۷مستلزم ایجاد تقاضای جدید و حضور در
بازارهای خارجی است.
صنعت خودرو بهعنوان صنعتی پیشرو در رشد اقتصادی کشور همچنان
بهعنوان چشم و گوش وزارت صنعت معدن و تجارت ،مورد حمایتهای
همهجانبه قرار میگیرد حال آنکه مسووالن صنعتی به هیچ شکل ،توقف
رشد تولید را برنمیتابند و در صورت بروز وقفهای در رشد تولید ،یا به
کمک خودروساز میشتابند یا تقاضای جدیدی برای فروش محصوالت
تولیدکنندگان ایجاد میکنند .اتفاقی که در سال  94در پی کمپین نخریدن
خودرو نو به وقوع پیوست و پیرو آن دولت با تخصیص تسهیالت بانکی،
تقاضای مناسبی را برای محصوالت به فروش نرفته خودروسازان ایجاد
کرد .حال در شرایطی که رشد تولید در سالجاری نیز پیشبینی میشود،
بسیاری از کارشناسان تداوم آن را با الزاماتی همراه میدانند.
یکی از این الزامات ایجاد بازارهای جدید و رشد صادرات محصوالت
داخلی است .در شرایط کنونی با توجه به عدم تدوین برنامهای مدون
برای خروج فرسودهها و به موازات آن رشد ساالنه تولید ،بازار خودروی
کشور از محصوالت داخلی اشباع شده و این در حالی است که نبود
تقاضای خارجی میتواند به توقف بخشی از فعالیت خودروسازان منجر
شود .به این ترتیب پیشبینیها حکایت از آن دارد که تدوام رشد نسبی
تولیدکنندگان مشروط به فعالیت گسترده در حوزه صادرات است و اگر
این حوزه همچون سالهای گذشته مورد غفلت قرار بگیرد در سال جاری
برای زنجیره خودروسازی کشور معضالتی را به همراه دارد.
در این بین اگرچه صادرات خودرو از سال  ۹۳روند کاهشی داشته اما
تقاضای باال در بازار داخل بهنوعی خودروسازان را بینیاز از بازارهای
صادراتی کرده بود ،حال آنکه در سال جدید بهنظر میرسد شرایط
جدیدی بر بازار خودرو داخل حاکم است بهطوریکه صادرات را نمیتوان
از الزامات فعالیت خودروسازان منفک کرد ،اما روند نزولی صادرات خودرو
همانطور که گفته شد از سال  ۹۳آغاز و سال گذشته به نهایت خود رسید.
در این بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت طبق روالی معمول در سال
 ،۹۶در شرایطی برنامه صادراتی خودروسازان را تا پایان سال ۳۵هزار
دستگاه اعالم کرد که دو شرکت بزرگ خودروساز در  ۶ماه نخست،
8
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تنها  ۲هزار و  ۵۷۹دستگاه خودرو به دیگر کشورها صادر کردند و در
 ۶ماه دوم نیز آماری در این زمینه منتشر نکردند .همانطور که بسیاری
از خودروسازان جهانی در عمل تجربه کردند توسعه صادرات میتواند
برای صنعت خودرو منشا اشتغالزایی ،کسب درآمد ارزی بیشتر و تعامل
مثبت تجاری بادیگر کشورهای جهان باشد ،حال آنکه در ایران بهواسطه
بازار انحصاری خودرو ،تولیدکنندگان چندان به مزیتهای مذکور توجهی
ندارند و آنچه که منافع آنها را تامین میکند ،تنها پاسخگویی به بازار داخل
است ،بازاری که بهنظر میرسد امسال با چالشهای فراوانی روبهرو است.
در این بین اگرچه برخی کارشناسان با توجه به زیرساختهای تولیدی
خودرو در کشور چشمانداز روشنی برای صادارات محصوالت خودرویی
متصور نیستند ،اما برخی دیگر افزایش قیمت ارز را فرصت مناسبی برای
جبران قصور تولیدکنندگان طی این سالها در حوزه صادرات میخوانند.
بهطور کلی افزایش نرخ ارز بر تجارت تاثیرگذار است بهطوریکه این
اتفاق ،صادرات را افزایش و وارداترا کاهش میدهد .حال این سوال
مطرح است که آیا نرخ ارز میتواند به وقوع معجزهای در صادرات خودرو
منجر شود؟ در این زمینه عدهای از کارشناسان معتقدند که با توجه به
رشد نرخ ارز قیمت تمامشده کاالهای صادراتی افزایش قابلتوجهی پیدا
میکند که همین امر انگیزه صادراتی خودروسازان رابیشتر از گذشته
میکند .در مقابل این اظهار نظر اما برخی دیگر بر بیاثری نرخ ارز در
صادرات خودرو تاکید دارند و عنوان میکنند که اگرچه در صورت افزایش
نرخ ارز صادرات خودرو تقویت میشود ،اما به این دلیل که خودروسازی
ما به واردات وابسته است و مواداولیه و بسیاری از قطعات کلیدی از خارج
وارد کشور میشود بدین ترتیب افزایشنرخ ارز برای تولیدکننده داخلی
تورمزا و منجر به افزایش هزینههای تولید میشود و به صادرات نیز
کمکی نمیکند.
موقعیت صادراتی خودروسازان
این سوال در راستای فعالیت خودروسازان کشورمان همیشه مطرح بوده
که با توجه به موقعیت لجستیکی ایران چرا امکان صادرات محصوالت
خودرویی در ایران وجود ندارد؟ طی هفته گذشته انجمن جهانی
خودرو بهعنوان نهاد مرجع بینالمللی خودرو ،ایران را بهعنوان یکی از
پتانسیلهای مهم و رشد صنعت خودرو در خاورمیانه معرفی کرد و اینکه با
توجه به موقعیت ممتاز کشورمان صادرات محصوالت خودرویی میتواند
در رشد این صنعت تاثیرگذار باشد .از سوی دیگر موسسه مککینزی

نیز در پژوهشی ازاقتصاد ایران به موقعیت ممتاز
ایران در صادرات خودرویی پرداخته بود .در این
گزارش از کشورهای عراق ،الجزایر ،سوریه،
ترکمنستان ،لبنان ،چین ،ساحلعاج ،آذربایجان و
جیبوتی بهعنوان عمده بازارهای هدف صادرات
انواع خودروی سواری ایران یاد شده است که در
میان این کشورها عراق بیشترین سهم واردات
خودرو را به خود اختصاص داده و پس از آن
الجزایر و سوریه در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
طبق بررسیهای این موسسه جمهوریکره،
ترکیه ،قزاقستان ،ارمنستان ،بلژیک ،فرانسه،
روسیه ،رومانی ،مجارستان و مالزی دیگر
کشورهایی هستند که میتوان از آنها بهعنوان
بازارهای مهم بالقوه صادرات خودرو از ایران
یاد کرد .این موسسه رقبای صادراتی خودروی
ایرانی را نیز برشمرده بود بهطوریکه براساس
این گزارش در بخش صادرات خودروهای
سواری جمهوریچک ،اسلواکی ،تایلند ،ترکیه،
هند ،چین ،روسیه و بحرین مهمترین رقبای
ایران در این زمینه به شمار میروند.
بدین ترتیب پژوهشهای صورت گرفته در
این زمینه خود گویای موقعیت ممتاز ایران در
صادرات خودرو با توجه به نرخ رشد تولید خودرو
در کشورمان است .حال این سوال مطرح است
که چرا زنجیره خودروسازی کشور از موقعیتی
که در صادرات خودرو نسبت به دیگر کشورها
دارد بهره نبرده است و صادرات ،ساالنه روند
نزولی پیدا میکند؟ در این زمینه با نگاهی
به تجربه کشورهایی همچون ترکیه ،چین،
کرهجنوبی و هند به وضوح نشاندهنده آن
است که خودروسازان این کشور در کنار تقویت
ساختار تولیدی خود از حمایتهای دولت نیز در
صادرات بهره بردهاند؛ بهطوریکه مهمترین
عناصر مشترک سیاست توسعه صادراتی
در این کشورها اعطای مشوقهای مالیاتی،
مشوقهای مالی ،تاسیس مناطق تجارت آزاد،
ایجاد سازمانهای پشتیبان صادرات اعطای
بیمههای صادراتی ،استرداد مالیاتها و عوارض
گمرکی مشروط به صادراتی بودن کاالها ،نقش
پررنگ بانکها و تشویق سرمایهگذاری مستقیم
خارجی است .در اصل اگر چه این کشورها از
موقعیت ممتاز صادراتی برخوردار نبودند؛ اما با
ارائه محصوالتی با کیفیت و قیمت مناسب از
یکسو و همچنین حمایتهای دولتی توانستند
بازارهای بزرگی برای فروش محصوالت خود
دست و پا کنند .اما در ایران به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان ،صنعت خودرو از بنیه قوی برخوردار
نیست و بازار انحصاری خودرو نیز مانع از رشد

این صنعت شده است .از سوی دیگر مدیریت
دولتی خودروسازیهای کشور نیز خود مانعی بر
سر راه ارتقای این صنعت شناخته میشود.
دولت با بلند کردن دیوار تعرفهای خودرو حمایت
از خودروسازان را جز الینفک اقدامات خود
میداند حال آنکه ایجاد بازار انحصاری برای
حمایت از خودروسازی در اصل ،جایی برای
رشد خودروسازی کشور باقی نگذاشته است.
نتیجه تمامی این اقدامات ،عرضه محصوالتی
قدیمی فاقد تکنولوژی و کیفیت است که چندان
تقاضایی در بازارهای خارجی ندارد .از سوی
دیگر به دلیل نبود بهرهوری و مدیریت دولتی
حاکم بر خودروسازیها بسیاری از محصوالت
تولیدی با قیمتهای باالیی قابل عرضه است
که این مساله میتواند یکی از موانع صادراتی
خودرو محسوب شود.
در این زمینه ،یادآوری تجربه کره در بازسازی
ساختار خودروسازی این کشور برای رشد
محصوالت صادراتی الزم بهنظر میرسد.
دولت کره پس از سالها فعالیت شرکتهای
خودروسازی این کشور در اصل قصد آن کرد
که خودروسازان داخلی را از بازیگرانی داخلی به
نقشآفرینانی جهانی تبدیل و از این راه ضمن
کم کردن واردات ،صادرات را نیز توسعه بدهد.
ازآنجاکه «کیفیت» یکی از شاخصهای اصلی
و مهم توسعه صادرات به حساب است ،کرهایها
بر بهبود سطح کیفی محصوالت خودرویی خود
تمرکز کردند.
این در شرایطی بود که خودروسازان کرهای
بهصورت نسبی از دیگر شاخص مهم صادرات
یعنی «قیمت پایین» برخوردار و بنابراین تنها
نیاز داشتند ضمن حفظ این مزیت ،کیفیت را
نیز افزایش دهند.هرچند کرهایها در اوایل دهه
 ۸۰میالدی توانستند در بخشی از بازارهای
آمریکای شمالی بهویژه ایاالتمتحده آمریکا،
توفیقی نسبی در صادرات حاصل کنند ،با این
حال بهدلیل مشکالت کیفی ،سهم خود را در
بازارهای صنعتی تا حد زیادی از دست دادند؛
بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گرفتند با در
نظر گرفتن برنامههای توسعهای ،سطح کیفی
خودروهای خود را باال برده و بازارهای از دست
رفته را پس بگیرند.تجربه کره نشاندهنده آن
است که کیفیت و تولید محصوالتی با قیمت
پایین به راحتی میتواند زمینه صادرات خودرو
را فراهم کند حال آنکه خودروسازان کشورمان
بر سر این دو مقوله حتی بازارهای صادراتی خود
را نیز از دست دادهاند که نمونه آن از دست
دادن سهم اعظم تولیدکنندگان کشورمان در

بازار عراق است .در هر صورت آنچه مشخص
است بازار بیدردسر داخلی هیچ انگیزه صادراتی
برای تولیدکنندگان فراهم نمیکند حال آنکه
بهنظر میرسد این بیرغبتی در سال جدید برای
تولیدکنندگان با دردسرهایی همراه باشد.
چشمانداز صادرات محصوالت پسابرجامی
اگرچه محصوالت قدیمی خودروسازان ظرفیت
صادراتی ندارد ،اما مسووالن صنعتی کشور
با توجه به شروط سرمایهگذاری خارجی در
حوزه خودرو ،نسبت به صادرات محصوالت
پسابرجامی امید زیادی دارند .به این ترتیب با
توجه به رشد تولید خودروهای پسابرجامی برخی
چشمانداز روشنی برای صادرات محصوالت
خودرویی در سال جدید متصور هستند .در کنار
رشد محصوالت پسابرجامی ،افزایش نرخ ارز نیز
این چشمانداز را تقویت کرده است .در این زمینه
حسن کریمیسنجری ،کارشناس صنعت خودرو
صادرات در سال جدید را با توجه به برخی از
پارامترهای صنعت خودرو ناامیدکننده میداند
و تاکید دارد که در قدم اول این سوال مطرح
است که چه محصولی با چه سطح تکنولوژی
باید صادر شود؟ وی ادامه میدهد با پیش فرض
ایدهآل بودن محصوالت پسابرجامی در کیفیت
و تکنولوژی روز ،پارامتر موثر بعدی در صادرات
این محصوالت قیمت مناسب است .وی قیمت
را با موضوعاتی همچون بهرهوری ،دستمزد
پایین و هزینههای کم لجستیکی گره میزند
و تاکید میکند که خودروهای پسابرجامی در
کاهش قیمت تمام شده حرفی برای گفتن در
بازارهای صادراتی ندارند.
کریمی همچنین تاکید میکند که ایران جزو
کشورهای کاهنده قیمت شناخته میشود حال
آنکه به دالیل وافری در این زمینه ناتوان
هستیم .وی در بخش دیگری از اظهارات خود
به تاثیر نرخ ارز در صادرات اشاره دارد و تاکید
میکند که قیمت ارز شرایط را برای صادرات
محور بودن خودروسازی آماده میکند اما با توجه
به افزایش هزینه نهادههای تولید ،نمیتواند این
امر در تسهیل صادرات موثر باشد .فربد زاوه،
کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد چشمانداز
صادراتی سال  ۹۷خودروسازی کشور با فاکتور
گرفتن از محصوالت قدیمی خودروسازان اشاره
میکند که محصوالت پسابرجامی نیز بازار
صادراتی خوبی نخواهند داشت؛ چراکه این
محصوالت با قیمت باال و داخلیسازی کمی
عرضه میشوند.
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اصالح

 ۲۰۰۲فعال اقتصادی ،محیط کار در زمستان  ۹۶را ارزیابی کردند

پایش ملی محیط کسبوکار در زمستان سال  ۹۶از نگاه  ۲۰۰۲فعال
اقتصادی حاکی از این است که وضعیت محیط کار تا حدودی نسبت
به ارزیابی فصل گذشته آن (پاییز  )۹۶بهتر شده است .نتایج این ارزیابی
بیانگر آن است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکتکننده در این
پایش ،وضعیت محیط کسبوکار در دو بخش خدمات و کشاورزی
بهترتیب مساعدترین و نامساعدترین ارزیابی شده است .در عین حال،
«غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها»« ،دشواری تامین مالی از بانکها»
و «بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی» همچنان گرههای
اصلی کسبوکار هستند.
نتایج ششمین گزارش فصلی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران از محیط کسبوکار نشان میدهد فعاالن اقتصادی وضعیت
محیط کسبوکار کشور در زمستان  ۹۶را تا حدودی بهتر از وضعیت این
شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته آن (پاییز  )۹۶ارزیابی کردهاند.
از سویی ارزیابی انجام شده بیانگر آن است که از دید فعاالن اقتصادی
مشارکتکننده که تعداد آنها  ۲۰۰۲فعال اقتصادی زیر مجموعه سه
اتاق بازرگانی ،اصناف و تعاون بوده ،وضعیت بیش از نیمی از مولفههای
موثر بر محیط کسبوکارایران در زمستان  ۱۳۹۶تاحدودی مساعدتر
شده است .به گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران ،محیط
کسبوکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره
بنگاههای اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران
بنگاهها قرار دارند؛ عواملی نظیر مقررات و قوانین ،میزان بارندگی،
فرهنگ کاری در یک منطقه و ...که در کشورها و مناطق جغرافیایی
گوناگون ،در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند .امروزه
بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی
هر کشور بهشمار میرود و عالوه بر آن هرچه محیط کسبوکار یک
کشور شرایط بهتری داشته باشد ،بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی
بیشتر و به تبع آن ،عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت
در آن جامعه نیز بیشتر میشود .با این حال بهبود محیط کسبوکار،
نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این
مهم وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط
کسبوکار هر کشور را میطلبد .در همین راستا و در سال ،۱۳۹۰
نمایندگان خانه ملت ،قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تصویب
کردند .به موجب ماده  ۴این قانون اتاقها(بازرگانی ،اصناف و تعاون)
موظفند به منظور اطالع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسبوکار
در کشور ،شاخصهای ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و
بهطور ساالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها ،بخشها و
فعالیتهای اقتصادی ،سنجش و اعالم کنند .اتاق بازرگانی ایران نیز

در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال  ۹۴نسبت به شناسایی و
معرفی شاخصهای ملی پایش کسبوکار اقدام کرد و اجرای طرح
ملی پایش محیط کسبوکار را در اواخر سال  ۹۵با همکاری اتاقهای
تعاون و اصناف در دستور کار خود قرار داد .گزارش پایش محیط
کسبوکار زمستان ،۹۶ششمین گزارش فصلی منتشر شده از سوی
اتاق ایران محسوب میشود.
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محیط کسبوکار در زمستان ۹۶
براساس گزارشهای منتشر شده ،رقم شاخص ملی محیط کسبوکار
( ۱۰بدترین نمره) در پاییز  ۹۵معادل  ،۵ /۸۶در زمستان  ۹۵معادل
 ،۵ /۸۳در بهار  ۹۶معادل  ،۵ /۶۹در تابستان  ۹۶معادل  ،۵ /۷۷در پاییز
 ۹۶معادل  ۵ /۸۵و در نهایت در زمستان  ۹۶نیز  ۵ /۸۰است .بنابراین
رقم کلی شاخص ملی محیط کسبوکار در زمستان  ۹۶نسبت به پاییز
 ۹۶بهبود  ۰ /۹۲درصدی و نسبت به زمستان سال  ۹۵بهبود ۰ /۵۸
درصدی داشته است.
ارزیابی دستاندازهای کسبوکار
ارزیابیهای انجام شده از فعاالن اقتصادی نشان میدهد که به
ترتیب «بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه
و محصوالت)»« ،دشواری تامین مالی از بانکها»« ،بیثباتی
سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار»« ،موانع
اداری کسبوکار (ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسبوکار)»
و «رویههای غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات»
نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار در زمستان  ۹۶نسبت به
سایر مولفهها ارزیابی شدهاند .همچنین سه مولفه «محدودیت دسترسی
به برق»« ،محدودیت دسترسی به سوخت (گاز و گازوئیل و )...و
محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) مناسبترین
مولفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی
شدهاند .این ارزیابی درحالی اتفاق افتاده که در  ۴دوره نخست اجرای
این طرح ،دشواری تامین مالی از بانکها بهعنوان نامساعدترین مولفه
کسبوکار ارزیابی شده بود؛ اما در  ۲دوره پاییز و زمستان ،۱۳۹۶
بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصوالت)،
نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شد .محدودیت دسترسی به
برق نیز در هر  ۶دوره اجرای طرح مساعدترین مولفه کسبوکار
ارزیابی شده است .براساس یافتههای این طرح در زمستان ،۱۳۹۶
استانهای کرمانشاه ،سیستانوبلوچستان و خراسان شمالی بهترتیب
دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای مازندران ،قزوین

و زنجان بهترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به
سایر استانها ارزیابی شدهاند.
بهبود بخش خدمات

براساس نتایج این پایش در زمستان  ،۹۶وضعیت محیط کسبوکار
در بخش خدمات در مقایسه با بخشهای کشاورزی و صنعتمناسبتر
ارزیابی شده است .در بخش کشاورزی ،وضعیت کسبوکار بنا به پاسخ
فعاالن اقتصادی شرکتکننده در طرح ،نامساعدتر ارزیابی شده است.
ارزیابیها نشان میدهد شاخص کسب وکار در بخش کشاورزی در
زمستان  ۹۵رقم  ۵ /۹۸را کسب کرده و در پاییز  ۹۶این رقم ۵ /۷۸
بوده است .آخرین پایش نیز مربوط به زمستان  ۹۶است که رقم این
بخش  ۵ /۹۰ارزیابی شده است .درصد تغییرات رقم شاخص کسبوکار
بخش کشاورزی در زمستان  ۹۶نسبت به فصل گذشته (پاییز /۰۹ )۹۶
 ۲۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال  ۹۵معادل منفی  ۱ /۴۰درصد
بوده که نشان از بهبود نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد .در بخش
صنعت نیز پایشهای انجام شده نشان میدهد در زمستان  ۹۵رقم
این بخش  ۵ /۷۲بوده و در پاییز  ۹۶این رقم  ۵ /۸۳ثبت شده است.
ارزیابیهای فعاالن اقتصادی در زمستان  ۹۶از بخش صنعتی نیز منتج
به رقم  ۵ /۸۴در این فصل شده است که نسبت به فصل گذشته (پاییز
 ۰ /۱۵ )۹۶درصد و نسبت به فصل مشابه سال  ۹۵معادل  ۲ /۱۴درصد

فضای کسبوکار
است .عالوه بر این ،ارزیابی فعاالن اقتصادی از شاخص کسب وکار در
زمستان  ۹۵بخش خدمات  ۵ /۷۵بوده و در پاییز  ۹۶این رقم به /۸۷
 ۵رسیده و در زمستان  ۹۶نیز این ارزیابی حاکی از رقم  ۵ /۷۶است
که نسبت به فصل گذشته (پاییز  )۹۶منفی  ۱ /۹۱درصد و نسبت به
زمستان  ۹۵نیز  ۰ /۳۶درصد است .در بخشهای صنعت و خدمات
بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصوالت)
نامساعدترین و محدودیت دسترسی به برق ،مساعدترین مولفه (مانع)
در  ۲۸مولفه پیمایشی پرسش شده از فعاالن اقتصادی مشارکتکننده
در طرح بوده و در بخش کشاورزی نیز دشواری تامین مالی از بانکها
نامساعدترین و محدودیت دسترسی به برق مساعدترین مولفه از نظر
فعاالن اقتصادی شرکتکننده در طرح ارزیابی شدهاند.
بدترین و بهترین رشتههای کسبوکار
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی ،رشته فعالیتهای آبرسانی ،مدیریت
پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه ،عمدهفروشی و خردهفروشی،
تعمیر وسایل و( ...صادرات و واردات) و کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری،
به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسبوکار و رشته فعالیتهای آموزش،
هنر ،سرگرمی و تفریح ،مالی و بیمه ،بهترین وضعیت کسبوکار را
در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند.
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الزامات و پیامدهای تولید ملی چیست؟
تحقق آرمان بزرگ تولید ملی نیازمند الزامات ،قواعد و مقدمات فراوانی هست و لذا
سعی شده در این مجال اندک مهمترین الزامات ان مورد اشاره قرار گیرد.
 - ۱احساس مسئولیت عمومی ،عزم ملی و تکلیفگرایی دینی
در حوزه تولید اعم از تولید کاال یا خدمات ،هرکس در هر موقعیت کاری و شغلی
باید کیفیت کارش را باال ببرد ،بیشتر کار بکند ،بهتر کار بکند و به عنوان یک جهاد
مقدس به این مقوله نگاه کند .بنابراین افراد نباید همواره دیگران را مخاطب این
شعار بدانند بلکه خود را در حیطه کاری ،توانمندتر و کارآمدتر سازند و با دغدغه
بیشتری تالش کنند .به فرمایش پیامبر مکرم اسالم :رحمت خدا بر آن انسانی که
کاری را انجام میدهد و آن را محکم انجام میدهد.
همچنین در حوزه مصرف ،اهتمام به مصرف کاالهای داخلی مهمترین راز و رمز
تحقق تولید ملی است .بدیهی است قوای سه گانه به ویژه دستگاهها و ادارات دولتی
در سراسر کشور نقش بی بدیلی در این زمینه دارند .از یک سو حجم خرید آنها
ِین ُم ُلو ِک ِهم» ،الگوی
اس َعلى د ِ
بسیار زیاد است و از سوی دیگر براساس قاعده «ال ّن ُ
عملی و عینی مردم قرار می گیرند.
 - ۲توجه به فرهنگسازی و نظام تعلیم و تربیت
فرهنگ کار و تولید و کیفیت باید به فرهنگ عمومی کشور و حتی به مطالبه ملی
تبدیل شود .ادارات ،نهادها ،مسئوالن ،اهالی قلم ،بیان و رسانه و آحاد مردم همه
تالش کنند تا تولید ملی و افزایش کار و تالش استفاده بهینه از سرمایههای مادی
و انسانی جوانان ایرانی تحقق یابد .پایه اساسی در حوزه فرهنگ سازی قطعا متوجه
نظام تعلیم و تربیت کارآمد است تا از مقاطع پیش دبستانی تا سطوح عالی ،این
ظرفیت را فراهم آورد .بدین معنا که نظام تعلیم و تربیت اقتصادی باید مورد توجه
جدی نظام آموزشی کشور در سطوح عمومی و عالی قرار گیرد.
 -٣ایجاد و تقویت زیرساختها
قطعا در مسیر پرتالطم اقتصاد کنونی ،زیرساختهای جدیدی باید ایجاد شود.
زیرساختهای موجود نیز برحسب زمان و مکان تقویت ،بازسازی یا حذف شوند.
باید تولید باکیفیت نهادینه شده و بسترهای ماندگاری و دوام و قوام آن فراهم شود.
در این زمینه بخشهای دولتی ،خصوصی و آحاد مردم مسئولیت پیدا می کنند.
- ۴هم افزایی ظرفیتها ،بسیج استعدادها و سرمایههای انسانی و مادی
تولیدمحوری تنها از یک نهاد مشخص ساخته نیست بلکه همه ظرفیتهای کشور
باید بسیج شوند ،فکرها و عقلها روی هم ریخته شوند ،امکانات کشور در این زمینه
تمرکز پیدا کنند و با نظم و انسجام و وحدت رویه توأم با شور و شعور ،این حرکت
مستمراً پی جویی شود.
 - ۵توجه به رقابتپذیری
بازار جهانی با یک رقابت نفسگیر و تنگاتنگ مواجه است و قدرتهای مطرح و
یا مدعی باید توانمندیها و ظرفیتهای خود را برای رقابت در چنین عرصهای
مضاعف سازند و پا به پای استانداردهای جهانی حرکت کنند .بنابراین کیفیت کاالها
و خدمات تولیدی و کار و سرمایه باید بتواند از رقبای جهانی و منطقهای خود پیشی
بگیرد .در سند چشم انداز  ۲۰ساله نیز گفته شده جمهوری اسالمی در صحنههای
مختلف به قدرت اول در منطقه آسیای جنوب غربی تبدیل میشود .لذا طبیعی است
تولید و اقتصاد و تجارتی که در آن رقابت نباشد از میدان مسابقه حذف خواهد شد.
- ۶توجه به دانش محور بودن
افزایش تولید نیازمند ارایه الگوها و نظریهها و تئوریهای کارآمد و علمی است.
افزایش آگاهی و دانش و مهارت و تخصص به جهش در تولید منجر میشود.
بنابراین تولیدگران و کارگران و صاحبان سرمایه باید پشتوانه علمی و توجیه علمی
الزم را برای افزایش و کیفیسازی تولید پیدا کنند .این مهم ،حلقه مفقوده دانشگاه
و صنعت را مرتفع میسازد.
دانشگاهها میبایست براساس نیازهای جدید به جذب دانشجو و ایجاد یا گسترش
رشتههای دانشگاهی بپردازند .رسانهها و نخبگان نیز در این زمینه آگاهیهای الزم
را در اختیار افکار عمومی قرار دهند .در واقع باید در یک تعامل دوسویه ،نیازها و
مسائل واقعی بخشهای مختلف اقتصادی استخراج شده و سعی شود پاسخهای
علمی به آنها داده شود .بدین شکل شاهد تعامل موثر و کارآمد نهادهای علمی با
بخشهای مختلف در حوزه ناظر بر حل مسائل واقعی کشور خواهیم بود.
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 - ۷توجه به فضا و عرصه جنگ اقتصادی و عملیات روانی
عملیات روانی در دو معنای ایجابی و سلبی قابل بررسی است .منظور از عملیات
روانی در معنای ایجابی ،تحریک و تشجیع نیروی کار و صاحبان سرمایه و ترغیب
آحاد مردم به توجه به تولید ملی است .در واقع باید شعار و آرمان بزرگ «ما
میتوانیم» نقل مجالس و محافل شده و تولید ملی به باور عمومی تبدیل شود.
در معنای سلبی از عملیات روانی ،مقصود توجه به فضای تیرهای است که توسط
عوامل داخلی و خارجی معاند ایجاد میشود .این طیف سعی در القای ناکارآمدیها
داشته تا بدین طریق بتوانند فضای یاس و ناامیدی ایجاد کرده و در واقع کشور را
از آرمان «ما میتوانیم» دور کنند .لذا قطع ًا توجه به فضای عملیات روانی در دو بعد
ایجابی و سلبی آن باید مورد توجه نخبگان ،مسئوالن و مردم باشد تا به بهترین نحو
بتوان در مقابله با بحرانها و تهدیدات اقتصادی به موفقیت رسید و آنها را مدیریت
کرد .در واقع در عرصه جنگ اقتصادی ،غفلت زدایی و ایجاد فضای نقد و تبیین
صحیح باید مورد توجه جامعه قرار گیرد.
نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران در سه دهه اخیر همواره مشغول جهاد بوده
است .در یک برهه به جهاد سیاسی ،در برههای دیگر به جهاد دفاعی ،زمانی به
جهاد فرهنگی پرداخته و امروز در یک جهاد اقتصادی و نبرد فشرده در رویارویی با
استکبار جهانی قرار گرفته است .دشمن تنها امید خود را در تحریمها و فشارهای
فلج کننده میبیند و ملت ایران با جهاد خود امید دشمن را ناامید خواهد ساخت.
 - ۸ایجاد تعادل و تناسب بین تولید ،توزیع و مصرف
باید تالش کرد تولید در تمام عرصهها اعم از کشاورزی ،دامی ،صنعتی و علمی
افزایش یابد ،تولید در عرصههای مختلف ،اصالح شده و کارآمد ساختن سیستم
توزیع عادالنه و نیز توجه و بازگشت به عناصری چون صبر ،قناعت ،عدم اسراف و
تبذیر و… .به فرهنگ ملی تبدیل شود.

پیامدهای تولید ملی کدامند؟

طبق تعریفی روان و ساده ،اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط دشوار،
تهدید و دشمنی به اهداف خودش که شامل استقالل قتصادی ،رفاه عمومی و
پیشرفت است برسد .پس تولید ملی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی قطعا
باید کانون توجهات قرار گیرد .در این تعریف ،هر مولفه دارای بعد داخلی و خارجی
است .برای مثال تهدید داخلی اقتصادی مانند فساد اقتصادی و تهدید خارجی
اقتصادی مانند تحریم اقتصادی است.
تمرکز کشور بر تولید ملی به تقویت و تحکیم زیرساختهای کشور منتهی میشود،
استقالل کشور را افزایش میدهد ،زمینهها و بسترهای اشتغال را گسترش میدهد
و بدین واسطه میتواند راهکارهای منطقی و عینی برای حل معضل بیکاری
قلمداد شود .در این شرایط از سرمایههای موجود که در برخی موارد در شغلها و
عرصههای کاذب هزینه میشوند و معیشت مردم را به در آمدهای نامشروع آلوده
میسازند ،استفاده مطلوب و بهینه صورت خواهد گرفت و مشروع سازی ثروت
محقق میشود .طبیعی است آخرین تیر در کمان استکبار جهانی و شیطان بزرگ
برای مهار انقالب اسالمی ،تحریم و فشار اقتصادی است .با تمرکز بر تولید ملی
میتوان کشور را از وابستگی به خارج نجات داد و در این مرحله از عمر پر برکت
انقالب اسالمی نیز استکبار جهانی را به بن بست کشانید.
در سایه همت مضاعف و کار مضاعف و توجه مضاعف به تولید ملی ،همه
استاد باالدستی نظام اعم از اهداف دهه پیشرفت و عدالت ،چشم انداز  ۲۰ساله،
اهداف اقتصادی در قانون اساسی ،آرمانهای امام خمینی(ره) و افکار و تدابیر امام
خامنهای(مدظله) تحقق خواهند یافت .از سوی دیگر سفره توسعه علمی در کشور
پهن خواهد شد ،تولیدمحوری به دانایی محوری و گسترش دانش در زمینهها و
عرصههای مختلف منتهی خواهد شد ،نشاط علمی در کشور افزایش خواهد یافت
و بدین واسطه دانشگاه با اقتصاد ،صنعت ،بازار کار و سرمایه بیش از پیش تقویت
خواهد شد .چنین آرزویی می تواند ملت ایران را به قلههای جهانی برساند.
در سایه تولیدمحوری میتوان فقر و محرومیت را کاهش داد ،آبادی و آبادانی را
توسعه بخشید و شور و نشاط کار و تالش را افزایش داد .در این صورت بیکاری
کاهش مییابد و مهارتهای افراد افزایش مییابد.
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آینده بازار کار در ایران و جـهان در سال 1397
انقـالب تکنولوژیـک ،فرصتی بــرای بـازار کار

همچنان بیکاری یکی از دغدغههای اصلی کشور است و سیاستگذارن برای
چگونگی رفع آن برنامهریزی میکنند .اما پرسش اصلی این است که آیا نسخههای
سنتی میتواند راه رهایی از مشکالت باشد یا انقالب فناوری راهی دیگری در افق
پیشرو گشوده است.
جواد عرب یارمحمدی /کارشناس اقتصادی

علیرغم تمام اقدامات انجامشده و تالشهای صورت
پذیرفته در حوزه بازار کار در سالیان اخیر که نتیجه آن
ایجاد متوسط ساالنه  700هزار شغل در دو سال 1394
و  1395بوده ،اما همچنان بیکاری مسئلهای نگرانکننده
بوده و بیشترین توجهات را از سوی سیاستگذاران به خود
اختصاصمیدهد.

نرخ بیکاری کشور در سال  1395معادل12.4درصد اعالمشده و دادههای نرخ
بیکاری تابستان  1396نیز حکایت از نرخ  11.7درصدی دارد .باال بودن نرخ
بیکاری به یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بدل شده بهطوریکه از
زمستان  1387در تمام فصول و از  1376به بعد در تمام سالها نرخ بیکاری
ایران دورقمی بوده است .اما این نرخ بیکاری باال تمام واقعیات و مشکالت بازار
کار ایران را نشان نمیدهد و معضالت دیگری نیز بر بازار کار ایران مترتب است:
نرخ باالی بیکاری جمعیت جوان و فارغالتحصیالن کشور :نرخ بیکاری جوانان
 15تا  24ساله کشور در سال  1395معادل  29.2درصد بوده و در تابستان 1396
نیز  27.3درصد اعالمشده است .از سال  1376به بعد نرخ بیکاری جوانان همواره
باالی  22درصد بوده و در سال  1386کمترین مقدار ( 22.3درصد) را داشته
است .درعینحال نرخ بیکاری فارغالتحصیالن کشور نیز باال است و در سال
 1395حدود  20درصد بوده است.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی :نرخ مشارکت اقتصادی ایران از سال  1390به بعد
یکروند صعودی داشته اما این نرخ همچنان حول  40درصد (39.4درصد در
سال  1395و  41درصد در تابستان  )1396است .این بدان معنی است که 60
درصد از جمعیت کشور جزو جمعیت فعال اقتصادی قرار نمیگیرند.
نسبتباالیاشتغالغیررسمی:بیمهبودنتنها41درصدازشاغلینکشوردرسال1395
حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از اشتغال موجود ،اشتغال غیررسمی است.
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روند افزایشی سن جمعیت شاغل :هرم سنی کشور بهگونهای است که سن افراد
شاغل رو به افزایش بوده و درعینحال در آینده تعداد و نسبت افراد در سن کار
با کاهش همراه خواهد بود.
نوسان باالی نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور :بررسی نرخ بیکاری در
استانهای کشور حاکی از تفاوت فراوان نرخ بیکاری در استانهای مختلف
است .در تابستان  ،1396نرخ بیکاری از  7.1درصد در استان سمنان تا 18.3
درصد در استان چهارمحال و بختیاری متفاوت بوده است.
دستمزدهای پایین :بسیاری از شاغالن درآمدی بسیار پایینتر ازآنچه برای تأمین
نیازهای ضروری زندگی الزم است دارند .درواقع بسیاری از شاغالن از درآمد
مکفی برخوردار نبوده و این امر به بروز پدیده شاغالن فقر منجر شده است.
هستند افرادی که در هفته  2ساعت یا بیشتر کار میکنند و بنابراین جزو جمعیت
شاغل محسوب میشوند ،اما آنچه بابت جبران خدمات این دو ساعت به کف
میآورند برای تأمین حداقل نیازهای ضروری ایشان کفایت نمیکند.
دولت برنامههای مختلفی را برای سامان دادن به وضعیت بازار کار کشور در
پیشگرفته و طراحی نموده است« .برنامه اشتغال فراگیر»« ،برنامه اشتغال
عشایری و روستایی» که ازجمله برنامههای دولت در سال جاری بوده و
«برنامه اشتغال گسترده و مولد» که در الیحه بودجه سال  1397کشور ارائه
و پیشبینیشده که با تأمین و تخصیص منابع موردنیاز جمع ًا یکمیلیون و 34
هزار شغل ایجاد شود.
روشن است که دولت راه گذشته را میرود و طی مسیر پیشین ،نتیجهای جز
نتایج پیشین به بار نخواهد آورد .عدم وجود استراتژی مشخص در بازار کار ایران
موجد این انتظار است که در سال آینده نیز وضعیت شاخصهای کالن بازار کار
ایران به منوالی باشد که تاکنون بوده است .بااینوجود یک دگرگونی جهانی روزنه
امیدی را برای برونرفت از شرایط کنونی ایجاد مینماید .چه آنکه نمودهایی از
این تغییر شگرف و آثار آن بر بازار کار ایران در حال حاضر نیز نمایان شده است.

جهان امروز در مرز یک انقالب فناوری ایستاده
ِ
و بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییر
است .اینک در آستانه پیشرفتهایی در دانش
بشری هستیم که چند سال پیشازاین ،دستمایه
داستانهای علمی تخیلی بود .امروز سرعت
پیشرفت فناوری در باالترین حد خود قرار داشته و
همه حوزهها را درنوردیده و دگرگونی حاصل از آن،
در گستره و پیچیدگی با هیچیک از آزمودههای
پیشین بشر سنجیدنی نیست .فناوریهای جدید
ماهیت کار در تمامی صنایع و مشاغل را به نحو
شگفتانگیزی متحول خواهند کرد.
پیشرفتهای تکنولوژی اخیر و آتی دو اثر رقیب بر
اشتغال و بازار کار خواهند داشت .نخست ،تأثیری
مخرب است که براثر آن تحول و اتوماسیون ناشی
از فناوری ،سرمایه را جایگزین نیروی کارکرده و
باعث میشود کارگران بیکار شوند یا مهارتهای
خود را وقف جاهای دیگری کنند .دوم ،این تأثیر
مخرب با یک اثر سرمایهسازی همراه است که
باعث میشود تقاضا برای کاالها و خدمات جدید
افزایشیافته و به ایجاد مشاغل ،کسبوکارها و
حتی صنایع جدید منتهی میشود.
اقتصاد برنامههای تلفن همراه نمونهای از یک
اکوسیستم مشاغل جدید است .این اکوسیستم
در سال  2008زمانی آغاز شد که استیو جابز،
بنیانگذار شرکت اپل ،به برنامهنویسان خارج از
شرکت اپل اجازه داد که برای تلفنهای همراه
آیفون برنامههای کاربردی بنویسند .در اواسط
سال  ،2015انتظار میرفت که اقتصاد جهانی
برنامههای کاربردی تلفن همراه بیش از 100
میلیارد دالر درآمد داشته باشند و درآمد آن از
صنعت فیلم پیشی بگیرد ،صنعتی که برای بیش
از یک قرن وجود داشته است.
بسیاری از مشاغل مختلف ،خصوص ًا مشاغلی
که شامل کار ماشینی تکراری و کار دقیق
دستی میشوند ،اکنون مکانیزه شدهاند .با
تداوم رشد فزاینده قدرت رایانش ،بسیاری از
مشاغل دیگر هم مکانیزه خواهند شد .زودتر
ازآنچه بسیاری تصور میکنند ،حتی کار
مشاغلی مانند وکال ،تحلیلگران مالی ،پزشکان،
روزنامهنگاران ،حسابداران ،کارگزاران بیمه یا
کتابداران هم شاید تا حدی یا کام ً
ال مکانیزه شود.
دو پژوهشگر مدرسه مارتین دانشگاه آکسفورد،

«کارل بندیکت فری» اقتصاددان و «میشل ازبورن»
کارشناس یادگیری ماشین ،با رتبهبندی  702شغل
مختلف با توجه بهاحتمال مکانیزه شدن آنها ،از
مشاغلی که کمتر از همه در معرض خطر مکانیزاسیون
قرار دارند (یعنی هیچ خطری آنها را تهدید نمیکند)
تا مشاغلی که بیشتر از همه در معرض این خطر
هستند (یعنی تا حدی خطر جایگزینی این شغل با
نوعی رایانه وجود دارد) به سنجش تأثیر بالقوه ابداع
فناوری بر بیکاری پرداختهاند .در جدول زیر مشاغلی
که مبتنی بر این پژوهش بهاحتمالزیاد مکانیزه خواهند
شد و همچنین شغلهایی که کمترین احتمال مکانیزه
شدن متوجه آنها است مشخصشدهاند .این پژوهش
نتیجه میگیرد که حدود  47درصد از کل مشاغل
ایاالتمتحده شاید در یک یا دو دهه آینده در معرض
خطر مکانیزه شدن قرار داشته باشند و دامنه وسیعت ِر
از بین رفتن مشاغل با سرعتی بیش ازآنچه تغییرات
بازار کار در انقالبهای صنعتی پیشین تجربه کرده،
مشخصه آن است .بهعالوه ،این روند به قطبی شدن
بیشتر بازار کار تمایل دارد .اشتغال در کارهای شناختی
و خالقانه با درآمد باال و مشاغل یدی با درآمد پایین
افزایش پیدا خواهد کرد ،اما شغلهای روزمره و تکراری
با درآمد متوسط تا حدی کاهش پیدا خواهند کرد.
مشاغلی که کمتر از همه در معرض مکانیزه
شدن قرار دارند
در آینده نزدیک ،مشــاغلی که مســتلزم مهارتهای
اجتماعــی و نوآورانــه ،خصوصــ ًا تصمیمگیــری در
شــرایط عــدم قطعیــت و طــرح ایدههــای جدیــد و
بدیــع باشــند ،مشــاغلی خواهنــد بــود کــه چنــدان
در معــرض خطــر اتوماســیون نخواهنــد بــود.
پژوهش مشاغل آینده مجمع جهانی اقتصاد نشان
داده است که کمتر از  50درصد از مدیران ارشد منابع
انسانی بهطور معقولی به استراتژی نیروی کار سازمان
خود برای آمادگی جهت این تغییرات اطمینان دارند.
فقدان درک شرکتها از ماهیت تغییرات تحولآفرین،
توازن اندک یا عدم توازن بین استراتژیهای نیروی
کار و استراتژیهای نوآوری شرکتها ،محدودیتهای
منابع و فشارهای سودآوری در کوتاهمدت ،ازجمله
موانع اساسی بر سر راه اتخاذ یک رویکرد دقیقتر
هستند .درنتیجه ،بین دامنه تغییرات آینده و اقدامات
نسبت ًا محدودی که شرکتها برای پرداختن به
این چالشها اتخاذ کردهاند ،همخوانی وجود ندارد.

سازمانها برای پاسخگویی به نیازهای استعدادیابی
خود و کاهش نتایج اجتماعی نامطلوب نیازمند یک
ذهنیت جدید هستند.
مؤسسه جهانی مکنزی نیز در گزارشی که اخیراً
(دسامبر  )2017منتشر نموده است بررسی از آینده بازار
کار جهان ،شغلهایی که ایجاد میشود و شغلهایی
که از بین میروند ارائه نموده است .بر اساس سناریوی
اصلی این مطالعه تا سال  2030بیش از  15درصد
مشاغل (ساعات کاری) بهصورت ماشینی انجام
خواهد شد که این نسبت برای کشور آلمان  24و برای
ایاالتمتحده  23درصد است .بر اساس این مطالعه در
سال  2030بیش از  375میلیون نفر نیاز خواهند داشت
تا رسته شغلی خود را عوض کنند تا با شرایط بازار کار
سازگارباشند.
همزمانی وقوع این تحوالت عظیم تکنولوژیک با
پنجره جمعیتی ایران که در سالهای اخیر با ورود
خیل عظیم جوانان تحصیلکرده آماده فعالیت پدید
آمده -فرصت بالقوه بیتکراری برای جهش در اقتصاد
ملی و رفع بسیاری از معضالت ساختاری اقتصاد
کشور ازجمله معضالت بازار کار فراهم نموده است.
چراکه مهمترین عامل برای بهرهگیری از فرصتهای
این تحول عظیم فناوری ،نیروی انسانی مستعد
و خالق است .برنامهریزی برای استفاده از منافع
تغییرات تکنولوژیکی مزبور در جهت ایجاد شغل و
تمرکز بر جایگزینی برای شغلهایی که در بستر این
تغییر از بین خواهند رفت ،مهمترین مسئلهای است
که باید موردتوجه دولت و البته صاحبان صنایع و
بخش خصوصی قرار گیرد .ایجاد بسترهای موردنیاز
مهمترین اقدامی است که باید صورت پذیرد .ایجاد
اشتغال کار دولت نیست .اگر بسترها فراهم شود،
انقالب دیجیتال فرصتهای شغلی بیشماری را
فراروی جوانان تحصیلکرده خواهد گذاشت .در غیر
این صورت آش همان خواهد بود و کاسه همان.
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معرفی طرح :
واحـد آمـوزش انجمن مدیـران صنایع خراسـان بمنظور ایجـاد بهبود در
سیسـتم آموزشـی فعلی و ارتقاء دانـش و مهارت های کلیـدی مورد نیاز
مدیـران و کارشناسـان صنایـع اسـتان در سـطوح مختلف سـازمان ها،
پروژه ایجاد " مدرسـه مهارت کسـب و کار" را در سـال  96در دستور کار
قـرار داد کـه مراحـل طراحـی آن طی مدت  9ماه توسـط کارشناسـان و
مشـاوران حرفه ای الگو برداری و بومی سـازی شـده اسـت.
ماموریـت اصلـی ایـن پـروژه در گام اول طراحـی و برگـزاری دوره های
آموزشـی کاربردی/کارگاهی و درگام بعدی ،اسـتقرار آن در سـازمانها بنا
بـه تقاضـای عالقمندان بصـورت جامع و یـا به تفکیک سیسـتم  /ابزار
می باشـد.
طـرح مدرسـه مهـارت متشـکل از  6سیسـتم اصلی اسـت ،بـه عبارتی
بگونـه ای تدویـن شـده اسـت که بیشـترین فعالیـت های صنایـع را به
خـود اختصـاص داده اسـت .هـر کـدام از سیسـتم ها ،تشـکیل دهنده 3
ابزار  /دوره آموزشـی اسـت.
تیم اجرایی طرح:
تیم شـامل نماینـدگان انجمن ،مربیان و شـرکا (اتاق بازرگانی مشـهد ،
شـرکت شـهرک هـای صنعتی و سـازمان فنـی و حرفه ای اسـتان) که
سیاسـت هـای کلـی طرح را مشـخص و بر اجـرای هدفمنـد آن نظارت
دارند .دبیر انجمن بعنوان رئیس تیم ،مسئول آموزش انجمن بعنوان دبیر
تیم و مربیان سیسـتم و نمایندگان شـرکاء بعنوان اعضاء تیم می باشـند.
مربی سیستم:
افـرادی بـا تجربـه اجرایی مفیـد و توان علمی و عملی باال هسـتند که
مهـارت هـای ارتباطـی جهت انتقال سـرفصل هـای مرتبط با سیسـتم
هـای مد نظر را دارا می باشـند .مربیان مسـئولیت طـرح ریزی آموزش،
طراحـی سیسـتم اجرایـی ،تدریس و مربیگـری بمنظور اسـتقرار در یک
سـازمان را بر عهـده دارند.

مدرس ابزار /دوره:
افـرادی بـا دانـش و تجربـه الزم در دوره هـای مرتبط با سیسـتم می باشـند
کـه مسـئولیت تدریـس دوره هـا را بـر عهده دارند .مدرسـین بـا هماهنگی و
تاییـد مربیـان امـکان برگـزاری دوره ها را خواهند داشـت.
سطوح مهارتی:
سطوح مهارتی مهارت جویان به سه گروه ذیل تقسیم می گردد.
اسـتاندارد :سـطحی اسـت کـه مهارت جـو توانایـی اجرای یـک فعالیت بر
مبنای حداقل الزامات را دارا باشـد مانند انجام کار بر اسـاس شـرایط احرازی
ک پسـت سازمانی
ماهـر :سـطحی اسـت که مهـارت جو علاوه بر انجـام فعالیت در شـرایط
اسـتاندارد ،توانایـی حل مسـائل مرتبـط با حوزه کاری را نیز داشـته باشـد
مربـی :سـطحی اسـت کـه مهـارت جو علاوه بر امـکان انجـام کار و حل
مسـاله ،توانایـی انتقال مطلب  /تدریس و اسـتقرار را داشـته باشـد.
( I Doمـن انجـام مي دهـم)  :اولین مرحله یادگیری اسـت .در این
مرحلـه مربـی  /مـدرس ارائـه مطلب می نمایـد و مهارت جو بصـورت دانش
آن را دریافـت می نماید.
( We Doمـا انجـام مـي دهيـم) :مرحلـه تکمیلـی اسـت .مربی
و مهـارت جـو بـا هـم موضوعـی را انجام مـی دهند و حیـن اجـرا در مرحله
اسـتقرار ،مربـی بـه مهـارت جـو کمک مـی نماید تـا وی بصـورت عملیاتی
مشـکل خـود را رفـع نماید .ایـن مرحلـه گام اول اجـرای مربیگری اسـت.
( You Doشـما انجـام مي دهيد) :مرحله نهایی یادگیری اسـت.
در واقـع در ایـن مرحلـه انتظـار تغییـر رفتـار از مهـارت جـو وجـود دارد کـه
همـان مفهـوم یادگیـری اسـت .در ایـن مرحله بـدون کمک مربـی ،مهارت
جـو موضوعـات دریافتـی را اجرا می نماید و مربی نظارت نمـوده و در صورت
بـروز انحـراف ،مـوارد تکمیلـی را ارائـه و حصـول اطمینـان از یادگیـری می
نمایـد .ایـن مرحله گام تکمیلـی فرایند مربیگری اسـت.

ویژگی های طرح :

16

ویژه نامه سی و یکمین مجمع عمومی  /خرداد 1397

ویژه نامه سی و یکمین مجمع عمومی  /خرداد 1397

17

انقـالب چهارم
صنعتـــــی و
مدیـران سنتی
انقلاب ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات،
اقتصـاد دیجیتـال ،فضـای مجـازی،
اینترنـت اشـیا و نسـل پنجـم تلفـن
همـراه اینهـا مفاهیـم جدیـدی اسـت
که قـرار اسـت بـه زودی درهمـه جهان
فراگیـر شـده و ایـران راهم متاثـر کنند
ایـن درحالـی اسـت کـه بنـا بـه گفتـه
وزیرارتباطات بسـیاری از مدیران ایرانی
آشـنایی چندانی با ایـن مفاهیـم ندارند.

مـی دهـد تـا اطالعـات بیمـاران را در آن قرار
داده و بـه ایـن ترتیـب بیمـار به هر دکتـر و یا
مرکـز درمانی مراجعه می کنـد اطالعات قبلی
بـه راحتـی در اختیـار دکتـر جدید قـرار گرفته
و بـر اسـاس آن رونـد بیمـاری را کنتـرل کند.
محمدی گفت :بالکچین در همه بخش های
مالی ،بهداشتی ،دولتی ،اطالعات عمومی افراد و
بانکداری کاربرد دارد و شفاف سازی زیادی ایجاد
می کند .رئیس انجمن بالکچین ایران به کاربرد
این فناوری در رای گیری های انتخاباتی اشاره
کرد و افزود :بالکچین می تواند روند رای گیری
را به شدت شفاف ساخته و از بروز مشکالت ناشی
از آن جلوگیری کند.
به گفته وی ،فناوری بالکچین در بسیاری از
امور کاربرد دارد و می تواند با شفافیتی که ایجاد
می کند مانع بسیاری از سوء استفاده ها شود.
اقتصاد دیجیتال نیز به گونه ای خواهد شد که
بسیاری از امور را تحت تاثیر خود تغییرات
اساسی خواهد داد به گونه ای که حتی مفهوم
حکمرانی را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد.
محمـد جـواد آذری جهرمـی وزیـر ارتباطات و
فناوری اطالعات چندی پیش در جمع دانشجویان

ارزهای دیجیتال ،بالکچین ،بیت کویین ،اقتصاد دیجیتال ،اینترنت اشیا ،استارت آپ ،دولت الکترونیک
و دولت همراه اصطالحاتی هستند که به زودی زود عالوه بر پرکاربرد شدن در سپهر ادبیات ایران،
تغییرات شگرفی را در سبک زندگی ،فرهنگ ،نوع برخورد و تعامل بین انسان ها بوجود خواهد آورد
که باور آن اکنون شاید برای بسیاری از ایرانیان غیر قابل تصور باشد.
حذف شدن پول فیزیکی از چرخه تبادالت حتی خرد و همچنین حذف شدن کارت هایی که امروز
عامل مهمی در نقل و انتقال پول است از ملموس ترین وجوه ارزهای دیجیتال خواهد بود که مسیر
زندگی مالی افراد را دستخوش تغییر های جدی خواهد کرد.
بالکچین که تازه ترین فناوری در عرصه مالی است به گونه ای به زودی فراگیر خواهد شد که نه
تنها عرصه تبادالت مالی را با درجه اطمینانی 100درصدی مواجه می سازد بلکه دیگر بخش های
زندگی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد به گونه ای که با بکارگیری آن امکان هرگونه سوءاستفاده
و تخلف به کمترین حدممکن خود خواهد رسید.
درهمینپیوندچندیپیشسپهرمحمدی،رئیسانجمنبالکچینایرانافزود:فناوریزنجیرهبلوکیبهما
کمکمیکندتاآنچیزیکهمنافععمومیدرآنقرارداردرادربیشترینحالتدردسترسعمومیقراردهیم.
وی ادامه داد :می توان ثبت امالک و یا حتی ثبت خودروها را در فناوری بالکچین قرار داد و هنگامی
کـه ایـن خودرو به دلیلی تصادف کرد و در مراکز تعمیرگاهی روی هر قسـمت آن کار تعمیر انجام
شـود در بالکچین ثبت خواهد شـد و دیگرانی که در آینده قصد خرید آن را دارند ،می دانند که چه
قسـمت خودرو آسـیب دیده و دیگر نمی توان از این طریق مردم را دچار ضررهای ناخواسـته کرد.
محمدی استفاده از فناوری بالکچین را تنها در بخش تراکنش های مالی ندانست و خاطرنشان ساخت:
می توان از این فناوری در همه بخش هایی که نیاز به شفاف سازی اطالعات است ،استفاده کرد.
رئیـس انجمـن بالکچیـن ایـران بـا اشـاره بـه کاربـرد ایـن فنـاوری در معرفـی وکالی
دادگسـتری ادامـه داد :هـر وکیلـی مـی توانـد پروانـه کار خـود را در بالکچیـن قـرار دهـد تـا
مـردم از آن آگاه شـوند و بداننـد وکیـل مـورد نظرشـان چـه توانایـی هایـی دارد و آیـا در واقـع
وکیـل مـورد تاییـد هسـت یـا خیـر و بـه ایـن گونـه بسـاط افـراد سـودجو برچیـده خواهد شـد .دانشـگاه شـهید بهشـتی در این باره گفت :شاید تا
بـه گفتـه وی ،بالکچیـن این توانایـی را در اختیار وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی قرار بـه امـروز هیـچ چیـزی زندگی بشـر را تـا این حد
18

ویژه نامه سی و یکمین مجمع عمومی  /خرداد 1397

دسـتخوش تغییـرات نکـرده اسـت و تـا حـدی
کـه تاکنـون دسـتخوش تغییـرات کرده اسـت،
چندیـن برابـر تغییرات نیـز پیش رو وجـود دارد.
وی بـا تاکید بـر اهمیت فضای مجـازی ،گفت:
فضـای مجـازی فقط یک پیام رسـان نیسـت و
ابعـاد و عمـق آن از چیـزی که امـروز می بینیم
فراتر اسـت و تحلیل اقتصادانان بـزرگ دنیا این
اسـت که مـا به زودی با انقلاب صنعتی چهارم
مواجه خواهیم شـد.
جهرمـی بـا بیـان اینکـه در آینـده بـا مفهـوم
جدیـدی بـه نـام اقتصـاد دیجیتـال مواجـه می
شـویم ،افـزود:در آینده با تغییر سـبک حکمرانی
 ،زندگـی و فرهنـگ مواجـه مـی شـویم بـه
طـوری که جـاری شـدن تکنولـوژی در زندگی
بشـر تغییـرات شـگرفی را بـه وجـود مـی آورد.
چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم فنـاوری هـای
جدیـد در جهـان فراگیر خواهد شـد و کشـور ما
را هـم تحـت تاثیر قـرار خواهـد داد اما سـووال
ایـن اسـت کـه مقام هـای ایرانـی چقدر بـا این
مفاهیـم آشـنا هسـتند و آیـا برنامـه ای بـرای
مواجـه با این آخرین دسـتاوردهای شـگفت آور
بشـری تـدارک دیـده اند.
آنچنـان کـه وزیرارتباطـات و فنـاوری اطالعات
می گوید اکنون بسـیاری از مدیران و مسـئوالن
کشـور آشـنایی چندانی با این مفاهیـم و کاربرد
های آن ندارند و برداشـت آنها از فضای مجازی

و اقتصـاد دیجیتـال خیلـی جزئـی و کم اسـت.
وی عتقـاد دارد :کسـانی مـی تواننـد جوانـان را
توانمنـد کننـد کـه از این حوزه شـناخت داشـته
باشـند و آیـا مسـئوالن مـا در همـه ارکان از
انقلاب چهـارم صنعتی اطالع دارنـد و می دانند
توسـعه اقتصـاد دیجیتال چیسـت؟
جهرمـی تاکیـد مـی کنـد :مطمئـن باشـید کـه
انقالب صنعتی چهارم حتمـا در دنیا رخ می دهد
و اقتصـاد دیجیتـال بخـش عمـده ای از اقتصاد
دنیـا مـی شـود و اگـر امـروز در این حـوزه فعال
شـویم در دنیـا عقب نمـی مانیم امـا اگر منفعل
باشـیم حکـم به اضمحلال آینـده خـود دادیم.
معـاون دولـت الکترونیـک سـازمان فنـاوری
اطالعات مشـکل تعلـل در پیاده سـازی فناوری
هـای نویـن منجملـه دولـت الکترونیـک را کم
آگاهـی مدیـران در ایـن زمینـه عنـوان کـرد
و گفـت :بسـیاری از مسـئوالن عالـی و نیـز
مسـئوالن اسـتانی نسـبت بـه این نـوع فناوری
هـا بیگانـه هسـتند و ایـن مهمترین مشـکل ما
در ایـن زمینـه اسـت.
رضـا باقری اصل افـزود :ناآگاهی و یا کم آگاهی
برخـی مدیـران در برابـر فنـاوری هـای نوین به
صورتـی شـده کـه حتـی در مقابـل آنهـا جبهه
گیـری مـی کننـد و برخـی مواقع مانعـی جدی
بـر سـر راه پیاده سـازی فنـاوری ها می شـوند.
وی در بـاره اینکـه چـه برنامـه ای بـرای آگاه

سـازی مدیـران اندیشـیده اید نیز گفـت :همواره
بـا برگزاری همایـش ها و کارگـروه های مربوط
تالش می شـود آگاهـی مدیران در بـاره فناوری
هـای نوین ارتقـا یابد.
روند توسـعه فناوری های نویـن اکنون در جهان
بـه حـدی سـرعت گرفته اسـت که هـر فناوری
تنهـا یـک روز جدید مـی ماند و سـپس فناوری
جدیدتـری کاربـرد آن را از بین می بـرد و در این
میـان کشـور مـا همچنان درحـال تلاش برای
ایجـاد فنـاوری هایی اسـت کـه از عمرشـان در
جهـان مدت ها اسـت که گذشـته اسـت.
وزیـر ارتباطـات هم از کم آگاهی مدیران نسـبت
بـه توسـعه فنـاوری هـای نویـن گالیـه کـرد و
گفـت :برگـزاری هـم اندیشـی هـا و همایش ها
مـی توانـد قـدری از ایـن ناآگاهی هـا بکاهد.
اکنـون روند رو به رشـد فناوری هـا چنان زندگی
مردمـان جهـان را دگرگون سـاخته اسـت که در
تصـور هیچ کـس نمی گنجد ،جا دارد مسـئوالن
ایرانـی هم بـا جدیت آگاهی های خـود را در این
بـاره افزایـش دهنـد تـا بتواننـد در جهـان جدید
حرفی برای گفتن داشـته باشـند.
بـه نظـر مـی رسـد بایـد علاوه بـر برگـزاری
همایش ها و هم اندیشـی ها مدیـران در کالس
های آموزشـی ویژه شـرکت داده شـوند و از آنان
بازخـورد کالس هـا عملـی دریافـت شـود تا اگر
اشـکالی در کالس و یـا نحـوه تدریـس متصـور
بـود نسـبت بـه اصلاح فرآینـد هـا اقدام شـود.
بـه قـول وزیرارتباطـات عقب ماندگی کشـور در
بخش فناوری هـای نوین اضمحالل را به دنبال
خواهد داشـت پس آموزش امروز و سـختی دادن
به مدیران بهتـر از آینده ای نامطلوب خواهد بود.
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برندهایی که از

پا

درآمدند

کفش ملی ،بال،
نهرین ،وین و ...تولیدیهای کوچکی بودند که بعدها با پیشرفت و گسترش توانستند نامآشناترین
برندهای کفش ایرانی لقب بگیرند و جزو نخستین انتخابهای مردم شوند.

سیر تحول و صعود این برندها عالی طی شد و مؤسسان
آنها با تدابیر خود توانستند جایگاه خوبی در بازار ایران برای
خود دست و پا کنند ،اما پس از گذشت سالها سیر نزولی
و فراموش شدن این برندها زودتر از آنچه فکرش را میکردند ،عملی
شد و مؤسسان آنها تا به خودشان آمدند مشاهده کردند کارخانههایی
که با بیش از هزاران کارگر مشغول تولید بود ،در حال حاضر کمتر از
 ۱۰۰کارگر دارد که قادر به اداره همین کارگاههای کوچک هم نیستند.
متأسفانه امروزه این برندها با کمتر از  ۱۰۰کارگر به حیات خود ادامه
میدهند و به سختی از پس مخارجی که به آنها تحمیل شده ،برمیآیند.
تولید ملی کفش و برندسازی در این حوزه در سالهایی که کسی از
اهمیت برندسازی مطلع نبود ،شکل گرفت و در سالهای اخیر با روشن
شدن نقش برندسازی و تأثیر تولید ملی بر رشد اقتصادی از بین رفت.
کفشهای برند ایرانی نیز همچون برندهای دیگری مانند عالءالدین،
آزمایش ،ارج ،نساجی مازندران و غیره امروزه بسیار ضعیف شده و اثری
از آنها در بازار مصرف باقی نمانده است .این برندهای کفش که زمانی
برای خود غولی بودند ،در سالهای گذشته برای احیای برند خود اقداماتی
انجام دادند ،اما عدم استمرار این اقدامات در کنار سازماندهی بد آن و
تبعیت نکردن از هیچکدام از قوانین برندسازی ،واردات بیرویه و عدم
حمایت ،وضعیت این برندها را تغییر چندانی نداد .این حالت که در تجارت
جهانی به عنوان شرکتهای دایناسوری از آن یاد میشود به این موضوع
اشاره دارد که دلیل انقراض دایناسورها ناهماهنگی با تغییرات محیط بود
و به همین دلیل برندها و شرکتهایی که پا به پای تغییرات بازار پیش
نروند ،فراموش خواهند شد .البته در عمل سازگاری با تغییرات محیط
کار سادهای نیست .حتی بزرگترین شرکتها و برندهای برتر دنیا مانند
کداک ،نوکیا و بسیاری از برندهای دیگر به دلیل عدم شناخت درست از
نیاز روز بازار و تغییرات آن به طور کلی محو شدند .در یک نگاه جامع
عدم شناخت نیازهای مخاطبان ،ناهماهنگی با سبکهای نوین زندگی،
درک اشتباه از بازار و تاکید بر عدم تغییر سیاستهای کلی شرکتهایی
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که به مدت طوالنی در بازار حضور داشتهاند و شناختهشده هستند از
دالیل اصلی نابودی برندهایی است که برای سالیان متمادی برتر و
شناختهشده بودهاند.

و وارد بازار میکنند که کیفیت و دوام آن کفش اصلی را ندارد ،چراکه
فقط یک اتیکت را از آن کفش با خود دارد .همچنین از طرف دیگر،
فروشگاههای اندک کفش ملی نیز به عرضه تولیدات صنایع کوچک
دیگر کارخانهها تبدیل شدهاند .بدینترتیب واردات ،هزینههای اداره
کارخانه ،حقوق و بیمه کارگران ،مالیات ،رکود بازار ،وامهایی با بهرههای
باال و عدم حمایتهای دولتی راه را برای ادامه فعالیت این برند نامآشنا
سخت و سختتر کرد و اکنون شاهد هستیم چگونه برندی که برای
برند شدن راه سختی را طی کرده چگونه به دست فراموشی سپرده شد.
با دست خودمان برندهای ایرانی را نابود کردهایم
پرویز ایروانی ،کارشناس ارشد تولید
برندهای کفش در ایران به جایی رسیده بودند که میتوانستند برندهای
جهانی شده و فروش زیادی را همزمان با داخل در بازارهای خارجی نیز
داشته باشند .کفش ملی و بال نخستین برندهایی در زمینه کفش بودند
که امروز خاطرات آنها با دیدن معدود فروشگاههایی که محصوالت

این برندها را ارائه میدهند ،زنده میشود .زمانی که هنوز صحبت از
برندسازی نبود در ایران برندسازی رواج یافته بود و برندهای کفش
ایرانی به عنوان غولهای این حوزه برای خود امپراطوری به راه انداخته
بودند ،در حالی که امروز پس از گذشت سالهای سال به جای اینکه
شاهد پیشرفت در حوزه برندسازی در تمام حوزهها باشیم در واردات
پیشرفت کرده و خودمان با دست خودمان برندهای ایرانی را نابود
کردهایم .در حال حاضر کفش بال نیز همانند کفش ملی تعداد شعبات
کمی دارد و البته در همین شعبهها نیز شاید چند جفت کفش بال دیده
شود ،اما مابقی کفشهای دیگر از برندهای دیگر است که به فروش
میرسد .متاسفانه صنعت کفش با عدم حمایت مسئوالن رو به نابودی
رفت و کارگاههایی که روزی هزاران نفر در آن کار میکردند امروزه به
دلیل فشار مالی تنها با یک یا دو نفر مشغول کار هستند.

کفش ملی ،انتخاب اول مردم نابود شد
اسماعیل آزادبیگی ،فعال بازار کفش
کفش ملی در بدو تأسیس  ۳۵کارگر داشت که راه را به درستی پیمود
و به برندی پرطرفدار در میان مردم تبدیل شد .با گسترش فعالیت این
برند آن زمان شاهد بودیم که چگونه هزاران سفارش برای شهرهای
مختلف و چند کشور داده میشود و البته با موفقیت ثبت سفارشها انجام
شده و بارگیری میشد .فیل زردی که همه قدیمیها از آن به نیکی یاد
میکنند ،نیمهجانی برایش باقی مانده و با کمترین توان به فعالیت ادامه
میدهد .در سالهای بسیار دور شاهد بودیم که نمایندگیهای فروش
کفش ملی چگونه یکی پس از دیگری راهاندازی میشود و امروز شاهد
هستیم که چگونه این فروشگاهها یکی پس از دیگری مجبور به تعطیلی
هستند .طی چند سال گذشته غولهای تولید ایرانی در زمینه کفش برو
بیایی برای خود داشتند ،چراکه سهم بسیاری را از بازار به خود اختصاص
داده بودند .به عبارتی انتخاب اول هر ایرانی کفش ملی بود و درست هم
همین بود ،چراکه باید تولید ایرانی با خرید مردم حمایت شود و رونق
بگیرد ،اما متأسفانه مشاهده میکنیم که در چند سال اخیر چطور برندهای
کفش ایرانی به قهقرا رفتهاند و واردات و کاالهای خارجی جای آنها را به
ناحق گرفتهاند .در این کارخانه که دیگر به کارگاهی تبدیل شده متأسفانه
کفش ملی به تعدادی اندک تولید میشود و برای برندهای دیگر فعالیت
میکند .تا به امروز ماشینآالت این کارخانه همه فروخته شده و محل
کارخانهها (پارک صنعتی کفش ملی) به انبار تبدیل شده که بخشی از
آن در اختیار شرکت خودروسازی سایپاست و بخش دیگر آن به انبار
کفش تبدیل شده است .حتی از برند این کفش نیز سوءاستفادههای
بسیاری شده است .دیگر کاالها با برند این کفش محصوالتی تولید کرده
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جایگاه نظام توزیع در ساختار اقتصاد مقاومتی
در کشـورهای پیشـرفته بخـش توزیـع
بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن بخشهای
سـاختار اقتصادی مطرح اسـت .این حوزه
در ایـران چنـد سـالی اسـت کـه بـا ورود
بخـش خصوصـی ،توسـعه کمـی و کیفی
قابل قبولی داشـته اسـت .با این حال اخیرا
خبرهایی از ورود فروشـگاههای زنجیرهای
خارجـی بـه کشـور منتشـر میشـود.
بخش توزیع به عنوان یکی از مهمترین بخشهای
اقتصاد کشورها مطرح است .در تبیین اهمیت این
بخش تنها کافی است به نقش آن در ارتباط دادن
به تولید و مصرف توجه شود .اهمیت نظام توزیع در
کشور به حدی است که مقام معظم رهبری در اصل
 23سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،به صراحت
از آن یاد کرده و لزوم اصالح هر چه سریعتر آن را
متذکر میشوند .با این وصف ،نقش نظام توزیع در
ایجاد رونق برای فعالیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال
هرچه بیشتر ،به روشنی مشخص میشود.
نظام توزیع در ایران
ساختار خردهفروشی در ایران هنوز از وضعیت سنتی
خارج نشده و شبکه توزیع کاالها در ایران با هزینه
بسیار باالیی فعالیت میکند و الجرم این هزینه به
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تحمیل میشود
که موجب غیراقتصادی شدن تولید شده است.
به بیان دیگر بهرهوری پایین شبکه توزیع کاال در
کشور موجب تضعیف اقتصاد ملی شده است و یکی
از گلوگاههای مهم برای توسعه اقتصادی کشور
محسوب میشود.
بهرغم اهمیت فروشگاههای زنجیرهای در بهبود
افزایش بهرهوری شبکههای توزیع ،همچنان این
فروشگاهها سهم اندکی از بازار خردهفروشی کشور
را بر عهده دارند ،بررسیها نشان میدهد حدود 10
درصد از کل بازار خردهفروشی در ایران از سوی
فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود .این درحالی
است که این شاخص در ژاپن بیش از  ۸۰درصد،
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در آمریکا بیش از  ۹۰درصد و در کشورهای اروپایی
بین  ۷۰تا  ۸۰درصد متغیر است.
حضور فروشگاه های زنجیره ای در
ایران و وابستگی نظام توزیع
به گفته معاون وزیر صنعت تاکنون از کشورهای
آلمان ،فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی
پیشنهاداتی در زمینه تاسیس فروشگاه زنجیرهای در
ایران ارئه شده که در دست بررسی است .مجتبی
خسروتاج همچنین از درخواست برخی کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس نیز در این زمینه خبر داده
بود .در این زمینه اخیراً نیز شرکت بی جی اف ریتیل،
اداره کننده بزرگترین سوپرمارکتهای زنجیرهای کره
جنوبی با برند سی یو اعالم کرده است که قراردادی
با یک شرکت ایرانی به امضا رسانده که اولین قرارداد
یک سوپرمارکت زنجیرهای کره جنوبی برای توسعه
فعالیتهایش در خارج از این کشور به شمار میرود.
این در حالیست که مسئوالن نگاهشان به ورود
کشورها به حوزه فروشگاههای زنجیرهای به عنوان
جذب سرمایهگذاری خارجی است؛ در حالی که بازار
بسیار مهمتر از تولید است .یعنی کسانی که اطالعات
بازار را دارند و سالیق مصرفکنندگان را میشناسند
و شبکه توزیع دارند ،خیلی بهتر میتوانند محصوالت
خود را عرضه کرده و به فروش برسانند .با ورود
فروشگاههای زنجیرهای خارجی ،ظرفیتهایی که در
کشور در زمینه شبکه توزیع و فروش وجود دارد از
فروشگاههای داخلی گرفته شده و در اختیار خارجیها
قرار میگیرد .زمانی که کشورهای خارجی در زمینه
خردهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای به کشور
ما ورود پیدا کنند ،میتوانند از بازار ایران اطالعات
کسب کرده و بر اساس آن محصوالت متناسب
را وارد کنند .به عبارتی شبکه فروش مهمترین
قدرت و اطالعات را دارد که میتواند بر نوع
کاالی تولیدی ،کیفیت کاالی تولیدی ،برندسازی
کاالهای کشورهای خارجی تاثیر بگذارد و در واقع
بازار را در اختیار کشورهای خارجی قرار بدهد.
متاسفانه آئیننامه و قانون فعلی در قبال حضور

سرمایهگذاران خارجی در این صنعت مسکوت است.
به دلیل اهمیت این صنعت در مدیریت بازار کشور
و اتصال مستقیم بازار مصرف به زنجیرههای تامین،
باید حداکثر احتیاط در جذب سرمایهگذاران خارجی
در داخل کشور انجام شود .سرمایهگذاری خارجی
باید به نحوی باشد که سرمایهگذاران خارجی او ًال
نتوانند سهامدار عمده هیچ شرکت توزیع کننده
در کشور باشند ،ثانیا ملزم به خرید از زنجیرههای
داخلی بشوند و ثالثا از حیث واگذاری اراضی ،زمینی
به شرکتهای خارجی واگذار نشود ،تا در مواقع
لزوم بتوان در مدت زمان مشخصی قرارداد اجاره
را فسخ کرد و شرکت خارجی را خلع ید نمود.
جمع بندی
نظام خردهفروشی سنتی با تحمیل هزینه باال به
مصرفکننده موجب کاهش قدرت خرید شده و
همچنین امکان نظارت و اعمال سیاست بر آنها بسیار
مشکل است .در مقابل اما فروشگاههای زنجیرهای
با کاهش واسطهها و مدیریت یکپارچه زنجیرههای
توزیع ،نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصاد
دارند .این فروشگاهها با حمایت از تولیدات داخلی
و اشتغال زایی در کشور و همچنین با ایجاد رقابت،
خالقیت و افزایش بهرهوری کمک شایانی به اقتصاد
کشور خواهند کرد .مهم ترین مزیت آنها افزایش
شفافیت مالی است که از این محل منافع بسیاری
برای اقتصاد ملی در بر دارند .با ابالغ سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری،
توجه ویژهای به نظام توزیع شده است .اصل 23
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محور اقدامات
الزم در اصالح نظام توزیع را اینگونه معرفی میکند:
«شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری
و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» .با این
شرایط بهتر است مسئولین به جای سپردن نظام
توزیع کشور به فروشگاههای زنجیرهای خارجی،
به تقویت فروشگاههای زنجیرهای داخلی پرداخته
و زمینه رشد این بخش را بیش از پیش فراهم کند.
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نرخ کارآفرینی در مهاجرین

پتانسی 
لها
یکارآفرینیومشارکتاقتصادی
در
پناهندگان ،مهاجران و گر 
وههای قومی

پدیده مهاجرت به دلیل اینکه باعث گرد هم آمدن انسانهایی با تفاوتهای مختلف میشود تنوعی بیش از پیش به اقتصادهای
مهاجر پذیر بخشیده و از این روی روحیه نوآوری را افزایش داده و به نوبه خود کارآفرینی را موجب میشود و از همین روی
مهاجرت به عنوان یکی از عوامل موثر بر کارآفرینیمورد بررسی قرار می گیرد .طبق تحقیقات شاهین ،نیجامپ و استاو()۲۰۱۰
دهه گذشته رشد قابل توجهی از کارآفرینی را در بین مهاجران نشان داده و کارآفرینی قومی به طور فزایندهای تبدیل به یک
ویژگی مهم کسب و کار در نواحی شده است .مطالعهای مبتنی بر دادههای کالن در مناطق آلمانی نشین نشان داده که تعداد افراد
خالق در یک منطقه بطور مثبتی با میزان باالی مهاجرت در ارتباط بوده و نوآوری با نسبت اشتغال و استارتآپ ها در ارتباط است.
بازگشت پناهندگان خاورمیانه و شمال آفریق(ا(�ME
 ) NAمکانیزم ادغام اقتصادی و کارآفرینی
افراد خارج از کشور میتوانند یک مولد و شریک مهم برای دولتها و نهاهای
توسعهای در راستای رونق اقتصادی ملتها ،جهانی سازی ،و کارآفرینی
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باشند .تعداد افرادی خارج از کشور ،به
ویژه افراد ماهر و حرفهای جزو داراییهای سرمایه انسانی برای کشورهای
خودشان تلقی میشوند .طبق دادههای رسمی ملل متحد حدود  ۲۰میلیون
شهروند از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه در خارج از کشورشان زندگی
میکنند که حدود  ۵درصد کل چمعیت منطقه را شامل میشود که به طور
متوسط بیشترین تعداد افراد ساکن در خارج را در کل دنیا به خود اختصاص
داده اند .اگر فقط  ۱درصد کل نیروی خارج از کشور منطقه برای حرکت
به سمت کشور خود بسیج و تحریک شوند بیش از  000/2۰۰فرد حرفهای
که بسیار قابل توجه است را با خود میآورد .با توجه به این که منطقه منا
کمترین یکپارچگی را با جهان داشته و نرخ باالیی از بیکاری منطقه را گرفته
است همچنین کمبود سرمایه گذاران خارجی و کارآفرینی لزوم استفاده از
مهارتهای مهاجران و پناهندگانی که خارج از کشور خود فعالیت میکنند را
میطلبد .نمودار شماره( )۱سهم هر یک از کشورهای منطقه منا را در میزان
پناهندگان و مهاجران را نشان میدهد ،چنان چه مشخص است کشورهایی
چون فلسطین ،مراکش و عراق بیشترین تعداد پناهنده را دارا هستند ،نکته
مهم این است که این کشورها میتوانند از پتانسیل موجود این افراد به منظور
ارتقای سطح فعالیت های کارآفرینانه به نفع کشور خود بهرهمند گردند.

نمودار:۱تعداد زیاد پناهندگان عضو  MENAدر جهان
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مهاجـران یـک منبع مهم انتقـال دانش تلقی میشـوند .ریکاردو هاسـمن در
مـورد ایـن ایده دانش شـناختی در ذهـن توضیح می دهد و به کشـورهای در
حـال توسـعه توصیـه میکنـد تا به جـای ایجـاد موانع بـرای مهاجـرت افراد
ماهـر و سـرمایه فکـری ،آنها را جذب کنـد .با حرکت مـردم دانش نیز حرکت
کـرده و از مکانـی بـه مکانـی دگیـر منتقـل میشـود .صنعتی سـازی سـریع
شـرق آسـیا به میـزان زیادی بـر افراد فعـال اقتصـادی چینی خارج از کشـور
متکـی اسـت .همین شـرایط بـرای هند قابل تصور اسـظت .صنعـت فناوری
پیشـرفته هنـد از جهاتـی وابسـته بـه روابط پایدار بـا مهاجران هنـدی و حتی
بازگشـت نخبـگان و مهاجـران ماهـر هنـدی بـه کشـور بـوده اسـت .برخی
از مهاجـران همچنیـن ممکـن اسـت در صـورت بازگشـت در کشـور خـود با
دسترسـی به تکنولـوژی و مهارت( از طریق دریافت مشـاوره های تخصصی)
اقدام به تاسـیس شـرکت نمایند .علاوه بر این ،مهاجرت سـطح مهارتهای
داخلـی را افزایـش میدهـد ،زیرا امید به داشـتن شـغل خوب با شـرایط خوب
کار در خـارج از کشـور ،شـهروندان را بـرای ثبـت نـام در مـدارس حرفـهای
تشـویق میکنـد .چنانچـه در نمـودار شـماره( )۲نشـان داده شـده اسـت اکثر
پتنتهـای ثبت شـده توسـط ایرانیها مربـوط به افـرادی که خارج از کشـور
و در سـایر دولتهـا اقـدام به ثبـت اختـراع نمودهاند.

نمودار :۲سهم پتنت های ثبت شده به تفکیک افراد درون کوچ ،برون کوچ و بخش عادی

طبق تحقیقات صورت گرفته؛ نرخهای کارآفرینی ،در وهله اول به
مهاجرت نژادی و اقلیتهای قومی ارجاع داده میشوند و تفاوتهای
قابل توجهی درون خود گروههای اقلیت بومی و همچنین بین اقلیت
های بومی و اکثریت مردم وجود دارد .برای مثال مطالعات نشان داده
است که حقیقتا سیاه پوستان به احتمال سه مرتبه ،بیشتر از سفید
پوستان احتمال دارد خوداشتغال باشند ،گرچه الزم به ذکر است که
این یافتهها تاثیر آمریکا-آفریقاییها در صنایع فرهنگی از قبیل موسیقی
نادیده گرفتهاند .تحقیقات دیگر نشان می دهد که موفقیت آمریکایی
آفریقاییها در بازده خود اشتغالی خویش باالتر از گروههای مهاجر
آسیایی عمل میکنند و دختران آفریقایی-آمریکایی و اسپانیایی سطح
باالتری از عالقهمندی به کارآفرینی را نسبت به دختران سفید پوست
نشان دادهاند.
بخشی از این تبیین ها برای پدیده کارآفرینی ممکن است بر نقش
فرهنگ در اثرگذاری بر ارزشها و صفات انگیزاننده در افراد خاص،
جهت درگیری در فعالیت های کارآفرینانه تاکید داشته باشند .و این مهم
که برخی گروههای مهاجر ممکن است به خاطر اینکه بر ارزش هایی از
قبیل صرفه جویی و روابط نزدیک خانوادگی تاکید میکنند ،بیشتر موفق
شوند و عالوه بر این توصیه شده که مهاجران موقت احتماال ،کارآفرینان
موفق تری نسبت به مهاجران دائمی باشند چون آنها به دنبال صرفهجویی
و سختکوشی ،برای تسریع بازگشت به خانه اصلیاشان می باشد .برخی
مهاجران ،از امکان دسترسی ارزان به کارگران و فرصتهای موجود در
شرکتهای قومی برای ارائه خدمات به مشتریان برخوردارند که اینها به
محصوالت زیادی از قبیل غذا و موسیقی و … نیاز دارند و در همین
راستا آنها این نیازها و زمینه ها را درک کرده و میتوانند بهتر از کسب
و کارهای اصلی محرک ،مشتریانشان را خشنود کنند .بطور متدوال
استفاده از کارگران بدون مزد خانوادهها ،در بخش خرده فروشی که
بسیاری از اقلیت های قومی از این بخش شروع میکنند ،هزینه های
ورودی و عملیاتی را کاهش میدهد و این در حالی است که اغلب گروه
های مهاجر از توانایی الزم برای دسترسی به شبکههای غیررسمی برای
تامین مالی کسب وکارشان برخوردار هستند.
در این بین باید بدانیم که مزیت بسیار برجسته کارآفرینی قومی،
سهم آنها در کاهش محرومیتهای اجتماعی و افزایش استانداردهای
زندگی در گروههایی است که غالبا در میان محرومترین بخشهای
جامعه هستند .کارآفرینان مهاجر اشاعه دهنده طیف خیلی متنوعی

از محصوالت عرضه شده هستند که باعث افزایش رقابت شده و به
طور غیرمستقیم کیفیت محصوالت را افزایش میدهد .به عالوه منافع
کارآفرینی قومی شامل پیوندهای اجتماعی در شبکه های اجتماعی،
باعث ایجاد راههای منعطفی برای جذب سرمایه خصوصی و افزایش
ظرفیت تولید سولههای بازار برای کاالهای فرهنگی خاص میشود(برای
مثال غذا و موسیقی) .و اثبات شده است در کشورهایی شبیه هلند و
آمریکا ،کارآفرینی مهاجرمحور میتواند یک ابزار موثر ادغام اجتماعی-
اقتصادی باشد که کمک شایانی به رشد کلی اقتصاد و توسعه مناطق
مربوط میکند .برای مثال کشور هلند که بیش از  ۸۰درصد جمعیت آن
شهرنشین هستند و از کشورهای مهاجر پذیر اروپا و جهان محسوب
میشود و دارای ترکیب قومیتی متنوعی بوده و این قومیتها و مهاجران
دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند و غالبا در شهرهای بزرگ
که فرصتهای زیاد کسب و کار تجمیع شدهاند و طبق تحقیق بروکر
و همکارانش( )۲۰۰۲مهاجران هلند دارای چهار مشخصه بارز هستند:

 مهاجران در چهار شهر بزرگ روتردام ،آمستردام ،الهه و اوتراختتجمیع شدهاند.
 مهاجران جوانتر از افراد بومی هستند. درصد مردان نسبت به زنان در بین مهاجران زیادتر است. سطح پایین مهارت نسبت به افراد بومی و وضعیت شغلی نامطمئن ترو در نهایت مهاجران نرخ باالیی از بیکاری را دارند.
که مجموع این ویژگیها باعث میشود تا مهاجران نسبت به افراد بومی
در تمایل و ایجاد واحدهای کارآفرین عملکرد متفاوتتری داشته باشند
و در این بین ترکها بیشترین کارآفرینان را در بین جامعه مهاجران به
خود اختصاص دادهاند.

جدول :۱تعداد کارآفرینان هلند از سال ۱۹۹۹-۲۰۰۴

مهاجران که از نرخ باالیی در خوداشتغالی برخوردارند و جمعیت
منحصربفردی از کارآفرینان را تشکیل میدهند در شهرهای آمریکا
نیز به نقش آفرینی میپردازند آنگونه که تحقیقات نشان میدهد
خوداشتغالی همچنان به صورت یک منبع مهم اشتغال در ایاالتمتحده
به شمار رفته و کسب وکارهای کارآفرینانه با سایز کوچک و متوسط
برای اقتصاد آمریکا حیاتی هستند ،بطوریکه بیش از نیمی از مردم
در بخش خصوصی مشغول به کار هستند و از همین روی در دهه
های اخیر یک رشد بزرگ در نرخ کارآفرینی در بین مهاجران آمریکا
تجربه شده است که نشانگر نرخ باالتری از کارآفرینی در مقایسه با
افراد بومی و متولد آمریکا بوده است .بارت و همکارانش با اشاره به
وجود نوعی کارآفرینی اجباری در کسب وکارهای محلی ادعا کردند
که به نظر میرسد اکثر کسب و کارهای اقلیتهای قومی در شرایط
سخت شهری و اقتصادی رشد کردهاند ،جاییکه کارآفرینی تنها وسیله
مناسب معیشتی برای بسیاری از مهاجران ایاالت پادشاهی انگلستان
تلقی میشد .در هر حال در سایر کشورها نیز نرخ کارآفرینی اقلیتهای
قومی رو به رشد بوده است ،برای مثال در تحقیقی که در ایاالت متحده
آمریکا صورت گرفته است و بر اساس آمارهای اداراه کسب وکارهای
کوچک آمریکا تعداد شرکت های اقلیتها از  ۸۲۴۹۵۱عدد در سال
 ۱۹۸۲به  ۲۷۸۶۰۹۸در سال  ۱۹۹۷رسید که چنین افزایشی نشانگر
اهمیت یافتن بیش از پیش کسب وکارهای گروههای قومیتی میباشد.

جدول :۲تعداد شرکتهای آمریکا براساس منشا نژاد و قومیت
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تجربه جهانی
در ابزار تجارت

کارت بازرگانی ابزاری است که تجار در ایران برای انجام هرگونه
فعالیت در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات ،ملزم
به دریافت آن هستند .صدور این کارت توسط اتاقهای بازرگانی؛
صنایع ،معادن و کشاورزی در سراسر کشور انجام میشود .اما
تجربههای جهانی نشان میدهد که در سایر کشورهای دنیا برای
تشخیص اهلیت فعاالن اقتصادی ،از راهکارهای دیگری استفاده
میکنند .در این گزارش به بررسی تجربه سه کشور سنگاپور،
انگلیسو آمریکا در استفاده از ابزار تجارت پرداخته شده است.

جایگزینهای جهانی کارت بازرگانی
در کشورهای مختلف جهان فرآیندهای متنوعی برای فعالیت تجار و
بازرگانان وجود دارد و ضوابط فعالیتهای تجاری ،راهکارهایی غیر از
صدور کارت بازرگانی دارد ،روشهایی که میتوانند جایگزینهایی موثرتر
از صدور کارت بازرگانی باشند .در اغلب موارد گرچه در قانون کشورها
به صراحت آمده است که انجام فعالیتهای صادرات و واردات برای
همه افراد آزاد است ،اما در عمل ضوابط چنان دقیق و کارآمد هستند که
هرکسی قادر به عبور از فیلترهای قانونی و اجرایی نخواهد بود مگر آنکه
موفق به رعایت دقیق ضوابط شود .در یک بررسی موردی ،به نمونههایی
جهانی از این سازوکارهای تجاری پرداخته شده است.
سنگاپور
سـنگاپور یکـی از قطبهـای تجـاری مهـم و دروازه تجـاری آسـیا
محسـوب میشـود .بازرگانـان سـنگاپوری بـرای تجـارت ملـزم بـه
افتتـاح حسـاب در گمـرک این کشـور هسـتند .پـس از افتتاح حسـاب
واردکننـدگان و صادرکننـدگان بایـد حسـابهای
گمرکـی خـود را فعـال سـازند .در اینباره تنها
اشـخاص و نهادهایـی کـه در «سـازمان
تنظیم مقررات و حسابداری ()ACRA
ثبتنـام کرده باشـند ،قـادر خواهنـد بود
حسـابهای گمرکی خـود را فعال کنند.
پـس از ایـن مرحلـه ،اخـذ مجـوز بـرای
تمامـی کاالهـای صادراتـی و وارداتـی و
پرداخـت عـوارض توسـط تجار الزامی اسـت.
آمریکا

در آمریکا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه تجارت برونمرزی
دارند اما آنچه که این کشور را در این زمینه متمایز کرده ،قوانین نظارتی
شدید برای ترخیص کاالهای وارداتی یا اخذ مجوز صادرات کاالها و تایید
کشورهای طرفتجارت است ،مرحلهای که «شفافسازی یا ترخیص
( »)Clearanceنامیده میشود .زمانی که یک محموله تجاری به
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جدیدترین خبرها از سازوکار صدور و تمدید کارت
بازرگانی که این روزها مجددا محل بحث مقامات
دولتی و بخشخصوصی شده ،حکایت از این دارد
که متولیان امر پیگیر طوالنی کردن مدت اعتبار
کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه نسبت به
افراد تازهکار هستند .از سویی به منظور جلوگیری از
سوءاستفاده از کارت بازرگانی ،کمیتهای مشترک میان
اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته
تا بسترهایی که امکان دارد به سوءاستفاده بینجامد،
شناسایی و ساماندهی شود.

مبادی ورودی آمریکا میرسد ،مالکان ،خریداران ،بازرگانان یا کارگزاران
گمرکی دارای مجوز باید به منظور ترخیص کاالی خود مدارک الزم
را پر کنند .پس از تکمیل مدارک ،طی فرآیندی چند روزه نهادهای
مختلف این کشور مجوز ترخیص کاالی موردنظر را با ضوابط موردنیاز
خود تطبیق میدهند ،در صورت تایید
این نهادها پرداخت عوارض کاال
صورت میگیرد و پس از طی
همه این مراحل چند روزه اما
دقیق و موشکافانه ،محموله
مجوز ترخیص خواهد گرفت.

انگلیس

در انگلیس قوانین مربوط به بازرگانی کاالها به دو گروه اتحادیه اروپا و
خارج از این اتحادیه مربوط میشود .البته قوانین بازرگانی و گمرکی این
کشور تا حدودی مشابه آمریکا است .درخصوص تجارت با اتحادیه اروپا،
بازرگانان تنها نیاز به کد تجاری کاال ( )HS Codeو پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده کاال دارند .برای تجارت با کشورهای خارج از اتحادیه
اروپا ،اشخاص یا شرکتها باید عالوه بر مراحل باال« ،شماره ثبت و احراز
هویت فعاالن اقتصادی ( »)EORIدریافت کنند .بر این اساس دریافت
این شماره طی سه روز کاری صورت خواهد گرفت و پس از آن تمام
فرآیند گمرکی و ترخیص کاال بهواسطه این کد خواهد بود.
ابزار تجارت یا فرار مالیاتی؟

بحران کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای در ایران از چند سال
قبل بهصورت جدی مطرح شد و درحالحاضر به منظور حل آن نیز نظارت
بر صدور کارت بازرگانی شدت بیشتری گرفته است .انگیزه اغلب کسانی
که از کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف استفاده میکنند،
نپرداختن مالیات است .از اینرو گفته میشود سازمان امور مالیاتی بعد از
گذشت دو سال از واردات ،مالیات را محاسبه کرده و برای اخذ مالیات به
واردکنندگان و دارندگان کارت بازرگانی مرتبط با آن مراجعه میکند .در
چند سال اخیر بهدلیل وجود کارتهای یکبار مصرف و اجارهای ،شرایط

صدور کارت بازرگانی نیز تغییر کرده است .بهعنوان مثال درحالحاضر
افرادی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند ،باید تحت آموزش
قرار بگیرند .این آموزش از آن جهت اهمیت دارد که اغلب افرادی که
کارت بازرگانی خود را در اختیار واردکنندگان سودجو قرار میدهند ،از
عواقب این کار بیاطالع بوده و نمیدانند چه مشکالتی ممکن است
برای آنها بهوجود آید .از سویی برخی از این افراد نیز بیسواد بودند و از
اینرو از جمله ضوابطی که برای صدور کارت بازرگانی در سالهای اخیر
گذاشته شده ،این است که تنها کسانی که حداقل مدرک دیپلم دارند
میتوانند این کارت را دریافت کنند .این کارت(کارت بازرگانی) به موجب
ماده  ۲قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیرماه سال  ۱۳۷۲مجلس
شورای اسالمی اجازه میدهد شخص حقیقی یا حقوقی به امر تجارت
خارجی بپردازد .بر اساس این قانون ،ثبتسفارش و ترخیص کاال ،واردات
از مناطق آزاد ،مبادرت به حقالعملکاری در گمرک و صادرات کلیه
کاالهای مجاز ،مهمترین کاربردهای کارت بازرگانی است .این درحالی
است که هماکنون از کارت بازرگانی بهعنوان ابزاری برای وصول مالیات
و حق بیمه تامیناجتماعی هم استفاده میشود.
کارتها  ۵ساله میشوند؟
حال جدیدترین خبرها در زمینه کارت بازرگانی از زبان معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت شنیده میشود که از مسدود شدن  ۱۶۰۰کارت بازرگانی
خبر داده است .البته آخرین آمار منتشر شده از سوی این وزارتخانه نشان
میدهد که در هفت ماه منتهی به مهر سالجاری ،تعداد کارتهای
بازرگانی صادر شده  ۴۴۸۵بوده که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه
سال گذشته ۲ ،درصد افزایش داشته است .براساس همین آمار نیز اتاق
بازرگانی تهران رکورددار صدور کارت بازرگانی در هفت ماه منتهی به
مهر امسال بوده و در همین مدت زمان  ۱۸۳۱کارت توسط این اتاق صادر
شده است .مجتبی خسروتاج در یک نشست تخصصی در اتاق بازرگانی
کرمانشاه همچنین عنوان کرده است که پیگیری برای طوالنیکردن
مدت اعتبار کارت بازرگانی درحال انجام است؛ به گونهای که کارت
بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله و برای افراد تازهکار
مدت اعتبار کمتری مثال یک تا دو ساله باشد .خسروتاج گفته است:
غربالگری کارتهای بازرگانی حتی در استانها با جدیت دنبال میشود.
البته درحالحاضر تمدید کارتهای بازرگانی بهصورت یکساله و ۵
ساله انجام میشود .اما کارتهایی که تا  ۵سال نیاز به تمدید ندارند،
تنها متعلق به واحدهای تولیدی بوده و تمام تجار و بازرگانان ملزم به
تمدید هر ساله کارتهای خود هستند .به گفته اعظم رضایی ،مدیر امور
عضویت و کارت بازرگانی اتاق تهران تا پیش از سال  ۸۹تمام گر وههایی
که متقاضی کارت بازرگانی بودند اعم از تجار و واحدهای تولیدی،
میتوانستند بنا به خواسته خود کارتهایی را دریافت کنند که قابلیت
تمدید از یک تا  ۵سال را داشته باشد .اما به دلیل واردات بیرویهای که
در آن سالها صورت میگرفت ،دولت وقت در سال  ۸۹تصمیم گرفت

که تمام کارتهای بازرگانی را هر ساله تمدید کند .اما پس از آن در سال
 ۹۴وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم مجددا دستور احیای
کارتهای  ۵ساله را صادر کرد .با این تفاوت که اینبار تنها واحدهای
تولیدی میتوانستند از این کارتها استفاده کنند .درحالحاضر این کار
انجام میشود و در اینخصوص نیز استثنایی وجود ندارد؛ یعنی هر واحد
تولیدی که دارای پروانه بهرهبرداری باشد ،میتواند کارت خود را هر  ۵سال
یکبار تمدید کند .حال با توجه به صحبتهای خسروتاج ،گویا متولیان
تجارت کشور میخواهند در کنار واحدهای تولیدی ،به برخی از تجار که
اهلیت آنها مشخص و تایید شده است ،امکان تمدید کارت بازرگانی تا
 ۵سال را بدهند ولی هنوز در اینباره توضیح بیشتری داده نشده است.
البته گفته میشود در حالحاضر چندان از کارتهایی با اعتبار  ۵ساله ،از
سوی واحدهای تولیدی استقبال نشده است چراکه آنها ترجیح میدهند
حق عضویت خود را هر یکسال بپردازند و پرداخت یکجای حق
عضویت  ۵سال بهدلیل کمرونق بودن کسب و کارشان ،امکانپذیر
نیست .براساس اطالعات بهدست آمده ،پرداخت حق عضویت بستگی
به سرمایه دارد .چنانچه فرد یا بنگاه بین  ۱۰۰هزار تومان تا  ۳۰میلیون
تومان سرمایه داشته باشد ،باید  ۲۵۰هزار تومان حق عضویت بپردازد.
برای سرمایههای از  ۳۰میلیون تومان تا  ۲۰۰میلیون تومان حق عضویتی
معادل  ۴۰۰هزار تومان باید پرداخت شود و حق عضویت سرمایههای
 ۲۰۰میلیون تومان به باال معادل  ۵۰۰هزار تومان است.
اما از سوی دیگر متولیان بخشخصوصی نیز از اقداماتی که در راستای
نظارت بیشتر بر کارتهای بازرگانی صورت گرفته است ،خبر میدهند.
به گفته آنها ،در چند سال اخیر سازوکاری از سوی دستگاههای متولی
فراهم آمده تا روند صدور کارت بازرگانی با دقت و نظارت بیشتری انجام
و شرایط الزم برای واجدین آن احراز شود .درحالحاضر نیز کمیتهای
مشترک میان اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته تا
تمامی بسترهایی که ممکن است به سوءاستفاده از این کارت بینجامد،
شناسایی و ساماندهی شود .در نهایت آنچه در مورد کارت بازرگانی به
نظر میرسد ،سردرگمی متولیان امر است که نمیتوانند ضوابط ثابت و
درستی را برای استفاده از این ابزار تجارت تدوین کنند و هرازگاهی با یک
طرح یا بخشنامه به آزمون و خطا در این مورد میپردازند.
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سه معضل ایجاد بنگاههای مشابه و همسو در  ۱۶رشته فعالیت بررسی شد

توسعه بیضابطه صنعت ایران
زنگ خطر تکثرگرایی در صنعت ایران به صدا
درآمده است .تعدد واحدهای تولیدی مشابه و
وقوع پدیده اشباعشدگی در بازار برخی از تولیدات
داخلی را میتوان نتیجه سیگنالهای غلط و
سیاستگذاری نادرست در صدور جواز برای
واحدهای تولیدی دانست؛ چالشی که موجب شده
برخی از صنایع با اضافه ظرفیت در کشور مواجه
شوند که این امر در کنار اشباع بازار ،غیررقابتی
شدن تولید را به همراه داشته است .عارضهای که
مورد تایید فعاالن اقتصادی نیز قرار دارد .ایجاد
صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو سه چالش
را به دنبال دارد .رشد قارچگونه بنگاههای مشابه،
عالوه بر اینکه منجر به انباشت تولیدات در انبارها
میشود ،صرفه اقتصادی ندارد و با توجه به سطح
تقاضا و ظرفیت بازار ،نوعی اتالف منابع نیز به
شمار میآید.
با این حال همچنان آمار صدور جواز تاسیس و
پروانه بهرهبرداری در کشور یکی از معیارهای
رونق در بخش صنعت محسوب میشود و
متولیان این بخش با استناد به آمار صدور جواز
نسبت به وضعیت این بخش اظهار نظر میکنند.
با توجه به شرایط کنونی ،فعاالن اقتصادی معتقدند
راهکار منطقی برای مدیریت بخش صنعت که با
این معضل دست به گریبان است ،ادغام واحدهای
کوچک و ورشکسته با واحدهای بزرگ کارآمدتر و
احیای این واحدها است .رویهای که در کشورهای
اروپایی نیز اجرا شده است و به این طریق این
کشورها با جلوگیری از تکثرگرایی در صدور
جواز تولید توانستهاند به ایجاد واحدهایی که از
قابلیت رقابتپذیری برخوردارند ،دست پیدا کنند.
در این خصوص فعاالن اقتصادی در بخش
خصوصی نیز بحث تعیین اولویت توسعه صنایع
در نقاط مختلف کشور را مورد تایید قرار داده و
معتقدند بحث تعیین اولویت توسعه صنایع در نقاط
مختلف کشور باید با توجه به ظرفیتها ،مزیتها
و نیازهای موجود صورت گیرد .این رویکرد باید
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بهطور منطقهای پیگیری شود تا در هر خطه به
تناسب منابع و امکاناتی که وجود دارد ،صنایع
مرتبط توسعه یابند .در این میان مکانیابی
مناسب صنایع و مزیتسازی برای استانها در
صنایع مختلف ،از دیگر مباحثی است که باید
در این برنامه کالن مورد توجه قرار میگرفتند.
عالوه بر مکانیابی ،فعاالن این بخش این نکته
را نیز مدنظر قرار میدهند که صدور مجوز و ایجاد
صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو که صرفه
اقتصادی ایجاد نمیکنند ،با توجه به سطح تقاضا و
ظرفیت بازار ،اتالف منابع به شمار میآیند .فعاالن
بخش خصوصی بر این نکته نیز تاکید میکنند
که انباشت حجم زیادی از محصوالت بنگاههای
تولیدی در انبارها موجب شده تا در صورتی که
تمامی مشکالت کشور در حوزه سیاسی و
بینالمللی برطرف و درهای بازارهای جهانی به
روی ما گشوده شود ،باز هم این حجم تولید فراتر
از نیاز بازار خواهد بود و باید در این خصوص ادغام
بنگاههای موجود در کشور را در دستور کار قرار داد
تا به این طریق شرایط برای استفاده حداکثری
از توان واحدهای موجود در کشور فراهم شود.
درکنار تبعات تکثرگرایی در صنعت ایران که از
سوی منتقدان روند صدور جوازها مورد تاکید
قرار گرفته ،میتوان از دور شدن در شکلگیری
برندسازی در کشور نیز بهعنوان یکی دیگر از
چالشهای تکثرگرایی در صدور جواز در کشور
یاد کرد .چالشی که موجب شده محصوالت
داخلی از توان رقابتپذیری پایینتری در بازارهای
بینالمللی برخوردار باشند .بهطوری که فعاالن
اقتصادی از چهار عامل بهعنوان موانع بالفعل
شدن الزامات شکلگیری برندها در فعالیتهای
اقتصادی یاد میکنند« .محدود بودن منابع مالی»
یکی از عواملی است که فعاالن اقتصادی از آن
بهعنوان یکی از موانع الزامات شکلگیری برند
در کشور یاد میکنند ،عاملی که موجب میشود
تا تقسیم منابع میان تعداد زیادی واحد تولیدی

صورت گیرد؛ رقمی که مشکلی از بنگاههای
تولیدی حل نمیکند و بحرانسرمایه در گردش
از دیگر مصادیق آن محسوب میشود« .تعدد
واحدهای مشابه» یکی دیگر از عواملی است که
فعاالن اقتصادی از آن بهعنوان موانع شکلگیری
برند یاد میکنند ،عاملی که موجب رقابت مخرب
و شکلگیری فساد در میان آنها میشود« .مقرون
به صرفه نبودن هزینه تحقیق و توسعه» سومین
عاملی است که از سوی فعاالن اقتصادی مورد
تاکید قرار گرفته است ،چراکه نوآوری نیاز به
مقیاس اقتصادی دارد ،به همین دلیل در اکثر
تولیدات این واحدها با وجود گذشت زمان تغییر
چشمگیری در ظاهر و کیفیت محصول ایجاد
نمیشود .اما چهارمین عامل در شکلگیری برند
به «باال بودن هزینه عوامل تولید در این گونه
واحدها» بازمیگردد که از سوی فعاالن اقتصادی
بر آن تاکید شده است.
تعدد شرکتهای مشابه
توسعه بیضابطه مراکز تولیدی چالشی است که
اتاق بازرگانی ایران نسبت به آن هشدار میدهد.
در همین رابطه غالمحسین شافعی ،رئیس پارلمان
بخش خصوصی به آماری در حوزه خودرو اشاره
میکند .به گفته وی ،در حوزه صنعت خودرو،
در حالحاضر  ۴۹پروانه بهرهبرداری صادر شده
و ۳۲مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که
مجموع این واحدهای تولیدی را به عدد ۸۱
میرسانند .این در حالی است که آلمان تنها
۱۲کارخانه خودروسازی دارد .این رقم در آمریکا
 ۲۹عدد و در اسپانیا نیز ۱۰مورد است .تعداد این
کارخانهها در ژاپن  ۱۱مورد ،فرانسه  ۸و کره
جنوبی و ایتالیا ،هر کدام ۵مورد است.
از سوی دیگر ،بر اساس آماری که رئیس اتاق
بازرگانی اعالم کرده شمار واحدهای تولید سیمان
در کشور نیز به  ۱۶۵واحد میرسد ،این همه در
حالی است که کرهجنوبی با ۱۰واحد ،سه برابر
حجم ما ،تولید سیمان دارد .اما یکی از حوزههای
قابل تامل دیگر ،بخش تولید موتورسیکلت است
که برای آن در مجموع  ۲۱۰پروانه تولیدی صادر
شده است ،اما جالب اینجاست که کل واحدهای
تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای
اندونزی ،تایوان ،ترکیه ،عربستان ،پاکستان ،هند،
ویتنام ،تایلند ،بنگالدش ،فیلیپین ،چین ،مالزی،
ژاپن و کرهجنوبی ،به  ۸۲مورد میرسد .به اعتقاد
پارلمان بخش خصوصی دیدگاهی که معتقد است
تکثرگرایی نشانه توسعه است ،غلط بوده و عمال
صنعت کشور از چنین رویکردی متضرر شده است.
عالوه بر تکثرگرایی در سه صنعتی که شافعی به
آن اشاره کرده ،آمارها حاکی از این است که در

 ۱۳رشته فعالیت صنعتی دیگر نیز این معضل دیده میشود.
در صنعت فوالد نیز در کشور  ۶۱۲شرکت دارای پروانه
بهرهبرداری هستند و  ۸۲۸شرکت نیز دارای مجوز در
دست ساخت هستند و با این شرایط میتوان گفت مجموع
واحدهای فعال برای این صنعت به  ۱۴۴۰واحد میرسد.
این در حالی است که بهطور مثال در کرهجنوبی فقط سه
کارخانه فوالدسازی وجود دارد و این کشور به لحاظ تولید
فوالد در سال  ۲۰۱۵در رتبه ششم جهان قرار داشت .با این
شرایط بهنظر میرسد شفاف کردن فضای کسب و کار ،قرار
دادن اطالعات درخصوص تعداد واحدهای در حال فعالیت
و دارای مجوز در هر رشته فعالیت به تفکیک منطقه به
متقاضیان و هدایت آنها به ایجاد خوشهها میتواند در رفع
این مشکل موثر باشد.
برای صنعت فرش نیز در مجموع  ۹۵۹شرکت دارای پروانه
بهرهبرداری در کشور وجود دارد که در کنار این شرکتها
 ۲۵۶مجوز در دست ساخت نیز برای واحدهای متقاضی
صادر شده است که با این شرایط مجموع مجوزهای صادره
برای این صنعت به  ۱۲۱۵واحد میرسد .بطریهای PET
یکی دیگر از صنایعی است که با تعدد صدور جوازها مواجه
است ،بهطوری که در حالحاضر  ۴۵۰شرکت دارای پروانه
بهرهبرداری در کشور فعال است و  ۲۹۴مجوز ساخت واحد
جدید نیز برای این صنعت صادر شده و به این طریق تعداد
جوازهای صادره برای این صنعت به  ۷۴۴مورد میرسد.
آمار اعالم شده درخصوص پروانههای بهرهبرداری صادره
برای «اجاق گاز» نیز برای  ۵۲۳شرکت است و در کنار
پروانههای بهرهبرداری صادره  ۲۹۷واحد نیز مجوز ساخت
دریافت کردهاند تا به این طریق تعداد مجوزهای صادره برای
این صنعت به  ۸۲۰مورد برسد .درخصوص انواع یخچال
فریزر نیز در حالحاضر  ۳۴۵واحد با پروانه بهرهبرداری
در کشور وجود دارد و  ۱۸۵مجوز نیز برای ساخت
واحدهای جدید صادر شده است و به این طریق مجموع
جوازهای صادره برای این صنعت به  ۵۳۰مورد میرسد.
کولر آبی و بخاری نیز از کثرت صدور جواز بینصیب
نبودهاند ،بهطوری که در حالحاضر در مجموع  ۵۷۶مجوز

برای این دو بخش در کشور صادره شده که  ۳۸۰مورد
آن به واحدهای دارای پروانههای بهرهبرداری بازمیگردد
و  ۱۹۶مورد نیز به مجوزهای در دست ساخت اختصاص
دارد .اما درخصوص مجوزهای صادره برای تولید ماشین
لباسشویی نیز آمارهای اعالم شده بیانگر آن است که در
حالحاضر  ۲۲۱مورد مجوز برای این بخش صادره شده
که از این تعداد  ۱۵۹واحد دارای پروانه بهرهبرداری هستند
و  ۶۲مجوز در دست ساخت نیز در کشور صادر شده است.
اما مجوزهای صادره شده برای تولید ظروف یکبار مصرف
نیز در حالحاضر به  ۷۹۱مورد رسیده ،بهطوری که ۴۷۶
واحد تولیدی در این صنعت در حالحاضر دارای پروانه
بهرهبرداری هستند و  ۳۱۵واحد نیز مجوز ساخت واحد
جدید را دریافت کردهاند .اما درخصوص مجوزهای صادره
برای ساخت آب معدنی ،دوغ و نوشابه نیز آمار اعالم شده
بیانگر صدور  ۷۹۲مورد پروانه بهرهبرداری است و از سوی
دیگر  ۷۵۷مورد مجوز در دست ساخت نیز برای این
صنعت صادره شده که با این شرایط تعداد جوازهای صادره
برای این گروه به  ۱۵۴۹مورد میرسد .اما پروانههای
بهرهبرداری صادره برای صنعت ماکارونی نیز به  ۳۵۷مورد
میرسد و برای این صنعت نیز  ۴۵مجوز در دست ساخت
صادر شده است.
مجموع مجوزهای صادره برای ادوات کشاورزی نیز به
 ۶۴۸مورد میرسد که با توجه به آمار اعالم شده ۴۴۲
مورد آن به پروانههای بهرهبرداری صادره بازمیگردد و
 ۳۰۷فقره نیز دربرگیرنده مجوزهای در دست ساخت است.
مجوزهای صادره برای تولید رب گوجهفرنگی نیز برابر با
 ۷۰۲مورد است که  ۳۰۴مورد آن مربوط به واحدهای
دارای پروانه بهرهبرداری میشود و  ۳۹۸مورد نیز به
واحدهای در دست ساخت اختصاص دارد .مجوزهای
صادره برای تولید دستمال کاغذی نیز برابر با  ۸۹۷مورد
است که در مجموع  ۳۱۶مورد آن به واحدهای دارای
پروانه و  ۵۸۱مورد نیز به واحدهای دارای مجوز در دست
ساخت اختصاص دارد.
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تولید ملی؛ از رؤیا تا واقعیت!
دغدغـه اصلـی این روزهـای سیاسـتگذاران و قانونگذاران کشـور،
حمایـت از تولیـد ملـی اسـت؛ دغدغـهای کـه بـه نظـر میرسـد بعد
از چنـد سـال پیگیـری و اجـرای سیاسـتهای کهنـه ،آنچنـان کـه
بایـد نتوانسـته بـه توانمنـدی بخـش تولیـد در کشـور منجـر شـود.
هرچنـد ایـن روزهـا بحـث حمایـت از تولیـد ملـی بـا بحـث حمایت
از خریـد کاالی ایرانـی گـره خـورده اسـت و سیاسـتگذاران تالش
دارنـد بـا ایجـاد یـک فضـای همدلی شـرایط را بـرای خریـد کاالی
ایرانـی فراهـم کننـد؛ امـا نـوع نـگاه دولـت بـه بحـث حمایـت و
سیاسـتگذاری در بخـش تولیـد نشـان میدهـد کـه پیگیـری ایـن
سیاسـت ماننـد گذشـته نمیتوانـد راهگشـا باشـد.
بـه بـاور اینجانـب ،پیـش از طـرح هـر مبحثـی بایـد بـه دو
پرسـش جـدی پاسـخ دهیـم .ابتـدا آنکـه چـرا بـا وجـود حمایـت
همهجانبـه دولتهـا از تولیـد ملـی ،مصرفکننـده ایرانـی احسـاس
رضایتمنـدی از خریـد کاالی ایرانـی نـدارد و موضـوع دوم اینکـه
چـرا صـادرات کاالی ایرانـی در بازارهـای جهانـی حرفـی بـرای
گفتـن نـدارد .ایـن پرسـشها در شـرایطی مطـرح میشـود کـه
ایـران بـه جـز نفـت کاالهایـی را دارد کـه دارای مزیتهـای
نسـبی و مطلـق بسـیاری در بـازار داخـل و خـارج هسـتند.
سالهاسـت کـه تحلیلگران و فعـاالن اقتصادی تأکیـد دارند که پای
اقتصـاد رقابتـی در ایـران میلنگـد و مهمتریـن دلیـل ایـن موضوع
نیـز حمایـت بیدریـغ ،بدونبرنامـه و دائمـی از تولیداتـی اسـت کـه
مزیتـی در کشـور مـا ندارنـد .درحالیکـه تجربـه سـالهای گذشـته
نشـان میدهـد کـه حمایـت از تولیـد بایـد در بخشهایـی صـورت
بگیـرد کـه دارای مزیـت در بـازار داخـل و خـارج اسـت و براسـاس
قابلیتهـای موجـود کشـور باشـد؛ امـا همچنـان شـاهد هسـتیم که
حمایـت از صنایعـی صـورت میگیرد کـه نهتنها مزیتی برای کشـور
ندارنـد؛ بلکـه در بسـیاری از مواقـع ایـن حمایتهـا نتیجـهای جـز
رانتجویـی در بخشهـای غیرمولـد نداشـته اسـت.
حمایتهـای بـدون ضابطـهای کـه نتوانسـته بـه افزایش بهـرهوری
در یـک بـازه زمانـی مشـخص منجـر شـود و بههمیندلیـل بعـد از
گذشـت بیـش از سـه دهه همچنـان پابرجا هسـتند .همیـن موضوع
موجـب شـده کـه حمایـت از تولیـد برخی کاالهـا در کشـور از جیب
مصرفکننـده صـورت بگیـرد؛ حـال آنکـه مصرفکننـده عمدتا هیچ
تعلـق خاطـری بـه خریـد کاالی تولیدشـده در کشـور نـدارد و تنهـا
شـرایط انحصـاری و قوانین در کشـور آنها را مجبـور به خرید کاالی
مدنظـر کـرده اسـت .در ایـن زمینـه میتـوان بـه صنعت خـودرو در
کشـور و سیاسـتهایی کـه در ایـن حـوزه اتخاذ شـده اسـت ،اشـاره
کـرد .صنعـت خـودرو در ایـران همزمـان بـا کرهجنوبی آغـاز به کار
کـرد .صنعـت خـودرو در کـره بـا حمایت دولـت و توجه بـه صادرات
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توانسـت پلههـای ترقـی را یکـی پـس از دیگـری طی کنـد و امروز
صـادرات خودروسـازان کـرهای بـه اقصا نقـاط دنیا صـورت میگیرد
و آنهـا بینیـاز از حمایـت دولـت کشورشـان هسـتند؛ باوجودایـن
صنعـت خـودروی ایـران بعـد از بیش از سـه دهه حمایـت همچنان
نتوانسـته روی پای خود بایسـتد .براسـاساین نیز دولت هرسـاله به
جـای آنکـه میـزان حمایتهای خـود از این صنعـت را کاهش دهد،
بـا افزایـش حمایتهـای تعرفـهای و مالیاتـی تالش دارد شـرایط را
بـرای خریـد محصـوالت تولیدی شـرکتهای خودروسـاز داخلی در
بـازار فراهـم کنـد و دراینمیـان هیـچ توجهـی نیـز به حـق انتخاب
مصرفکننـده ایرانـی ،خواسـتهها و انتظـارات و نیـاز کیفـی او ندارد.
در حالـی حقـوق مصرفکننـده ایرانـی در خریـد بسـیاری از کاالها
در سـایه باقـی مانـده اسـت کـه در اقتصاد و تجـارت زنجیـره تولید
و مصـرف یـک کاال دو رکـن اساسـی تولیدکننـده و مصرفکننـده
هسـتند .انتخـاب اختیـاری کاال حـق ابتدایـی مصرفکننده اسـت و
ازآنجاکـه حمایتهـای دولتـی از برخـی صنایـع بـدون مزیـت در
ایـران موجـب بـروز انحصـار در بازار شـده که این موضـوع دلزدگی
مصرفکننـده ایرانـی را به همراه داشـته اسـت .بیتوجهـی به تولید
رقابتـی براسـاس دو مؤلفـه مهـم کیفیـت و قیمـت مناسـب موجب
شـده کـه مصرفکننـده داخلـی تعلـق خاطـری بـه خریـد کاالی
ایرانـی نداشـته باشـد .در چنیـن شـرایطی سیاسـتگذار بـه جـای
آنکـه شـرایط را بـرای رقابتیشـدن تولیـد فراهـم کنـد ،بـر انحصار
موجـود در بـازار میافزایـد .در چنین شـرایطی نهتنهـا تولید آن کاال
موجـب شـده کـه مصرفکننـده ایرانی ذهنیـت نامناسـبی از کاالی
تولیـد داخـل داشـته باشـد؛ بلکـه اکثـر تولیدکننـدگان نتوانسـتهاند
تالشـی بـرای افزایش توانمندی خـود در حوزه صادرات کاال داشـته
باشـند .ازآنجاکـه هـر حمایتی از تولید داخل در کشـورمان براسـاس
سـابقه رفتـار دولتهـا ،بـه زیـان و از جیـب مصرفکننـده و به نفع
تولیدکننـده بـوده اسـت؛ بنابرایـن سیاسـتگذاران بایـد براسـاس
برنامـه مشـخص و هوشـمندانه بـه صـورت گزینشـی و موقـت بـه
حمایـت بپردازنـد تـا حمایتهـا بتوانـد موفقیتآمیـز باشـد؛ چراکـه
ف یـک کاال شـامل
در اقتصـاد و تجـارت زنجیـر ه تولیـد و مصـر 
تولیدکننـده و مصرفکننـده اسـت کـه هریـک از ارکان دارای حـق
ی هسـتند.
و حقوق 
ازآنجاکـه از گذشـته تاکنـون به دلیـل حاکمبودن شـرایط انحصار بر
بـازار ایـران و سـاختار غلط تولید و قوانین موجـود در این حوزه توجه
چندانی به حقوق مصرفکننده نداشـتهاند؛ بنابراین مشـتری براساس
ن حـق انتخـاب ناچـار به خریـد کاال بوده اسـت.
تـوان مالـی و بـدو 
براسـاساین در گام اول بایـد تصویـری دقیـق و شـفاف از وضـع
موجـود کشـور در زمینـه تولید ،داشـتهها و قابلیتها داشـته باشـیم.

روشـن اسـت کـه بـا ارزیابـی و پایـش دقیـق
مزیتهـای مطلـق و نسـبی کشـورمان در
تولیـد میتوانیـم مسـیر حرکـت را بهدرسـتی
مشـخص کنیـم و براسـاساین هدفگـذاری
دقیقـی بـرای رسـیدن بـه شـرایط مطلـوب
ایجـاد کنیـم .تجربـه جهانـی تولیـد توانمنـد
نشـان میدهـد بـدون توجـه بـه رقابتپذیری
رسـیدن بـه ایـن مهـم امکانپذیـر نیسـت.
از سـوی دیگـر اگـر مبارزه با فسـاد در کشـور
اجـرا شـود ،زیرسـاخت اولیـه فراهـم خواهـد
شـد و بعـد بـا خـروج دولـت از تصدیگـری
اقتصـادی ،کشـور بـا برپایـی نظـام مبتنـی
بـر عقالنیـت میتوانـد بـه سـمت اصلاح،
توسـعه و پیشـرفت کنـد .مجـوز ،تعرفـه ،ارز
دولتـی ،قیمتگـذاری و هرگونـه شـرایط
رانتـی ،زمینهسـاز بـروز فسـاد و قاچاق اسـت.
البتـه معتقـدم کـه برخلاف بـاور عمـوم
دربـاره ضـرورت تغییـر نقشپذیـری دولـت از
تصدیگـری بـه نظـارت ،حتی نظـارت صرف
از سـوی حاکمیت نیز فسـادپذیر اسـت و الزم
اسـت زمینـه الزم توسـط دولـت بـرای عموم
شـهروندان بـه عنـوان بـازرس و گزارشـگر
تخلفـات بـه منظـور شفافسـازی فضـای
اجتماعـی و اقتصـادی نیـز فراهـم شـود.
در ایـن میـان اگرهـم تلاش داریم کـه تولید

ملـی رونـق بگیـرد ،بایـد شـرایط را بـرای
فعالیـت بخـش خصوصـی واقعـی فراهـم
کنیـم تا بتوانـد در زمینههـای تولیدی دارای
مزیـت فعالیت کنـد و با نـگاه صادراتمحور
بتوانـد زمینهسـاز رشـد اقتصـادی کشـور
شـود .در حـال حاضـر بخـش خصوصـی بـا
مشـکالت بسـیاری ازجمله تأمیـن نقدینگی،
قوانیـن مالیـات و بیمـه و تأمیـن اجتماعـی،
قیمتگـذاری دولتـی ،رقابـت بـا سـاختار
دولتـی ،عـدم تـوازن در زنجیـره تأمیـن،
عـدم تأمین مناسـب مـواد اولیه ،عـدم ثبات
قوانیـن و مقـررات مواجـه اسـت .از سـوی
دیگـر بـه دلیـل عـدم ارتبـاط بـا اقتصـاد و
تجـارت جهانـی بـه دلیـل مسـائل سیاسـی
از دانـش و تکنولـوژی روز جهـان عقـب
ماندهایـم و ناهماهنگـی در تیـم اقتصـادی
دولـت بهخصـوص در میان وزارتخانههــای
اقتصـاد و صنعــت ،معـدن و تجـارت نیز بر
حجـم مشـکالت بخـش خصوصـی افـزوده
اسـت .بنابراین در شـرایطی که تالش داریم
بخـش تولیـد بتوانـد در اقتصاد کشـور نقش
بـازی کنـد بایـد مشـکالت عنوانشـده از
پیـش پـای بخش خصوصی برداشـته شـود.
در پایـان تأکیـد میکنـم کـه دولـت ،نظـام
بانکـی ،کارآفریـن ،تولیدکننـده ،فروشـنده و

شـبکه توزیع و خدمـات ،باید همگی براسـاس
فراینـدی عقالیی بـرای ارائه کاالیـی مطلوب
تلاش کننـد تـا مشـتری بهعنـوان آخریـن
نفـر ایـن چرخـه ،بتوانـد از تولیـد کشـورش
حمایـت کنـد .براسـاساین تنهـا انتظـار از
مصرفکننـده بـرای خریـد کاالی ایرانـی،
تکـرار برنامههـای نافرجـام گذشـته اسـت.
بنابرایـن اگـر مزیـت در تولید کاالیـی داریم یا
میتوانیـم ایجاد کنیم (باکیفیـت و ارزان) ،باید
بـه تولیـد آن اقـدام کنیم و در غیـر اینصورت
آن کاال را بایـد از کشـورهای دیگـر که دارای
مزیـت نسـبی در تولیـد آن کاال هسـتند ،وارد
کنیـم .از سـوی دیگـر بایـد بـه خاطـر داشـته
باشـیم کـه قریـب بـه  ۸۵درصـد واردات مواد
اولیـه و کاالی نیمهسـاخته یـا حتـی بخشـی
از کاالهـای سـرمایهای مـورد نیـاز و اسـتفاده
در چرخـه تولیـد هسـتند و عمدتـا آدرس غلط
واردات در برابـر تولیـد ،فـرار رو بـه جلـوی
دولت بـرای رفع مسـئولیتپذیری خود اسـت.
«حمایـت از کاالی ایرانـی» بـه معنـای
اجحـاف در حـق مصرفکننـده بـرای خریـدن
کاالی داخلـی گـران و بیکیفیتـی کـه قابلیت
صـادرات بـه هیـچ کشـوری را نـدارد ،نیسـت.
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چرا اساس اقتصاد ،بخش تولید است؟
موضـوع ایـن یادداشـت ،شـرح دالیـل
دیدگاهی اسـت که اساس و بنیان اقتصاد
را بخـش تولیـدی میدانـد .بـا افزایش
سـهم خدمات در تولید ناخالص کشورها،
بخصـوص در کشـورهای توسـعهیافته،
این ذهنیـت در بین بعضی دانشـگاهیان
و همچنیـن دولتمـردان پدید آمـده که ما
در دوران شـکوفاییبخـش خدمـات یـا
بهاصطالح دوران “پسـا صنعتی” هستیم.

ازاینرو اسـتدالل میشـود کـه دوران تمرکز
بر تولیدات صنعتی گذشـته اسـت و بایسـتی
بـر بخـش خدمـات (گردشـگری ،ترابـری و
…) یـا دانشبنیـان (خدمـات دانشـی یـا
صـادرات محصـوالت دانشبنیـان) متمرکـز
شـد .البتـه ایـن موضـوع صرفـ ًا در حـد یک
ذهنیـت باقـی نمانـده و در بعضی کشـورها،
توجیهگـر افـول بخـش تولیدشـده اسـت.
نمونـه بـارز ایـن موضـوع ،خـروج بسـیاری
از کارخانههـای باسـابقه آمریکایـی از خـاک
ایـن کشـور میباشـد .موضوعـی کـه بـا
توافقهـای آزاد تجـاری و تمایـل شـرکتها
بـه اسـتفاده از ابـزار تولیـد ارزانقیمت دیگر
کشـورها پدیـد آمـده و بـه یکـی از داغترین
مباحـث اولیـن مناظـره انتخابـات ریاسـت
جمهـوری آمریـکا مبـدل شـد .البتـه ایـن
افـول بخش صنعـت در آمریکا بـا توجیهاتی
نیـز از طـرف بعضـی اقتصاددانـان همـراه
بـود .ازجملـه ایـن توجیهـات ،میتـوان
بـه تقسـیمکار جهانـی جدیـد و اعتمـاد
بـه نیروهـای آزاد بـازار بهعنـوان بهتریـن
تصمیمگیرنـده اشـاره کـرد.
ایـن گـروه اسـتدالل میکردنـد کـه
کشـورهای توسـعهیافته به دوران پساصنعتی
رسـیده و بخـش تولیـد اهمیـت خـود را
بـه بخـش خدمـات داده اسـت .ازایـنرو
خـروج کارخانههـای تولیـدی از کشـورهای
توسـعهیافته امـری طبیعـی در مسـیر
توسـعه آنهـا محسـوب میگـردد .تحلیلـی
کـه نادرسـتی آن امـروزه تـا حـد زیـادی
نمایـان شـده اسـت .از طرفـی در کشـور
34
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مـا ایـران هـم گههـا چنیـن مباحثـی تحت
عنـوان توسـعه بخـش خدمـات (مانند شـعار
گردشـگری بجـای نفـت) و اقتصاددانشـی
(توسـعه محصـوالت دانشبنیـان) مطـرح
میگـردد .در ایـن نوشـته قصـد داریـم
نشـان دهیـم کـه چـرا بخـش تولیـدی –
بخصـوص تولیـد صنعتـی – اسـاس اقتصاد
هـر کشـوری میباشـد و مسـیر رسـیدن بـه
توسـعه اقتصـادی صرف ًا با ایجـاد یک بخش
تولیـدی قدرتمند و رقابتی امکانپذیر اسـت.
 - 1از منظـر تاریخـی ،مسـیر
توسـعه همواره از فعالیت تولیدی بوده اسـت
آنگونـه کـه اقتصـاددان نـروژی ،اریـک
رینـرت در کتـاب “چگونـه کشـورهای غنی،
ثروتمنـد شـده و چرا کشـورهای فقیر بیچیز
ماندند” نشـان میدهد؛ دسـتاورد استراتژیک
ملتهـای ثروتمنـد در چنـد قـرن گذشـته
بـرای ایجـاد ثـروت و قـدرت ملـی ،داشـتن
یـک بخـش تولیـدی قدرتمنـد و باکیفیـت
بـوده اسـت .از طرفـی انگلسـتان در قـرن
نوزدهـم و رشـد ایاالتمتحـده ،آلمـان ،ژاپن
و شـوروی در قـرن بیسـتم ،تـا کشـورهای
جدیـداً صنعتـی شـده ماننـد کـره ،تایـوان و
حـاال چیـن ،کلیـد کسـب ثـروت ،فعالیـت
تولیـدی بـوده اسـت.
 - ۲تولیـد اسـاس قدرتهـای
بـزرگ جهانی اسـت
قدرتمندترین ملتهای جهان آنهایی هستند
که کنترل فنآوری تولید را در دست دارند.
منظور این نیست که کارخانه داشته و کاالهای
بیشتری تولید میکنند ،بلکه آنها میدانند
چگونه ماشینآالت ساخت کاالها را بسازند.
کلید قدرت از این منظر “ابزار تولید” است.
هر جا که ماشینهای صنعتی ساخته شود،
قدرتهای بزرگ ظهور میکند .هشتاد
درصد ماشینآالت کارخانههای تولیدی
توسط کشورهایی ساخته میشود که به آنها
قدرتهای بزرگ میگوییم .ایاالتمتحده تا
دهه پنجاه حدود  ۵۰درصد ماشینآالت را
تولید میکرد؛ حاال این نسبت به کمتر از
سهم  ۱۶%درصدی کشور چین رسیده است.

 - 3تولیـد مهمتریـن عامـل
رشـد اقتصـادی اسـت.
ساخت ماشـینآالت و توسعه فنآوری آنها،
از پیـش برندههـای اصلـی رشـد اقتصـادی
اسـت .بـدون ماشـینآالت صنعتـی ،رشـد
بلندمـدت و پایـدار امکانپذیـر نیسـت .برای
مثـال رشـد انفجـاری اینترنـت ،گوشـیهای
هوشـمند و ماننـد آن ،تمامـ ًا بهواسـطه
بخـش کوچکـی از ماشـینآالت بخش تولید
تحـت عنـوان تجهیـزات سـاخت نیمههادی
(کـه خـود وابسـته بـه اشـکال دیگـری از
ماشـینآالت تولیـدی اسـت) ممکـن شـد.
بهعلاوهماشـینهای تولیـد خـود بـه تولید
دسـتگاهها و ماشـینآالت دیگـر منجـر
میشـوند .بـرای مثـال یـک قطعـه فلـزی
تولیدشـده نهتنهـا ممکـن اسـت جزئـی از
محصـول دیگـری مانند اتومبیل باشـد ،بلکه
شـاید بـرای ماشـینآالت تولیـدی دیگـری
هـم اسـتفاده گـردد.
 - ۴تجـارت جهانی بر اسـاس
کاال اسـت و نـه خدمات
یـک کشـور نمیتوانـد در ازای تمـام کاالی
مـورد نیـازش ،خدمـات ارائـه کنـد (مثبـت
شـدن تـراز تجـاری) .طبق گـزارش WTO،
 ۸۰%تجـارت جهانـی بیـن کشـورها تجارت
کاالسـت .ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه تنها
 ۲۰%تجـارت جهانـی خدمـات اسـت .ایـن
درصدهـا در خصـوص آمریـکا هـم کـه بـه
اصطلاح در دوران پسـاصنعتی قـرار گرفتـه
صـادق اسـت .در واقـع حتـی بـدون تعدیـل
تـورم ،تـراز منفـی تجـاری کاال در ایـاالت
متحـده ،بیـن سـالهای  ۲۰۰۰تـا ۲۰۱۰
حـدود  ۷هـزار میلیـارد دالر بـود .اگـر در
مبالغهآمیزتریـن حالـت ،یـک کشـور صرفـ ًا
بخـش خدمات داشـته باشـد ،کشـور فقیری
خواهـد بـود ،چراکـه نمیتوانـد خدماتـش را
در مقابـل کاالی مـورد نیـازش مبادلـه کند؛
ارزش پولـش بسـیار کـم خواهـد بـود .دالر
هـم در بلندمـدت بـا مشـکل روبـرو خواهـد
شـد ،درواقع دوران پسـاصنعتی ،همان دوران
پیشـاصنعتی اسـت کـه آینـده روشـنی برای
کشـور نمیتـوان متصـور بـود.

 - ۵بخــش خدمــات وابســته
بــه کاالهــای تولیــدی اســت.
در بیشـتر مـوارد خدمـات ،انجـام عملـی در
رابطـه بـا کاالهـای تولیـدی اسـت .شـما
نمیتوانیـد تجربـه اسـتفاده از چیـزی را
صـادر کنید .خـرده و عمدهفروشـی که یازده
درصـد اقتصـاد آمریـکا را تشـکیل میدهـد،
عمل خریدوفـروش کاالهای تولیدی اسـت.
بـازار مسـکن هـم کـه  ۱۳درصد اقتصـاد را
شـامل میشـود ،بـه همیـن منـوال عمـل
خریدوفـروش یـک کاالی واقعـی یعنـی
یـک سـاختمان اسـت .حتی بخـش خدمات
بهداشـت و سلامت هم که شـامل  ۸درصد
اقتصـاد میشـود ،عمـل اسـتفاده از ابـزار
پزشـکی و دارویـی اسـت.
بـازار مالـی هـم کـه هدایـت منابع مـازاد به
بخشهـای غیرمالـی اقتصـاد اسـت ،ایـن
بـدان معنی اسـت کـه حتـی بـازار مالی هم
بهطور غیرمسـتقیم وابسـته به بخش تولیدی
اسـت .بـرای جمعبنـدی میتوان ادعـا نمود
کـه سلامت یـک اقتصـاد یقینـ ًا درگـرو
وجـود یـک بخـش تولیـدی سـالم اسـت.

در سـطح جهانـی را دارد ،کلید توسـعه پایدار
 - ۶تولید یعنی خلق شغل
بیشـتر مشـاغل ،مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم اقتصادی اسـت .همچنین الزم به ذکر اسـت
وابسـته بـه بخـش تولید میباشـند .در سـال کـه ایـن نوشـته درصـدد کماهمیـت جلـوه
 ،۲۰۰۵بخـش تولیـدی ژاپـن شـامل  ۲۰.۲دادن بخـش خدمـات و دیگربخشهـای
درصـد اقتصـاد این کشـور میشـد ،در آلمان غیرتولیـد صنعتی نیسـت ،بلکه شـرح چرایی
 ۲۳.۲درصـد و در آمریـکا  ۱۳.۴درصـد .بـه جایـگاه محـوری و ویـژه بخـش تولیـد در
اسـتناد همیـن آمـار ،اگـر بخـش تولیـدی مسـیر توسـعه اقتصادی کشـورها مدنظر بود.
آمریـکا بهانـدازه بخـش تولیـدی ژاپـن بود ،خالصـه اینکـه بـا توجـه بـه دالیل فـوق و
ایـن کشـور دارای  ۷میلیـون شـغل باکیفیت شـواهد تاریخـی ،پیوسـتن کشـورمان ایران
بـاال ،پایـدار و با حقوق مناسـب میشـد .اگر بـه کشـورهای توسـعه یافتـه اقتصـادی
نسـبت بخـش تولیـد بهانـدازه کشـور آلمان بـدون تقویـت و توسـعه یک بخـش تولیدی
بـود ،آمریکا ده میلیون شـغل بیشـتر داشـت .قدرتمنـد امکانپذیـر نیسـت .از اینـرو تنهـا
طبـق گـزارش موسسـه سیاسـت اقتصادی ،زمانـی میتـوان آینـده روشـنی بـرای اقتصاد
هر شـغل تولیـدی تقریب ًا از سـه شـغل دیگر کشـور متصور بود کـه اجماعـی در حاکمیت
در اقتصـاد حمایـت میکنـد .ایـن موضوع با بـه منظـور توجـه ویـژه و جـدی بـه بخـش
توجـه بـه پنـج دلیلـی کـه در بـاال ذکر شـد تولیـدی اقتصـاد کشـور پدیـد آیـد.
منطقـی بـه نظر میرسـد.
اینها شـش دلیل مشـخص برای در اولویت
قـرار گرفتن توسـعه و تقویـت بخش تولیدی
کشـور اسـت .و البتـه اگـر بخواهیـم دقیقتر
بگوییـم ،توسـعه و تمرکـز بـر بخـش تولیـد
صنعتـی با فـنآوری بـاال که توانایـی رقابت
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مراحل ایجاد محصول جدید  /بخش اول
امیر ناصر نیکزاد
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

از آنجایی که توسعه محصول جدید  ،مستلزم
صرف زمان و هزینه زیادی است  ،بسیاری از طرح
های جدید محصول ،قبل از کسب موفقیت  ،با
شکست مواجه می شوند  .شرکت های موفق و
با تجربه  ،قبل از اینکه نسبت به افزایش تعداد
نیروی فروش خود اقدام کنند زمان و هزینه
زیادی را صرف حرکت در طول منحنی یادگیری
فروش می کنند .مقصود از توسعه محصول جدید
اجراي یکی از استراتژي هایی است که در اجراي
آن شرکت می کوشد از طریق بهبود بخشیدن
یا اصالح محصوالت و خدمات کنونی بر میزان
فروش بیفزاید  .معمو ًال اصالح محصول مستلزم
هزینه هاي بسیار زیاد تحقیق و توسعه می شود  .اما
امروزه سرعت یافتن فرآیند هاي توسعه محصول و
ارائه سریعتر محصوالت در بازار مسئله اي است که
شرکت ها و سازمان ها توجه خاصی به آن دارند .
منحنی یادگیری فروش
هنگامی که یک شرکت اقدام به معرفی محصولی
جدید می کند  ،این وسوسه برای مدیران ارشد
شرکت به وجود می آید که ظرفیت نیروی فروش
شرکت را با استخدام نیرو های فروش جدید
افزایش دهند تا بدین ترتیب  ،بتوانند با سرعت
بیشتری به مشتریان جدید دست یابند  .با توجه به
تجربه چندین ساله در حوزه توسعه محصول جدید
و فعالیت شرکت های جدید التاسیس  ،استخدام
سریع نیرو های فروش جدید موجب کاهش جریان
نقد شرکت می شود و شرکت را از دستیابی به
اهداف سودآوری از پیش تعیین شده باز می دارد
 .قبل از اقدام به فروش محصول جدید به گونه
ای موثر و کارآمد  ،کلیه واحد های سازمان باید
در رابطه با نحوه خرید و مصرف محصول توسط
مشتری  ،آگاهی های الزم را کسب کنند ؛
فرآیندی که ما آنرا « منحنی یادگیری فروش »
( )Sales Learning Carueمی نامیم .
منحنی عمر فروش
هنگامی که یک شرکت اقدام به معرفی محصولی
36
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نیاز اصلی یک شرکت  /سازمان

در شرایط بحــــــــران

جدید به یک بازار جدید می کند  ،این انگیزه برای
مدیران ارشد شرکت وجود دارد که توانمندی ها
و تعداد نیروی فروش خود را ( sale Force
 ) Capalityرا جهت جذب سریعتر مشتریان
جدید افزایش دهند  .اما در عین حال  ،جذب و
بکارگیری نیرو های فروش توانمند بسیار پر هزینه
بوده و شرکت را از دستیابی به سطح درآمد های
پیش بینی شده باز می دارد  .صاحبنظران بازاریابی
بر این عقیده اند که قبل از اقدام شرکت جهت
فروش محصول جدید به گونه ای کارا و موثر  ،باید
نسبت به روش خرید و استفاده از محصول توسط
مشتریان  ،آگاهی و اطالعات الزم را کسب کرد؛
فرآیندی که اصطالح ًا منحنی یادگیری فروش
( )sale learning carveنامیده می شود .
مفهوم منحنی یادگیری در شرکت های تولیدی
نمود بارزتری دارد  .کارکنان این شرکت ها  ،دانش
و تجربیات خود را در بین خط تولید و خرید  ،تامین
مواد  ،ساخت  ،طراحی و مهندسی و برنامه ریزی
انتقال می دهند و موجب تولید محصول نهایی
می گردند  .منحنی یادگیری فروش نیز به گونه
ای مشابه  ،از طریق بده بستان های میان واحد
های مختلف شرکت ( واحد های بازاریابی  ،فروش
 ،خدمات پس از فروش  ،و توسعه محصول جدید
) و مشتریان شکل می گیرد  .با پذیرش محصول
جدید از جانب مشتریان  ،شرکت نسبت به اصالح
فرآیند ها و رویه های مربوط به تولید و فروش
محصول بازنگری های الزم را به عمل می آورد
 .حرکت در طول منحنی تولید با اندازه گیری هزینه
هر واحد تولید شده ردیابی و اندازه گیری می شود.
هر اندازه که شرکت اطالعات جدیدی را در رابطه با
فرآیند تولید کسب می کند کارایی آن افزایش می
یابد و هزینه هر واحد تولید شده کاهش می یابد .
حرکت در طول منحنی یادگیری فروش نیز از الگوی
مشابهی پیروی می کند :هر اندازه که یک شرکت ،
در رابطه با فرآیند فروش اطالعات و آگاهی بیشتری
را کسب کند  ،کارآیی فروش شرکت افزایش یافته
و در نهایت بازده فروش ( )sales yieldافزایش
می یابد  .همگام با افزایش بازده فروش  ،مراحل
مشخصی برای فرآیند یادگیری فروش قابل تعریف
است:

شر و ع (  ، )I n i t i a t i o nا نتقا ل  /تغییر
(  ) Transitionو اجرا( . ) Execution
هر فاز /مرحله  ،نیاز به تعداد نیروی فروش خاص و
توانمندی های ویژه ای در زمینه فروش دارد و نشان
دهنده مرحله ای خاص از فرآیند تولید ،بازاریابی و
فروش شرکت است بنابراین  ،راهبرد های خاصی را
در حوزه های مذکور می طلبد  .اصالح این راهبرد
ها همگام با عبور شرکت از مراحل مختلف منحنی
یادگیری فروش  ،به مدیران اجازه می دهد تا به
نحوی کاراتر نسبت به تخصیص منابع اقدام کنند
 ،انتظارات تولید و فروش را به نحو واقع بینانه تری
شکل دهند  ،جریان های نقدی شرکت را به نحو
مطلوب تری مدیریت کنند  ،و با صرف زمان و هزینه
کمتر  ،به کسب سودهای بیشتر نائل آیند .
مفهوم منحنی یادگیری در شرکت های تولیدی،
مفهومی شناخته شده است .کارکنان ،دانش و تجارب
خود را در طول خط تولید و واحد های خرید  ،ساخت
 ،طراحی و مهندسی  ،برنامه ریزی فروش و سایر
واحد های عملیاتی انتقال داده و مورد استفاده قرار
می دهند  .با گذشت زمان  ،فرآیند تولید از اثربخشی
بیشتری برخوردار می شود  .به طور معمول ،با تکرار
یک فرآیند  ،کارایی انجام آن افزایش یافته و از
هزینه انجام آن کاسته می شود .
شـرکت هـای نـو ظهـور و یـا جاافتـاده کـه اقدام
بـه تولیـد و معرفـی محصـول جدید می کننـد  ،از
یـک منحنـی یادگیـری فروش ویـژه ای اسـتفاده
می کنند که مشابه منحنی یادگیری تولید بوده و
در نتیجه  ،ارتباط متقابل میان شرکت با مشتریان
حاصل می شود  .وقتی که مشتریان محصول جدید
را خریداری کرده و مورد استفاده قرار می دهند ،
شرکت اقدام به اصالح روش ها و رویه های فروش
و همچنین فرآیند های تولیدی آن محصول می
کند  ( .نمودار فرآیند یادگیری تولید و فروش ) .
تعدد نیروی فروش  ،به جای کمک به شرکت به
منظور حرکت در طول منحنی یادگیری  ،از توان
شرکت در این خصوص می کاهد  .به جای تکیه
بر اصول قدیمی فروش  ،شرکت باید بر سازماندهی
بهتر جهت یادگیری از مشتریان ( یادگیری فرآیند

خرید و مصرف آنان ) و ارائه راه حل های بهتر
به آنان تمرکز کند  .باید توجه داشت که منحنی
یادگیری فروش سازمان با منحنی یادگیری نیروی
فروش یکسان نیست  .اغلب شرکت ها از نیرو های
فروش تازه استخدام و جدید خود انتظار دارند که
کلیه تجارب الزم را از نیرو های فروش قدیمی و با
تجربه در ماه اول استخدام خود کسب کنند و درباره
محصول  ،مشتریان  ،بازار و رقبا اطالعات ارزنده
ای از آنان بدست آورند  .منحنی یادگیری فروش
مورد نظر ما  ،متفاوت از منحنی یادگیری فردی
بوده و در واقع بسیار جامعتر از آنست  .در واقع  ،این
منحنی با کلیه واحد های سازمان که به گونه ای با
مشتری در تماس مستقیمند مرتبط است  :واحد های
بازاریابی  ،فروش  ،خدمات پس از فروش و توسعه
محصول جدید  .بهبود بازده فروش( Sales
 ) yieldکه خود متاثر از منحنی یادگیری است ،
نیروی فروش جدید و قدیمی را تحت تاثیر قرار می
دهد  .در این مقاله ما به منحنی یادگیری فروش به
عنوان چهار چوبی جهت کمک به مدیران و سرمایه
گذاران در توسعه و طراحی راهبرد های توسعه
محصول  ،تخصیص بهتر منابع و برنامه ریزی در
این زمینه  ،توسعه انتظارات معقول  ،احتراز از بحران
های ناشی از کاهش نقد و صرفه جویی در زمان و
هزینه جهت کسب سود می نگریم  .بهتر آنست
که در ابتدا به برخی مشکالت و موانع غیرقابل
انتظار که پیش روی شرکت های تازه تاسیس و
جا افتاده در هنگام توسعه محصول جدید وجود
دارد اشاره کنیم  .مشکالتی که در صورت بررسی
وظیفه (  ) Functionفروش در چهارچوب
منحنی یادگیری  ،قابل پیش بینی و احتراز است .
چالش مربوط به فروش محصول جدید
در سال های پیشین  ،خطر اصلی که بر سر راه
تاسیس یک شرکت ( و یا توسعه یک نام تجاری
جدید در یک شرکت جا افتاده ) وجود داشت  ،امکان
پذیری بکارگیری فن آوری جدید بود  .در گذشته
 ،مدیران براین اعتقاد بودند که  « :اگر ما قادر به
تولید یک محصول جدید باشیم  ،مشتریان آن را
خواهند خرید »  .امروزه  ،چرخه توسعه محصول
جدید از شفافیت بیشتری برخوردار است و این امر
به دلیل وجود ابزارها و فن آوری های جدیدی است
که امکان تولید کلیه اجزاء یک محصول را با چندین
فن آوری مختلف امکان پذیر ساخته است  .بنابراین
 ،خطر اصلی که پیش روی بیشتر شرکت ها در عصر
حاضر وجود دارد  ،از خطر مربوط به تولید محصول
به خطر مربوط به معرفی محصول به بازار تغییر یافته
است  .امروزه کارآفرینان باید به این سوال پاسخ دهند
که  «:وقتی که ما محصول جدید را تولید کردیم  ،آیا
مشتریان آنرا خواهند پذیرفت ؟ » اما در صورتی که
شرکت های تازه تاسیس کنونی  ،خ َِرد سنتی فروش
را در حوزه توسعه محصول جدید به کار بندند و اقدام
به توسعه ظرفیت فروش در کمترین زمان ممکن
بکنند  ،سودآوری شرکت کاهش خواهد یافت و در
جریان نقد شرکت نیز اختالل ایجاد خواهد شد.

( در این رابطه ،می توانید به  « Sidebarنیروی فروش باید چه اندازه بزرگ باشد » نگاه کنید  ) .این امر
ناشی از آنست که خ َِرد سنتی فروش  ،هیچگونه راهکاری را در رابطه با خلق بازار برای محصوالت کام ً
ال
جدید ارائه نمی دهد  :مقدار زمان مورد نیاز جهت آموزش مشتریان در رابطه با استفاده از محصول جدید ،
انجام اصالحات مورد نیاز در محصول به گونه ای که با نیازهای مشتریان سازگاری یابد  ،شناسایی و ارائه راه
حل در پاسخ به مشکالت مربوط به ارائه خدمات پس از فروش  ،انتخاب راهبرد موضع یابی مناسب و توسعه
انگیزنده های جدید برای نیروی فروش سازمان.
فرآیند های یادگیری تولید و فروش
یک محصول کام ً
ال جدید ،از یک فرآیند یک بعدی و بی نقص به وجود نمی آید  ،بلکه حاصل بده و بستان
میان مجموعه ای از واحد های درونی سازمان است که به گونه ای با خلق آن محصول در ارتباطند -فروش ،
تولید  ،مهندسی و طراحی  ،برنامه ریزی و سایر واحد های عملیاتی .در رابطه با راهبرد فروش نیز فرآیند مشابه
ای وجود دارد که منجر به عرضه محصول جدید به بازار می شود .فرآیند فروش نیز یک فرآیند تکراری است
که کلیه واحد هایی که به گونه ای با مشتریان به طور مستقیم در ارتباطند را در بر می گیرد.

انجام اقدامات بنیادی در شرکت های جا افتاده

( ) Established Companies

شرکت های قدیمی  ،اغلب دچار اشتباهاتی در حوزه توسعه محصول جدید می شوند که شرکت های تازه
تاسیس نیز از آن رنج می برند  .این شرکت ها  ،قبل از توسعه محصول جدید ؛ نیرو های فروش با تجربه
ای را جذب می کنند تا بالفاصله پس از تولید محصول جدید  ،فروش این محصول با مشکل مواجه نشود
( براساس خ َِرد ُس َنتی فروش) و سپس از اعضای تیم فروش خود انتظار دارند که به سهمیه های فروش از
پیش تعیین شده جامه عمل بپوشانند .
مسـائلی کـه در رابطـه بـا راهبـرد توسـعه محصـول جدیـد مطـرح اسـت
توسعه محصولی کام ً
ال جدید و عرضه آن به یک بازار جدید  ،تنها مستلزم استخدام لشگری از نیروی
فروش جدید جهت فروش محصول جدید در حوزه ای وسیع نیست  .طراحان محصول  ،بازاریابان و
نیروی فروش باید با مجموعه ای از مسائل مختلف دست و پنجه نرم کنند و این مسائل را حل کنند :

نمایندگان فروش شرکت برای فروش محصول جدید مورد تقدیر و جبران قرار می گرفتند  ،اما نه به اندازه
ای که آنان را به صرف تالش بیشتری جهت انجام فروش بیشتر تشویق کند .
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سرمایهگذاری خارجی یک بخش کلیدی
برای اقتصاد هر کشور است .ایران هم بعد
از برجام تالش کرد تا سرمایههای خارجی
را جذب کند و موفقیتهایی هم در این
زمینه کسب کرد .این گزارش درصدد پاسخ
دادن به این سؤال است که سرمایهگذاران
خارجی بازارهای هدف خود را چگونه
شناساییمیکنند.
به دنبال توسعه اقتصاد دنیا و افزایش ارتباط اقتصادی
کشورهای مختلف طی دو دهه اخیر ،جریان
سرمایهگذاری خارجی در دنیا با سرعت باالیی رشد
کرد .مطالعات نشان میدهد در قرن بیست و یکم
میالدی سرمایهگذاری خارجی در کشورهای در حال
توسعه دنیا با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای
صنعتی افزایش یافت و دلیل این مسئله هم تالش
آنها برای توسعه زیرساختها و جذاب کردن بازار
داخلی برای سرمایهگذاران خارجی بود.
جالب اینجاست که با وجود وقفه در روند رشد
سرمایهگذاری خارجی در دنیا در سال  ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
به دلیل بحرانهای مالی در امریکا و اروپا ،رشد
سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه با وقفهای
روبهرو نشد که دلیل آن آسیبپذیری کم اقتصادهای
در حال توسعه در اثر این بحران جهانی بود.
اما سؤال این است که چرا روند سرمایهگذاری در
کشورها اینقدر اهمیت دارد؟ چرا کشورهای دیگر
برای جذب سرمایههای خارجی تالش میکنند و
ارزیابی میزان جذابیت یک کشور برای سرمایهگذاران
خارجی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
جریان سرمایههای خارجی اصلیترین و مهمترین
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منبع مالی خارجی در کشورهای در حال توسعه است و
برای اجرای طرحهای زیرساختی و پروژههای بخش
خصوصی در کشور استفاده میشود .سرمایهگذاران
خارجی هر روز بیش از قبل برای شناسایی بازارهای
دارای پتانسیل باال تالش میکنند؛ ولی این سؤال
وجود دارد که سرمایهگذاران خارجی با چه مبنایی یک
کشور را انتخاب میکنند و در صورت وجود کدام دسته
از زیرساختها درونریز سرمایههای خارجی به یک
کشور بیشتر میشود؟
طبق گزارش جدیدی که با عنوان جذابیت
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تهیه شده است،
عوامل مختلفی میتواند در انتخاب یک بازار برای
سرمایهگذاریدخیلباشد.عواملیکهضرورتااقتصادی
نیست بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی و منابع طبیعی
کشور را هم در بر میگیرد و حتی زیرساختهای
حمل و نقلی را هم شامل میشود .از جمله این عوامل
میتوان به سطح تکنولوژی در فرآیند تولید کشور
میزبان سرمایه ،سطح تحصیالت نیروی کار در کشور
میزبان سرمایه و سطح توسعهیافتگی بخش مالی و
سازمانی در این کشورها اشاره کرد .اما این عوامل
را نمیتوان تنها عوامل مهم در این زمینه دانست.
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه میشیگان
در مطالعهای اقدام به معرفی شاخص جذابیت
سرمایهگذاری مستقیم خارجی کرده است تا وضعیت
بازارهای مختلف را از نظر میزان جذب سرمایههای
خارجی با یکدیگر مقایسه کند .برای تهیه این شاخص
عوامل و فاکتورهای مهم برای سرمایهگذاران در
کشور میزبان سرمایهها در  ۱۰۹کشور دنیا در نظر
گرفته شد .این  ۱۰۹کشور در مجموع  ۹۷درصد
از سرمایههای خارجی را جذب کردهاند و به همین

دلیل مطالعه عملکرد آنها و مقایسه میزان جذابیت
آنها میتواند تصویری صحیح از جریان سرمایههای
خارجی در دنیا ارائه دهد.
این گزارش ضمن ارائه اطالعاتی جامع در مورد معرفی
جذابترین کشورها برای سرمایهگذاری خارجی
میتواند به دستاندرکاران اقتصادی کمک کند تا
زمینه مساعدتری برای ورود سرمایههای خارجی
فراهم کنند و جایگاه خود را در ردهبندیهای سالهای
بعد بهبود بخشند.
شاخص چگونه تهیه شده است؟
برای تهیه شاخص سه دسته از عوامل در نظر گرفته
شد :اول پیشزمینههای اقتصادی ،دوم عوامل
زیرساختی و سوم عوامل خارجی.
پیشزمینههایی که برای جذب سرمایههای خارجی
اهمیت بسیار زیادی دارند عبارتاند از ثبات اقتصاد
کالن و ثبات سیاستهای اقتصادی ،ساختار مالی و
توسعهیافتگی اقتصادی ،مدیریت عمومی اقتصاد و در
نهایت فضای تجارت و کسب و کار در کشورها که
میتواند زمینه را برای ایجاد انگیزه و کار بیشتر فراهم
کند .در بخش ثبات اقتصاد کالن و ثبات سیاستهای
اقتصادی هم مسئله نوسانات نرخ رشد اقتصادی در
کشور ،نرخ تورم ،نوسانات نرخ برابری ارز موثر ،شمار
بحرانهای ارزی در کشور و شمار تغییرات باالتر از

 ۲۵درصدی نرخ ارز در تاریخ اقتصادی کشور میزبان
سرمایه اهمیت زیادی دارد .این نوسانات زیاد نشان
میدهد که کشور میزبان ثبات اقتصادی کافی ندارد و
از این نظر برای سرمایهگذاری مطلوبیت چندانی ندارد.
به عالوه نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص
داخلی ،نسبت تراز مالی به تولید ناخالص داخلی و
نسبت بدهیهای ناخالص دولت به تولید ناخالص
داخلی هم از فاکتورهایی است که نمایشدهنده ثبات
اقتصاد کالن کشور است.
ثبات وضعیت مالی و ثبات عملکرد دولت عمومی هم
با کیفیت قوانین ،میزان کنترل روی سطح فساد مالی
در کشور ،سطح حکومت قانون ،ثبات سیاسی و دوری
از خشونت و تزلزل ساختار سیاسی در کشور و در
نهایت فاکتورهای مد نظر بانک جهانی برای آغاز یک
فعالیت اقتصادی در کشور مانند مدتزمانی که برای
دریافت اعتبار باید صرف شود ،مدتزمان الزم برای
ثبت امالک و قوانین حمایتکننده از سرمایهگذاران
خارجی اهمیت دارد.
در بخش عوامل زیرساختی هم پنج دسته از عوامل
اثرگذار هستند :اول دسترسی به بازار و پتانسیلهای
بازاری ،دوم دارا بودن منابع طبیعی و انسانی غنی،
سوم هزینه تولید در کشور میزبان سرمایه با توجه
به پتانسیلهای موجود در آن کشور ،چهارم عملکرد

لجستیکی در کشور میزبان سرمایه و در نهایت
وضعیت ارتباطی و مخابراتی این کشور که در عصر
جدید اهمیت زیادی برای سرمایهگذار خارجی دارد
و امکان ارتباط و انتقال اطالعات را فراهم میکند.
عوامل مورد مطالعه در این بخش نوسانات تقاضای
داخلی ،شاخص عملکرد تجارت ،نسبت تجارت به
تولید ناخالص داخلی ،نرخ تعرفهها ،شاخص دسترسی
به مرزهای تجاری ،نرخ اجاره منابع طبیعی نسبت به
تولید ناخالص داخلی ،متوسط رشد بهرهوری نیروی
کار ،متوسط تعداد سالهای مدرسهروی ،شاخص
توسعه انسانی ،نرخ مالیات بر کار ،نرخ کلی مالیات و در
نهایت متوسط هزینه صادرات و واردات در کشور و...
است .البته شاخص حمل و نقل هوایی و رقابتپذیری
و کیفیت لجستیکی در کنار ضریب نفوذ اینترنت و
تلفن همراه هم در این بخش اهمیت دارد.
در سومین بخش که عوامل خارجی نام دارد ،وضعیت
کلی اقتصاد کشور و سطح حضور شرکتهای
چندملیتی در کشور ،سطح فعالیتهای خالقانه و
نوآوری در کشور اهمیت دارد .مسائلی که میتواند
سرمایهها را روانه بازارهای یک کشور خاص کند و
سرمایهگذاران را به باال بودن نرخ بازگشت سرمایه
امیدوار کند .شمار شرکتهای چندملیتی فعال در
کشور میزبان و سهم درونریز سرمایههای خارجی به
کل سرمایهگذاری خارجی در دنیا ،شاخص پیچیدگی
بازار و شاخص پیچیدگی کسب و کارها در کنار
شاخص اطالعات در کشورهای مختلف از مسائل
بسیار مهمی است که در این بخش مورد مطالعه قرار
گرفته است.
به هریک از این فاکتورها عددی بین صفر تا ۱۰۰
نسبت داده شده است و برآیند آنها شاخص کلی
جذابیت سرمایهگذاری خارجی را در کشور نشان
میدهد .طبق این مطالعه نقش عوامل زیرساختی
در جذب سرمایههای خارجی در کشور بیش از
دیگر عوامل است .دومین عامل تاثیرگذار را میتوان
پیشزمینههای اقتصادی و در نهایت عوامل خارجی
دانست.
شاخص جذابیت سرمایهگذاری ایران
چگونه محاسبه شد؟
در ابتدا بهتر است تصویری کلی از اقتصاد ایران در
سال جاری و شاخصهای تهیهشده توسط این مرکز
مطالعاتی در مورد فاکتورهای مختلف ارائه دهیم.
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای قیمتهای
جاری برابر با  ۳۶۸.۵میلیارد دالر امریکا است .در سال
جاری ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای
قیمتهای ثابت با نرخ  ۳.۳درصد نسبت به سال قبل
رشد میکند و میزان هزینههای کلی دولت به مرز
 ۱۷.۹درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .انتظار
میرود نرخ تورم در ایران برابر  ۱۱.۲درصد باشد و این
کشور  ۱۹.۵میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند.
در سال جاری شاخص ثبات اقتصاد کالن در ایران
برابر با  ۶۹.۱اعالم شد که در میان  ۱۰۹کشور دنیا
جایگاه  ۹۱را به ایران اختصاص داد .ایران از نظر

شاخص ثبات اقتصاد کالن نسبت به سال 8 ،۲۰۱۶
پله ارتقای جایگاه پیدا کرده است.
شاخص ثبات ساختار مالی و توسعه ایران برابر با
 ۱۲.۹بود و ایران در سال جاری جایگاه  ۷۹دنیا را
به خود اختصاص داد .در سال گذشته ایران پنجاه
و هشتمین کشور دنیا از نظر شاخص ثبات ساختار
مالی و توسعه بود .شاخص عملکرد موسسات در
ایران برابر با  ۲۲.۹اعالم شد و ایران در میان ۱۰۹
کشور با یک پله ارتقای جایگاه نسبت به سال قبل
توانست رتبه  ۱۰۰دنیا را به خود اختصاص دهد.
شاخص فضای کسب و کار در ایران در سال ۲۰۱۷
برابر با  ۶۶.۴اعالم شد و ایران با دو درجه تنزل
جایگاه توانست در پله  ۷۰جدول دنیا قرار بگیرد.
کدام کشورها برای سرمایهگذاران خارجی جذابترند؟
بر مبنای این مطالعه شاخص جذابیت سرمایهگذاری
برای کشور امریکا برابر با  ۷۳.۵است که باالترین
شاخص تهیهشده در دنیا است .به این معنا که سهم
اعظم سرمایههای خارجی دنیا تمایل دارند وارد بازار
امریکا شوند .یکی از مزایای مهم امریکا حمایت از
سرمایههای خارجی و سرمایهداران است که امنیت
سرمایهگذاری در این کشور را بیشتر کرده است.
دومین کشور جذاب برای سرمایهگذاران خارجی
هنگکنگ است و عالوه بر ثبات اقتصادی ،سطح
باالی آزادی اقتصادی و سهولت آغاز کار در این
کشور نیز نقش مهمی در تقوبت این جذابیت داشته
است .بریتانیا ،سوئیس و آلمان در این ردهبندی جایگاه
سوم تا پنجم را دارند و کشورهای هلند و سنگاپور و
دانمارک و سوئد و کره جنوبی پنج کشور دوم این
فهرستهستند.
شاخص جذابیت سرمایهگذاری خارجی در کشور
امارات برابر با  ۵۷.۷است و این کشور بیست و
سومین کشور جذاب برای سرمایهگذاران خارجی
است .چین بیست و پنجمین کشور جذاب،
مالزی سی و یکمین و قطر سی و هشتمین
کشور جذاب برای سرمایهگذاران خارجی است.
ترکیه در این ردهبندی جایگاه  ،۴۷عربستان جایگاه
 ،۴۸روسیه جایگاه  ۵۰و عمان جایگاه  ۵۲را دارد.
شاخص جذابیت سرمایهگذاری خارجی ایران در سال
قبل برابر با  ۴۰.۴بود و این کشور در میان  ۱۰۹کشور
مورد مطالعه جایگاه  ۷۶را به خود اختصاص داده بود.
جذابیت ایران برای سرمایهگذاران خارجی مشابه
کشورهای مصر ،اکوادور ،کنیا ،گواتماال ،نامیبیا و در
نهایت پاراگوئه بود .شاخص جذابیت سرمایهگذاری
خارجی برای کشورهای الجزایر و پاکستان و ونزوئال
و یمن پایینتر از ایران بود .پنج کشوری که کمترین
جذابیت را برای سرمایهگذاران خارجی داشتند یمن و
عراق و سودان و چاد و جمهوری افریقای مرکزی
بودند که اغلب با درگیریهای خارجی یا داخلی
دست به گریبان هستند .این بیثباتی سیاسی مانع از
ثبات اقتصادی در این کشورها شده و سرمایهگذاران
خارجی را از بازار این کشورها خارج کرده است.
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چند نکته کاربردی برای تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی

حمایت از کاالی ایرانی

در گرو سیاستگذاری مناسب

«حمایت از کاالی ایرانی» که به عنوان شعار سال تعیین شده است ،این
ظرفیت را دارد که به یک راهبرد کالن اقتصادی تبدیل شود .در این ایده،
نکات مهمی مانند برنامهریزی برای افزایش تولید ،ارتقای کیفیت کاالها،
انطباق با نیازهای روز و سالیق مردم ،ارزان تمام شدن و رقابتپذیر کردن
کاالهای ایرانی با اجناس خارجی مطرح شده است.
هدف اصلی «حمایت از کاالی ایرانی» در نهایت حمایت از رشد تولید است.
حمایت از رشد تولید نیز به معنی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که
هر دو مورد ،از اصلیترین اهداف سیاستگذاری کالن محسوب میشوند.
دستیابی به این اهداف و عملیاتی کردن «حمایت از کاالی ایرانی» مستلزم
استفاده مناسب از ابزارهای سیاستگذاری و اجرای آن سیاستهاست .به
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بیان دیگر «حمایت از کاالی ایرانی» زمانی میتواند محقق شود که ابزارهای
سیاستگذاری متناسب با آن طراحی شود .اگر «حمایت از کاالی ایرانی» را به
عنوان یک راهبرد کالن فرض کنیم ،دولت به عنوان سیاستگذار ،ابزارهای
سیاستگذاری کافی برای پیشبرد این راهبرد کالن را در اختیار دارد که در این
یادداشت به اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت.
جا دارد بر این نکته نیز تاکید شود که تفسیر راهبرد حمایت از کاالی ایرانی
را میتوان به حمایت از کاال و خدمت تعمیم داد .در کنار کاالی ایرانی ،انواع
خدمات قابل عرضه از جانب بنگاههای ایرانی از قبیل خدمات حملونقل،
گردشگری ،خدمات مهندسی و مشاورهای و نظایر آن را نیز میتوان تحت
پوشش این راهبرد قرار داد.

برای عملیاتی کردن راهبرد «حمایت از کاالی ایرانی»
الزم است مجموعهای از ابزارهای سیاستگذاری
مناسب به طور همزمان در جهت «افزایش
تقاضا» و «افزایش ظرفیت عرضه» تعریف شود:
افزایش تقاضا
تقاضای نهایی در اقتصاد از سه حوزه مختلف ایجاد
میشود .حوزه اول مربوط به تقاضایی است که
دولت ایجاد میکند .دولت یا مستقیم ًا از طریق خرید
کاال و خدمت میتواند تقاضایی برای محصوالت
داخلی ایجاد کند یا به طور غیرمستقیم از طریق
سیاستهای قیمتی ،اعتباری و مالیاتی بر میزان
تقاضای نهایی یک محصول اثر بگذارد .بنابراین
نقش مستقیم و غیرمستقیم دولت در افزایش تقاضا
بسیار تعیینکننده است.
حوزه دوم برای ایجاد تقاضای نهایی ،مربوط به
مصارف خانوار است .خانوار بر اساس ترجیحات و
سالیق خود ،کاال و خدمت را خریداری میکند.
عوامل مختلفی بر ترجیحات مصرفکننده موثر
است ولی دو عامل اصلی کیفیت و قیمت نقشی
بسیار تعیینکننده دارد .بنابراین هدفگذاری برای
افزایش تقاضای خانوار ،بیش از هر چیز ،مستلزم
بهبود کیفیت محصول و کاهش قیمت تمامشده
محصوالت داخلی است.
حوزه سوم برای ایجاد تقاضای نهایی ،مربوط به
صادرات محصول است .صادرات محصوالت داخلی،
راهبردی دشوار و در عین حال بسیار موثر و کلیدی
برای افزایش تقاضای محصوالت داخلی است.
توسعه صادرات مستلزم افزایش توان رقابتپذیری
بنگاههای داخلی از طریق اصالح سیاستهای
ارزی ،سرمایهگذاریهای کالن در نوآوری و تحقیق
و توسعه ،شناسایی مزیتهای اقتصاد ،استفاده از
صرفههای مقیاس و همچنین استفاده از ابزارهای
سیاسی و ظرفیتهای دیپلماسی کشور برای
دستیابی به بازارهای منطقهای و جهانی است.
عالوه بر مصارف نهایی ،بخش قابل توجهی از
محصوالت و خدمات تولیدشده از سوی بنگاههای
داخلی میتواند به عنوان مصارف واسطه ،از جانب
بنگاههای داخلی یا بازارهای خارجی جذب شود .در
این مورد نیز کیفیت و قیمت محصوالت واسطه،
نقش تعیینکنندهای در ایجاد تقاضا دارد.
در مجموع در مورد سیاستهای ایجاد تقاضا ،هرچند
که ممکن است دولت با برخی شیوههای دستوری و
ابزارهای اداری ،مصرفکننده داخلی را ناگزیر به خرید
کاالی داخلی کند ولی در نهایت عوامل اصلی موثر
بر افزایش تقاضای محصوالت داخلی ،مولفههایی
مانند قیمت تمامشده و کیفیت محصوالت است.
عوامل موثر بر کاهش قیمت تمامشده ،شناسایی
و بهرهگیری از مزیتهای اقتصاد ،استفاده از
صرفههای ناشی از مقیاس و ادغام شرکتها،
مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و مشارکت با
طرفهای خارجی برای سرمایهگذاریهای مشترک
و در نهایت کاهش هزینههای مبادله در اقتصاد
است .افزایش کیفیت محصول نیز مستلزم نوآوری

و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه از سوی بنگاهها
و قرار گرفتن در معرض رقابت مستمر با رقبای
داخلی و خارجی است .ایجاد انگیزه سرمایهگذاری
در تحقیق و توسعه در شرکتها نیز از طریق رفع
انحصارات و رقابتی کردن بازارها محقق خواهد شد.
نکته مهمی که در سیاستهای افزایش تقاضا برای
محصوالت تولید داخل باید در نظر گرفته شود آن
است که ایجاد موانع و محدودیتهای تجاری با
هدف افزایش قیمت نسبی محصوالت وارداتی ،در
کوتاهمدت منجر به افزایش تقاضا برای محصوالت
داخلی میشود ولی همین سیاست در بلندمدت
باعث کاهش انگیزه نوآوری از سوی بنگاهها شده
و منجر به کاهش کیفیت محصوالت داخلی خواهد
شد .بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که
بهترین شیوه کمک به تولیدکننده ایرانی ،کمک به
افزایش توان رقابتی بنگاههای داخلی است.
افزایش ظرفیت عرضه
سیاستهای افزایش تقاضا بدون سیاستگذاری
مناسب برای افزایش ظرفیت تولید نمیتواند منجر
به رشد پایدار تولیدات داخلی شود .سیاستهای
طرف عرضه و افزایش ظرفیت بالقوه تولید و افزایش
توان تولیدکنندگان داخلی ،در صورت فراهم شدن
تقاضا ،میتواند امکان رشد پایدار تولید را فراهم کند.
از جملــه الزامــات افزایــش ظرفیت عرضه ،شــتاب
بخشــیدن بــه رونــد تشــکیل ســرمایه در اقتصــاد
کشــور اســت .ســرمایهگذاری مــورد اشــاره،
هــم شــامل ســرمایهگذاری در زیرســاختهای
عمومــی از قبیــل حملونقــل ،انــرژی ،ارتباطــات
و نظایــر آن اســت و هــم شــامل ســرمایهگذاری
بنگاههــا در ماشــینآالت و تجهیــزات تولیــدی
اســت .آمارهــا نشــان میدهــد از ســال  1388بــه
بعــد ،رونــد ســرمایهگذاری در کشــور نزولــی بــوده
اســت .متوســط رشــد تشــکیل ســرمایه ثابــت بین
ســالهای  1388تــا  1395برابــر بــا منفــی 2
 3/درصــد بــوده اســت ،در حالــی کــه میانگیــن
رشــد تشــکیل ســرمایه طــی یــک دوره 50ســاله
در اقتصــاد ایــران ،برابــر بــا  7/ 1درصــد بــود.
حتــی بــا وجــود بهبــود نســبی ســرمایهگذاری
در کشــور در ســالهای اخیــر ،رشــد تشــکیل
ســرمایه ثابــت در 9مــاه  1396بــه  1/ 4درصــد
رســیده اســت کــه بســیار پایینتــر از رونــد
بلندمــدت اســت .رکــود ســرمایهگذاری طــی
یــک دهــه گذشــته ،ظرفیــت عرضــه را در اقتصــاد
کشــور بهشــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
بنابرایــن سیاســتگذاری بــرای شــتاب بخشــیدن
بــه تشــکیل ســرمایه ثابــت در اقتصــاد کشــور و
خــروج از تلــه ســرمایهگذاری ،از اولویتهــای
اصلــی در جهــت حمایــت از تولیــد اســت .البتــه
جهــش ســرمایهگذاری و فراهــم کــردن زمینــه
جــذب ســرمایه ،خــود الزاماتــی دارد کــه در
مقــاالت پیشــین بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.
عامل موثر دیگر در افزایش ظرفیت تولید ،افزایش
بهرهوری اقتصاد است .به طور تاریخی در اقتصاد

ایران ،سهم بهرهوری در رشد اقتصادی ایران در
حدود صفر بوده است و عامل بهرهوری ،سهمی در
رشد اقتصادی بلندمدت کشور نداشته است .طبیعت ًا
بدون افزایش بهرهوری ،امکان افزایش پایدار ظرفیت
تولید میسر نخواهد بود .افزایش بهرهوری هم در
سطوح کالن و هم در سطح بنگاه قابل طرح است.
در سیاستهای طرف عرضه ،آنچه بسیار حائز
اهمیت است آن است که سیاست حمایت از
صنایع و تولیدکنندگان منجر به افزایش ناکارایی
و اتالف منابع اقتصاد نشود .تجربه چندین دهه
گذشته نشان داده است که برخی سیاستهای
حمایتی مانند افزایش تعرفههای گمرکی و ایجاد
بازارهای انحصاری ،اگرچه در کوتاهمدت منافعی
برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است ولی در
بلندمدت منجر به کاهش انگیزه نوآوری و رقابت و
در نهایت تضعیف بنگاههای داخلی شده است.
از طرف دیگر سیاستهایی مانند توزیع تسهیالت
بانکی ارزانقیمت با هدف حمایت از بنگاههای
زیانده ،نهتنها به افزایش توان تولید بنگاهها کمکی
نکرده است بلکه این منابع صرف برطرف کردن
تنگناهای مالی کوتاهمدت بنگاهها شده و در نهایت
بر میزان بدهیهای انباشته بنگاهها افزوده است.
سیاستهای موثری که میتواند به افزایش ظرفیت
تولید بنگاهها و افزایش انگیزه سرمایهگذاری کمک
کند ،سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی،
توسعه بازارهای مالی ،اصالح نظام بانکی ،بهبود
محیط کسبوکار ،جذب سرمایهگذاری خارجی و
رفع موانع تعامالت با بازارهای جهانی است.
تمرکز بر مزیتها
اگر هر اقتصادی بتواند منابع محدودی را که در اختیار
دارد به تولید محصوالتی اختصاص دهد که در آن
مزیت دارد ،در سطح کل اقتصاد ،مجموع کارایی خود
را افزایش داده است .اگر کشوری تصمیم بگیرد تمام
آنچه نیاز دارد را خود تولید کند ،ولو آنکه در تولید آن
مزیتی نداشته باشد ،ممکن است محصوالتی را تولید
کند که ارزش آن از هزینه-فرصت آن کمتر باشد.
این مساله به معنی آن است که منابع اقتصاد به شکل
ناکارا تخصیص یافته است .در اینجا اصل مبادله و
منافع حاصل از آن معنی مییابد .اگر اقتصادی بتواند
منابع خود ،اعم از منابع مالی ،نیروی کار ،سرمایه
ثابت و منابع زیرزمینی را ،بر تولید محصوالتی
متمرکز کند که در آن مزیت دارد و در مقابل آنچه
را که مزیتی در تولید آن ندارد از طریق مبادله تامین
کند ،میتواند به سطح باالتری از کارایی دست یابد.
به عنوان مثال ،اقتصاد ایران در بخشهایی مانند
معادن و صنایع معدنی مزیت دارد .از یکسو ذخایر
معدنی گستردهای در کشور وجود دارد و از سوی
دیگر دسترسی به منابع انرژی و سوخت در داخل
کشور وجود دارد .این مساله مزیتی برای اقتصاد
ایران در تولید محصوالت معدنی فراهم میکند .در
مورد نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی نیز چنین
است .مثال دیگر ،خدمات حملونقل است .کشور
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ،مزیتی در
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صادرات ،راهی برای حمایت از کاالی ایرانی
ترانزیت کاال ،مسافر و انرژی در منطقه دارد .اگر زیرساختهای مناسبی برای
حملونقل ایجاد شود ،هزینه تمامشده خدمات ترانزیت از طریق ایران در مقایسه
با کشورهای همجوار ،پایینتر خواهد بود که این به معنی وجود مزیت در این
زمینه است .مزیتهای دیگری نیز در اقتصاد ایران قابل شناسایی است .شاید
بتوان این احتمال را مطرح کرد که اقتصاد ایران در حوزههایی مانند نفت ،گاز،
پتروشیمی ،معادن ،محصوالت معدنی ،حملونقل و ترانزیت ،تولید نرمافزار،
خدمات مهندسی ،خدمات بهداشت و درمان و خدمات گردشگری مزیت
بیشتری در مقایسه با تولید محصوالتی مانند خودرو ،تجهیزات الکترونیک ،لوازم
خانگی ،نساجی و محصوالت کشاورزی دارد .البته اظهار نظر دقیق در زمینه
شناسایی مزیتهای اقتصاد ایران نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
ممکن است دولت با دستکاری قیمتها و برخی سیاستهای حمایتی ،به طور
ساختگی مزیتی را در تولید برخی محصوالت ایجاد کند که اگر در اینجا ارزیابی
درستی از هزینه-فرصت وجود نداشته باشد ،در نهایت به زیان کل اقتصاد خواهد
شد .به طور تاریخی در اقتصاد ایران برخی حمایتها و سیاستهای دولتی منجر
به ایجاد مزیت برای برخی صنایع و بخشهای اقتصادی شده است که در
نهایت هزینههای آن بسیار بیشتر از منافع آن برای کشور بوده است.
در تحقق راهبرد «حمایت از کاالی ایرانی» این موضوع اهمیت بسیاری دارد
که ارزیابی دقیقی از مزیتهای اقتصاد ایران صورت بگیرد و سیاستهای دولت
متمرکز بر حمایت از آن مزیتها باشد.

42
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لزوم بهرهگیری از تجربههای قبلی
راهبــرد کالن «حمایــت از کاالی ایرانــی» اگرچــه ایــن ظرفیــت را دارد کــه
جهتدهــی مناســبی بــرای سیاســتهای اقتصــادی کشــور ایجــاد کنــد
ولــی از ســوی دیگــر ایــن نگرانــی نیــز وجــود دارد کــه برداشــت ناقــص یــا
یکســویه از ایــن راهبــرد ،در عمــل منجــر بــه دور شــدن از اهــداف اصلــی
شــود .تجربــه تلــخ صنعــت خــودرو در کشــور بایــد بــه عنــوان یــک تجربــه
بســیار مهــم و پرهزینــه بهدقــت مــورد بررســی و تحلیــل قــرار بگیــرد.
زمانــی بــا هــدف تبدیــل کــردن ایــران بــه یــک تولیدکننــده خــودرو و بــا
هــدف جایگزینــی واردات ،خودروســازی بــا حمایتهــای مســتقیم دولــت
پایهگــذاری شــد و بــه عنــوان یــک صنعــت نوپــا مــورد حمایــت دولــت
قــرار گرفــت .بــا وجــود حمایتهــای همهجانبــه دولــت از صنعــت خــودرو
طــی پنــج دهــه گذشــته ،هنــوز ایــن صنعت بــدون حمایــت مســتقیم دولت
امیــدی بــه بقــا نــدارد.
دولتهــا بــرای حمایــت از خودروســازی کشــور ،از یــک طــرف همــواره
امتیــازات ویــژهای بــه این صنعــت دادهاند و از طــرف دیگر با برقــراری موانع
تجــاری و تعرفههــای بســیار بــاال ،بــازاری انحصــاری بــرای ایــن صنعت به
وجــود آوردهانــد .پــس از پنــج دهــه حمایــت ،ایــن صنعت محصوالتــی تولید
میکنــد کــه در مقایســه بــا نمونههــای خارجــی ،اســتاندارد ایمنــی بســیار
پایینتــر و مصــرف ســوخت بســیار بیشــتری دارنــد .ایــن صنعــت بــه لحاظ
فنــاوری ،فاصلــه بســیاری بــا فنــاوری روز جهــان دارد و بــه علــت هزینــه
تمامشــده بــاال ،تــوان رقابــت در بازارهــای جهانــی را نــدارد .تجربــه تلــخ
خودروســازی در ایــران نشــان میدهــد ایجــاد یــک بــازار انحصــاری بــرای
صنایــع داخلــی و فاصلــه گرفتــن از زنجیــره ارزش جهانی و فرامــوش کردن
اصــل رقابــت و کارایــی میتوانــد در نهایــت بــه زیــان کل اقتصــاد باشــد.

مقام معظم رهبری در فرمایشهای خود در ابتدای
سال  ٩٧تأکید ویژهای بر مسائل اقتصادی کشور
و اشتغال جوانان داشتند و شعار سال را «حمایت از
کاالی ایرانی» مطرح کردند؛ اما حمایت از کاالی
ایرانی به چه بسترها و شرایطی نیاز دارد و اگر این
مهم محقق شود ،چه نتایجی به دنبال دارد؟
در حقیقت میتوان گفت حمایت از تولید ملی برابر
است با اشتغالزایی و این اشتغالزایی است که به
عنصر خانواده و رفاه اجتماعی کمک میکند .طی
سالهای اخیر ،بیکاری به بزرگترین دغدغه و
مشکل داخلی کشور تبدیل شده است و وظیفه هر
ایرانی است که در رفع معضل بیکاری تالش کند.
اما اینکه حمایت از تولید ملی به چه معناست
باید گفت حمایت از تولید ملی بدین معناست که
محصولی باکیفیت باال ایجاد کنیم و تحویل جامعه
دهیم .اکنون ،برخی از کاالهای ایرانی نمیتوانند با
کاالی مشابه خارجی رقابت کنند چون با توجه به
نبود فناوری پیشرفته در کشور ،واحدهای تولیدی
نمیتوانند کاالیی با کیفیت باال تولید کنند .در حال
حاضر ماشینآالت مورداستفاده واحدهای تولیدی
و صنعتی ما بهروز نیستند و عالوهبر اینکه مصرف
انرژی باالیی دارند و هزینه تولید را افزایش میدهند،
نمیتوانند تنوع زیادی در محصول ایجاد کنند .در
نتیجه مصرفکننده تمایل دارد کاالی خارجیای
که کیفیت ،تنوع و قیمت مناسبتری دارد بخرد.
پنج ویژگی تولید ملی شامل ارزش افزوده باال،

قیمت تمامشده معقول و رقابتپذیر ،قابل قبول بودن
کیفیت و استانداردهای تولید و فناوریهای نوین و
پیشرفته در فرایند تولید محصوالت است و مادامی
که نتوانیم این ویژگیها را محقق کنیم ،نباید انتظار
داشته باشیم مردم کاالی ایرانی بخرند.
امروز اقتصاد کشورها به سمت جهانی شدن پیش
میرود و روند جهانیسازی هم ادامه دارد .به عنوان
مثال ،چین کشوری با جمعیت بیش از یک میلیارد
نفر است که عالوهبر اینکه تولید داخلی خود را تأمین
میکند و واردات مصرفی کمی دارد ،توانسته است
صادرات جهان را نیز در دست بگیرد چون به حمایت
از تولید داخلی اعتقاد دارند و در این راستا برنامهریزی
مدون و بلندمدتی کردهاند.
دولت میتواند از طریق وضع قوانین و مقررات از
تولید حمایت کند و قطعا سرفصل آن وضع قوانینی
بوکار
است که زمینه را برای تسهیل فضای کس 
فراهم کند .این امر نیز مستلزم ورود ماشینآالت،
اصالح قوانین مربوط به کسبوکار ،قوانین مالیاتی و
بیمهای و … است.
حمایت از کاالی ایرانی و صادرات
اگر میزان ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی در کشور
و تقاضای مؤثر در بازار را مرور کنیم ،بهخوبی متوجه
میشویم که در برخی کاالها میزان تولید ایران
بسیار بیشتر از مصرف داخلی است .این مسئله سبب
شده است بخشی از تولیدات کارخانهها در انبارها
انباشته شود .در نتیجه ،چرخه بازگشت نقدینگی

به کارخانهها کند میشود .همین مسئله به بحران
نقدینگی واحدهای تولیدی دامن زده است .بر این
اساس ،یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از
کاالی ایرانی فراهم کردن بستر صادرات آنهاست.
باید توجه داشت که حمایت از کاالی ایرانی تنها
به منزله مصرف این کاال در داخل کشور نیست و
باید زمینه توسعه صادرات را نیز فراهم آورد و برای
پایداری حضور کاالهای ایرانی در بازارهای بزرگ
هدف صادراتی ،باید تولیدات تخصصی برای صادرات
متناسب با نیاز و خواسته مصرفکننده طراحی شود.
همانطور که همه میدانیم ،الفبای اقتصاد این
است که نرخ ارز و تورم را بتوان کنترل کرد تا
تولید و صادرات رونق بگیرد اما متأسفانه چالشهای
ارزی همچنان وجود دارد و نمیگذارد شاهد رونق
صادرات در جهت حمایت از کاالی ایرانی باشیم.
هرچه بتوانیم کاالی ایرانی را بیشتر صادر کنیم،
کارخانهها و واحدهای تولیدی میتوانند با ظرفیت
بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند .در چنین شرایطی،
عالوهبر اینکه میزان ارز واردشده به کشور از طریق
صادرات غیرنفتی رشد شایان توجهی مییابد ،برای
هزاران جوان جویای کار نیز فرصت شغلی فراهم
میشود و آنها میتوانند جذب بازار کار بشوند.
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هم شرکتهای با وضع مالی خوب از بازار خارج
میشوند .بالکن ۶۱۱۸ ،خروج از کسب و کار را در
بلژیک مورد بررسی قرار داد که متوجه شد ۴۱
درصد از خروج ها به علت ورشکستگی بوده است،
 ۴۴درصد به صورت داوطلبانه از بازار خارج شدند
و  ۱۴درصد موفقیت به دست آوردند.

خروج کارآفرینانه و بررسی

جایــگاه کســب و کارهای
ایرانــی در نــرخ خــروج

خروج کارآفرینانه(،)entrepreneurial exit
فرآیندی است که در آن بنیانگذاران کسب و
کارهای خصوصی بنگاه را ترک میکنند و دیگر
هیچ مسئولیتی درمورد آن ندارند .خروجهای
کارآفرینانه ،و به خصوص استراتژیهای خروج
قسمتی مهم ازکارآفرینی هستند .درچند سال
اخیر متوسط ارزش فعالیتهای ادغام و اکتساب
بالغ بر  ۲.۶تریلیون دالر بوده است .در بسیاری
از شرکتها که اکثراً کسب و کارهای کوچک
و متوسط( )SMEهستند ،بنیان گذاران اولیه
که هنوز در راس امور هستند به دنبال راهی
برای خروج هستند .تخمین زده میشود که ۴۰
درصد از صاحبان کسب و کار خانوادگی(بین
 ۶۰تا  ۸۰درصد از تمام کسب و کار در سراسر
جهان) در انتظار کنار کشیدن و بازنشسته شدن
تا سال  ۲۰۲۰هستند .و تنها درصد اندکی از
کسب و کارها(حدود  ۲۰-۴۰درصد)به نسل
بعدی واگذار میشود .در ایاالت متحده به
تنهایی در سال  ،۲۰۱۲بیش از  ۷۰۰.۰۰۰کسب
و کارهای کوچک تعطیل شدهاند .این انتقال،
چه از فعالیتهای ادغام و اکتساب ،جانشینی
کسب و کارهای خانوادگی ،بسته شدن کسب
و کار ،یا از انواع دیگر خروج ،مهم هستند و
بررسیهای علمی را میپذیرند.

بررسی استراتژی های خروج زود هنگام کارآفرینان
که اغلب در مرحلهای شکل میگیرند که خیلی از
اجزای اصلی و جهت آینده شرکت مشخص شده
است ،کلید نشان دهنده تکمیل فرآیند کارآفرینی
است .تشکیل یک شرکت جدید نیاز به انتخاب
استراتژی اصلی دارد و مانند استراتژیهای اولیه
کسب و کار ،استراتژیهای خروج کارآفرینانه
نیز ممکن است بر رفتار و تصمیم گیریهای
آینده شرکت تاثیر بگذارد(شامل منابع مورد نیاز،
سرمایه گذاریها ،رشد و ریسک پذیری) .بنابراین
بصیرت و زیرکی منجر به ایجاد استراتژیهای
خروج در اولین مراحل کسب و کار میشود که
نه تنها درک ما را از خروج نهایی افزایش میدهد
بلکه اطالعات مورد نیاز در مورد توسعه شرکت و
فرآیندهای جدید را فراهم میکند.
برخی صاحب نظران فرایند کارآفرینانه را چهار
بخش آغاز ،باروری ،طفولیت و نوجوانی میدانند.
چنین دیدگاهی در کل فرایند کارآفرینی را بیشتر
تا مرحله نوپایی و آغازین آن میداند .دیدگاههای
دیگر فرایند کارآفرینی را شامل مراحل بیشتری
از جمله مراحل رشد و بلوغ نیز دانستهاند.
دتینه( )۲۰۱۱فرایند کارآفرینی را بدون خروج
فرایند کاملی نمی داند و مرحله خروج را نیز به
مراحل قبلی افزوده است.

 -1اهمیت تعریف ساختار با توجه به چند سطحی
بودن طبیعت خروج (به عنوان مثال ،خروج شرکت
از بازار و خروج موسسان از شرکت)

اهمیت خروج کارآفرینانه
خروج از جنبههای مختلف برای فرد کارآفرین
مالک بنگاه ،حرفه و اقتصاد اهمیت زیادی دارد.
فرد کارآفرین فرصتها را شناسایی میکند و برای
بهره برداری از آن ها منابع مختلف مالی ،زمانی،
روحی و عاطفی صرف میکند.
از نظر برخی پژوهشگران وابستگی عاطفی بسیار
عمیقی بین مالک و بنیانگذار و بنگاه وی برقرار
است و این بار عاطفی و احساسی زیادی را در پی

خروج کارآفرینانه به تازگی به عنوان موضوعی
اصلی در پژوهش کارآفرینی مطرح شده است.
پژوهش خروج در درجه اول شامل سه موضوع
اصلی می شود:

 -2تمایز مهم بین خروج و شکست

 -3مسیرهای مختلف خروج کارآفرینانه
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خروج برای کارآفرین به همراه دارد .اهمیت خروج
برای بنگاه از دو نظر مثبت و منفی قابل بررسی
است .خروج کارآفرینان منابع مالی و نیروی انسانی
جدید بنگاه را تأمین میکند و به جایگزینی اداره
کنندگان قبلی با مدیران باتجربه تر منجر میشود.
همچنین ،از مهمترین جنبههای منفی خروج برای
بنگاه میتوان به ناامنی شغلی ،اختالل در کار
و کاهش عملکرد بنگاه و برهم خوردن ساختار
تصمیم گیری بنگاه اشاره کرد.
یک دلیل برای اهمیت یافتن بحث خروج این است
که خروج ،پیامدهای مالی قابل توجهی میتواند در
پی داشته باشد .برای مثال در سال  ۲۰۱۲خروج
در کل جهان در بازارهای میانی به  ۸۵۸میلیارد
دالر رسید .عالوه بر این ،توسعه یک استراتژی
خروج_ حالتی که کارآفرین برای خروج برنامه
ها دارد_ اهمیت بیشتری به دالیل اقتصادی و
اجتماعی(شامل عرضه نهفته محصوالت کسب و
کار که در چند سال آینده به بازار می آیند) مییابد.
به زعم پیترز خروج آخرین بخش درک سرمایه
گذاری و کارآفرینی است .به دلیل تاکید زیاد بر
موضوعاتی چون شروع کسب و کار ،تامین مالی
و اجزای تکنولوژی رشد در مورد خروج بسیار کم
مطلب بیان شده است .اما دانشمندان اخیراً شروع
به جمعآوری دانش در حیطه خروج کردهاند.
اگرچه متون علمی کمی به توسعه ارزیابی و اندازه
گیری استراتژی خروج اشاره میکنند .ممکن است
این به دلیل این باشد که خروج واقعی یک رخداد
قابل اندازه گیری است که میتوان به آسانی
تجربه شده است .در حالی که استراتژی خروج
بر مبنای آینده نگری است .که میتواند در طول
زمان تکامل ،یافته و اندازه گیری آن را بسیار
مشکلتر کند.
بروس و پیکارد( ،)۲۰۱۲با بررسی  ۴۳۱۱کسب و
کار کانادایی به این نتیجه رسیدند که  ۷۱درصد تا
۱۰سال آینده قصد خروج دارند و  ۳۵درصد نوعی
استراتژی خروج دارند.
در یک مطالعه بزرگ در ایاالت متحده ،مشخص
شد که  ۵۰درصد از شرکتها چهار سال جان
سالم به در بردند ۱۷ ،درصد بسته اما موفق در
نظر گرفته شدند ،و  ۳۳درصد بسته و غیر موفق
در نظر گرفته شدند .این یکی از اولین تمایزها
بین تعطیلی موفق و ناموفق بود .به طور مشابه
ونبرگ شرکتهای سوئدی را مورد بررسی قرار
داد و فهمید که هم شرکتهای با مشکل مالی و

استراتژی های خروج و تشریح
نوع شناسی
متون اصلی یک چارچوب برای سه نوع استرتژی
خروج مشخص میکنند:
.۱برداشت مالی یا اکتساب به وسیله شرکتی دیگر
که کارآفرین ارزش به دست میآورد.
.۲استراتژیهای نظارت مثل جانشینی خانوادگی،
خرید سهام دیگر سهام داران یا فروش به یک
شخص دیگر که منتج به رفتارهای طرفدار اجتماع
و طرفدار سازمان می شود که به موسسان اجازه
میدهد بر آینده و دوام بلند مدت سازمان تاثیر
بگذارند.
.۳استراتژیهای خروج داوطلبانه مانند تسویه
حساب و توقف ادامه فعالیت که به موسسان
اجازه میدهد کسب و کار را منحل کنند وقتی که
فعالیت اصلی شرکت پایان پذیرفته است یا تغییر
کرده است یا وقتی که شرکت به اهدافی که برای
آن تشکیل شده بود ،برسد.
بررسی وضعیت کسب و کارهای
ایرانی در خروج
دیدهبان جهانی کارآفرینی ( )GEMهر ساله نرخ
خوداشتغالی و بنگاههای جدید را در تعداد زیادی
از کشورها از جملهایران تخمین میزند .دادههای
 GEMاز نوع دادههای اولیه است که از طریق
پیمایش و مصاحبه فردی از نمونه حداقل ۲۰۰۰
نفری ،با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای ،در
هر کشور به دست میآید .نرخ کارآفرینی نوپا یکی
از مهمترین نتایج این گزارش است.
کارآفرینی نوپا درصد افراد بزرگسال  ۱۸تا  ۶۴سال
کشور است که در حال راهاندازی کسبوکار بوده
یا کسبوکار آنها بیش از  ۴۲سابقه فعالیت ندارد.
درواقع به مجموع کارآفرینی جدید و کارآفرینی
نوظهور ،کارآفرینی نوپا گفته میشود در میان
تمامی کشورها در شاخص کارآفرینی نوپا ایران
حائز رتبه  ۲۳با  ۱۳درصد بوده درحالیکه بهترین
رتبه مربوط به کشور سنگال با  ۳۸/۵درصد و
بدترین رتبه متعلق به مالزی با  ۳درصد است.
همچنین برای قضاوت بهتر در مورد فضای
کارآفرینی نوپا ،نیازمند بررسی نرخ خروج از
کسبوکار هستیم .خروج از کسبوکار عبارت
است از تعطیلی یا فروش کسبوکاری که فرد
قب ً
ال آن را ایجاد یا مدیریت کرده است .در میان
 ۶۰کشور ،در شاخص خروج از کسبوکار ،ایران

حائز رتبه  ۵۶با  5/2درصد بوده است .البته درحالیکه بیشترین خروج از کسبوکار مربوط به کشور لبنان
با  17/6درصد و کمترین آن متعلق به مالزی با  9۰/0درصد است.

نمودار :۱نمودار مقایسهای خروج از کسب(منبع:مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا())۱۳۹۶

عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه در ایران
در این قسمت بخشی از یافتههای مقالهای که توسط نوری ،کاشانی و طالبی( ،)۱۳۹۵در زمینه عوامل
موثر بر خروج کارآفرینانه انجام شده است را مورد بررسی قرار می دهیم .محققین در این پژوهش ،عوامل
موثر را به صورت روایت گونه از کارآفرینان ایرانی که سابقه خروج داشته اند استخراج نمودهاند.
 .۱شناسایی فرصت های بهتر کسب وکار
مقوله فرصتهای بهتر کسب و کار به شناسایی فرصتهای بهتر و سودآورتر برای کسب و کار اشاره
دارد .برخی نمونههای بررسی شده به شناسایی فرصت بهتر برای پیگیری ،شراکت در کسب و کاری
جدید و تأسیس شرکت جدید به عنوان دالیل خروج اشاره کردهاند.
 .۲شرایط نامساعد محیطی و قانونی برای کسب و کار
مقوله شرایط نامساعد محیطی و قانونی برای کسب و کار به شرایط محیطی حاکم بر فضای کسب و کار
اشاره دارد .بیشتر نمونهها به بیثباتی در سیاستهای دولتی و تغییر سیاستها توسط دولت ،نبود حمایت
دولتی ،قوانین دستوپاگیر ،قوانین نامناسب ،وضعیت ناپایدار اقتصاد کشور ،تحریمهای بین المللی و…
اشاره کردهاند.
 .۳مشکالت مالی
مقوله مشکالت مالی به مشکالت تأمین مالی و مدیریت نقدینگی برای توسعه و همچنین فعالیت کسب
وکار اشاره دارد که از دالیل خروج کارآفرینان بود در ایران بوده است.
 .۴شرایط عاطفی
عوامل شخصی و عاطفی به مسائل شخصی و عاطفی فرد کارآفرین اشاره دارد و بسیاری از نمونهها
مشکالت خانوادگی و شخصی ،نبود عالقه شخصی ،نداشتن انگیزه کافی ،دردسرهای زیاد و… را دالیل
خروج خود دانستند.
 .۵برآوردنکردن چشم انداز مثبت
برآوردنکردن چشم انداز مثبت به نداشتن چشم انداز مناسب درباره آینده کسب وکار اشاره می کند .برخی
از نمونه ها بازار بی آینده ،صنعت راکد و بدون رشد ،بازار بدون رشد و… را دالیل خروج بیان کردند.
 .۶مشکالت مدیریت و اداره کسب وکار
مقوله بیان شده به مسائل مربوط به مدیریت و اداره کسب وکار اشاره دارد .نمونههای پژوهش یاده شده،
بازاریابی ضعیف و شناخت ناکافی از بازار ،ضعف بازاریابی ،ضعف در پیش بینی فروش ،ضعف کار تیمی،
ضعف در برنامه ریزی و ضعف دانش عملیاتی و ضعف دانش مدیریتی و… را دالیل خروج معرفی کرده
اند.
 .۷مشکالت شراکت
مشکالت شراکت به مسائل پیش آمده بین شرکا و ناهماهنگی بین آن ها اشاره دارد که به قطع همکاری
منجر شده است .نمونههای مورد بررسی ناهماهنگی شرکا ،اختالف بین شرکا ،دیدگاههای متضاد و
شراکت براساس رفاقت و آشنایی را دالیل خروج دانسته اند.
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دکتر عباس شاکری

گرفتار مارپیچ ارز  -تورم شده ایم!
برای واژگونکردن پایههای موجود جامعه هیچ
وسیلهای مکارانهتر و اطمینانبخشتر و بهتر از
خرابکردن و بیاعتبارکردن ارزش پول رایج
آن کشور نیست .این فرایند همه نیروهای نهانی
قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به کار
میگیرد و آن را بهصورتی عملی میکند که یک نفر
از یکمیلیون قادر به تشخیص آن نیست»(جان
مینارد کینز) .در جریان تالطمهای اخیر بازار ارز،
دولت تصمیم به یکسانسازی نرخ گرفت ،اما این
سیاست از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران نمیتواند
در شرایط فعلی توفیق داشته باشد .خارج از این
تحلیل ،اعتقاد به فعالیت آزادانه بازار ارز و سپردن
بازار به رقابت آزادانه نرخها ،روشی است که «عباس
شاکری» ،رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی در گفتگو با شرق ،بر آن تأکید
میکند .شاکری که مدتی است برای گذراندن دوره
مطالعاتی خود به کشور کانادا سفر کرده ،به مسئوالن
هشدار میدهد درصورتیکه دست سوداگران را در
بازار ارز باز بگذاریم ،باید منتظر نرخ ١٠هزار تومانی
دالر باشیم .عباس شاکری براساس سالها مطالعه
تخصصی خود روی موضوع ارز ،یکی از راههای
مهار تالطمات در این بازار را زیر ذرهبینبردن
فعالیت صرافیها میداند.
دولت برای بازگرداندن تعادل به بازار
ارز ،سیاست یکسانسازی نرخ ارز را با
قیمت چهار هزارو  ٢٠٠تومان ابالغ کرد.
به نظر شما با ابالغ این نرخ ،میتوان
انتظار داشت تورمی مانند تجربه دورههای
گذشته را در بازار ارز شاهد نباشیم؟
در سالهای اول و در کادر برنامه تعدیل ساختاری،
وقتی موضوع تصحیح نرخ ارز مطرح شد ،مسئوالن
اقتصادی و بهویژه رئیس وقت بانک مرکزی معتقد
بودند اگر ما نرخ ارز را رها کنیم ،قیمت آن نرخ،
حدودا به  ١۴٠تومان پرش میکند ،اما دوباره به
حدود  ٢٠تومان برمیگردد و در یک وضعیت
یکنواخت و تعادلی اصالحشده جدید قرار میگیریم.
آنها ادعا میکردند بهاینترتیب هم صادرات مجال
رشد پیدا میکند هم واردات محدودتر شده و راه
رشدهای باال هم هموار میشود .در آن زمان استاد
فقید مرحوم دکتر عظیمی در یک سخنرانی و تحلیل
مستدل بیان کرد که اگر شما همینطور که االن
میخواهید بدون مقدمه آن را رها کنید و هیچ مقدمه
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و بستری هم برای آن آماده نکنید ،نرخ ارز ممکن
است به هزار تومان هم برسد .مسئوالن وقت به
آن هشدار هیچ اعتنایی نکردند و بدون بسترسازی
نهادی تأمین شفافیت حسابپذیری ،محدودکردن
جوالنگاههای فساد و… نرخ ارز را رها کردند؛ برای
مثال در سال  ٧٢گفتند ارز را تکنرخی میکنیم ،حتی
یک روز این کار دوام نیاورد و یک مارپیچ ارز -تورم
در اقتصاد شکل گرفت که تا امروز این مارپیچ فعال
است و هزینههای آن همچنان گریبانگیر جامعه
تولیدکنندگان و مردم است .اساسا طراحان و مجریان
برنامههای تعدیل در ایران بیشازحد توهمآمیز
و ساده با موضوع اقتصاد ایران برخورد میکنند.
بههرحال سیاست یکسانسازی گامی به سمت
اصالح اقتصاد است .اساسا اصالح اقتصاد را در
افزایش نرخ ارز ،نرخ بهره و قیمت حاملهای انرژی
و متغیرهای کلیدی دیگر میدانند ،اما شفافیت،
محدودکردن مجاری فوق بودجهای ،مبارزه با
فساد و سوداگری و قانونگریزی اصال مورد توجه
و تأکیدشان نیست؛ بنابراین همواره بر اثر اجرای
برنامههای پیشنهادی ایشان در ایران فساد افزایش
یافته است .شرکتهای اقماری و غیرشفاف و
مجاری فوق بودجهای گسترش یافتند .سوداگری
و فعالیتهای مزاحم به سکه رایج کشور بدل شد.
اصالح اقتصاد از نظر شما چگنه اتفاق
میافتد؟
ما همیشه به این آقایان گفته و میگوییم اوال
اصالحات اقتصادی یک امر پیچیده است و باید
ابتدا بستر نهادی و مقدمات آن را فراهم کرد و
نمیشود با چند تغییر کلیدی مثل نرخ ارز و نرخ
بهره مشکل آن را حل کرد .اگر شما اصرار دارید
که روشتان درست است ،متغیرهای کلیدی را به هر
مقدار که شما میگویید باال ببرید ،اما قول بدهید آن
وضعیت تعادل یکنواختی را که  ٢٧سال پیش وعده
داده بودید ایجاد کنید و اقتصاد را به آن وعدهووعیدها
برسانید .نمیشود  ٣٠سال اقتصاد در باتالق فنر ارز،
تورم و متغیرهای کلیدی دستکاریشده تورمزا
غوطهور باشد و همه سرمایههای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آن به نابودی کشیده
شود .یکی از مشکالت اساسی در کشور ما این
است که مدیران و مشاوران آنها هیچ هزینهای برای
تصمیمهای توهمآمیز خود پرداخت نمیکنند .هر
تصمیمی خواستند میگیرند و وقتی که عواقب آن

آشکار میشود ،شروع به فرافکنی کرده و خود ناقد
و ناجی میشوند.
برخی از همین مدیران از افزایش نرخ ارز به دلیل
تأثیری که بر رشد اقتصاد دارد ،دفاع میکنند.
جالب اینجاست که ما نرخ ارز را از ابتدای برنامه
اول تا امروز حدود هزار برابر پرش دادهایم اما رشد،
رقابتپذیری ،اشتغال و حتی صادرات ما هر روز با
موانع و مشکالت بیشتری مواجه شده است .وقتی
سال  ٩٠و  ٩١نرخ ارز حدود چهار برابر شد ،یکی از
آقایان مشاوران امروزی گفتند که عدو شود سبب
خیر اگر خدا خواهد .ما میخواستیم ولی این باعث
میشود تولید و صادرات رشد کند و مشکالت اقتصاد
حل شود .این در حالی بود که این رخداد اقتصاد
ایران را به دام یک رکود فراگیر انداخت که هنوز
هم نمیتواند از آن بیرون آید .بله وقتی نرخ ارز
پرش شدید میکند ،صادرات مبتنیبر منابع طبیعی
و کاالهای اولیه بهطور موقت رشد میکنند اما چنان
هزینهها در کشور باال میرود که آنها هم دوباره
محدود میشوند و اقتصاد و جامعه درگیر دهها بالی
دیگر نیز میشود.
بعضی از کارشناسان هم اظهار میکنند که این
بیثباتیهای ارزی منطقی است .فنر تورم دارد
خودش را تخلیه میکند.
در اینجا چند نکته قابل ذکر است .نخست اینکه
اقتصاد یک دانش اجتماعی است و معیار علمیبودن
تحلیلهای آن این است که ما هر چیزی را که بر
متغیر مورد بحث اثر میگذارد ،باید ببینیم .تحلیلهای
کاربردی ،کالس درس یا تدوین کتاب نیست که با
ثابت فرضکردن سایر شرایط هرچه خواستیم
بگوییم و دهها عامل اثرگذار را نبینیم ،تناسبهای
ساده ببندیم ،رهنمود سیاستی بدهیم و بعدا اگر کسی
گفت شما باید همه عواملی را که اثر میگذارد ببینید،
پاسخ دهیم که این عملی نیست .اتفاقا این خواسته
و تذکر به معنای دقیق کلمه علمی است و آن
تناسبهای ساده غیرعلمی و کلیشهای و توهمآمیز
است .ساحت علم ساحت لحاظ واقعیتهای مرتبط،
پیچیده و اثرگذار است نه ساحت توهم و ثابت
فرضکردن واقعیتهای ملموس و مشهود.
نکته دوم این است که شما سال  ١٣۵۶را که در
آن بیش از  ٢٠سال نرخ ارز حولوحوش یک نرخ
مشخص بوده است ،انتخاب کنید و تفاوت تورم ایران
و آمریکا یا ایران و  OECDرا در آن لحاظ کنید؛

نرخ ارز حدود نصف آنچه االن هست ،خواهد بود.
در سالهای گذشته که تورم تکرقمی
شده بود و آقایان تورم تکرقمی را بهعنوان
دستاورد مهم دولت مطرح میکردند ،آیا
باید دوهزار تومان به نرخ ارز اضافه شود؟
اینطور که آقایان توجیه میکنند ،تولید
ناخالص ملی ما باید به حدود  ٢٠٠میلیارد
دالر تنزل کند؛ یعنی کاهش شدید .آیا این
منطقا صحیح است؟!
نکته سوم این است که ترکیب واردات را مالحظه
کنید؛ مواد اولیه روغنهای نباتی و تولید دام و طیور
و نهادههای تولید ،کاالهای واسطهای و سرمایهای.
گرانشدن ارز بهطور سریع از طریق فشار هزینهها به
تورم هزینه تولید بدل میشود و تولیدکننده داخلی را
تحت فشار قرار میدهد .ترکیب صادرات هم جالب
است .اقالم عمده آن معادن و پتروشیمی و میعانات
گازی که بسیاری از آنها خوراک یارانهای میگیرند
و ارزشان را هم به بانک مرکزی نمیدهند ،است
باالرفتن نرخ ارز برای آنها که در مراکز تصمیمگیری
دستهای قوی دارند ،خیلی سودآور و خوب است.
اما با وجودی که نرخ ارز را هزار برابر کردهایم ،حتی
نتوانستهایم جایگاه صادرات فرش ،پسته و زعفران را
حفظ کنیم؛ ارتقا پیشکش.
تبعات رشد نرخ ارز بر معیشت خانوار
چیست؟
با این پرشهای ارزی قیمت نسبی کلیدی نیروی
انسانی متخصص و مولد شدیدا کاهش مییابد،
بهطوریکه به دنبال این هستند که با هر قیمتی
شده بروند در کشور دیگر و حقوق دالری بگیرند.
در تخصیص منابع بحث بر سر قیمتهای نسبی
است .یکی از دالیلی که اقتصاد به این روز نشسته،
این است که نیروی انسانی مولد و کیفی بر حسب
کاالهای دیگر روزبهروز بیارزش میشود و این
نکتهای است که طراحان بازی مستمر با نرخ ارز و
شوک درمانی از آن غافلاند .عالوهبراین هر بار که
تالطم اینچنینی در نرخ ارز رخ میدهد ،دهکهایی
از طبقات پایین جامعه از بعضی کاالهای اساسی
خوراکی ،بهداشتی و آموزشی محروم میشوند؛ البته

در شرایط امروز اقتصاد ایران نباید بحثهای رفاهی
را یکجانبه طرح کرد اما اینکه ما در ازای هیچ و در
ازای بهرهمندی عوامل سوداگر و نامولد ،مردم را در
تنگنا قرار دهیم ،هیچ توجیهی ندارد .امروز بسیاری از
ناهنجاریهای روانی و اجتماعی که در جامعه رشد
یافته ،تا حد زیادی معلول این شوکدرمانیهاست.
در سال گذشته بانک مرکزی برای
جلوگیری از شوک نرخ ارز بستهای طراحی
کرد که در آن فروش اوراق ارزی با نرخ
 ٢٠درصد ،فروش سکه و افتتاح حساب
ارزی پیشبینی شد .چرا این تصمیمات
نتوانست در بازار ارز مؤثر واقع شود؟
در همان زمان که آقایان گفتند برای اینکه
نقدینگیها سراغ بازار ارز نرود ،اوراق گران سپرده
با نرخ بهره  ٢٠درصد منتشر کنیم؛ در چند روز ٢۴٠
هزارمیلیارد تومان از این اوراق فروخته شد اما هیچ
تأثیری هم در نرخ ارز نداشت .این به معنی آن است
که نرخ تسهیالت عمال حدود  ٣٠درصد است و در
اقتصادی که  ٢۵٠هزار تا  ٣٠٠هزارمیلیارد تومان
به بهره تعلق میگیرد (از یک اقتصاد 1/300/000
میلیارد تومانی) زمینهای برای رشد تولید وجود ندارد.
مقام پولی چه کار کرده است که حدود ٩٠
درصد نقدینگی شده است شبهپول و سپردههای
پساندازی .یعنی اینکه پول معامالتی برای بنگاهها
و مصرفکنندگان حدود  ١٠درصد است .این نشانه
پساندازهای صحیح و آماده برای سرمایهگذاری
نیست ،نشانه توزیع بسیار نامطلوب درآمد و کنترل پول
از سوی عوامل سوداگر و انحصارگر در اقتصاد است.
پس از نظر شما بازار ارز آزاد و رقابتی
موضوعیت ندارد؟
ما بارها گفتهایم که وقتی شما وضعیت نقدینگیتان
اینگونه است؛ وقتی وضعیت بانکها و صرافیها
اینگونه است؛ وقتی تجارت شما وابسته به امارات
شده است و ایرانیهاهزاران شرکت در آنجا تأسیس
کردهاند؛ وقتی صرافیهای شما فکر حواله ارزی
برای واردات از سلیمانیه و افغانستان هستند؛ وقتی
 ٩٠درصد نقدینگی آماده برای فعالیتهای تجارت،
سوداگری است و وقتی همه منابع ارزی به نفت و

پتروشیمی و میعانات گازی و معدن تعلق دارد ،بازار
عمیق رقابتی ارز موضوعیت ندارد .چرا شما این
نابسامانیهای بیسابقه را به کارکرد بازار نسبت
میدهید؟ آیا این علم است یا تحریف و زیر پا
گذاشتن علم؟
علم اقتصاد پیچیده و دقیق است .نباید صرفا به
رهاکردن نرخ بهره ،نرخ ارز و سایر متغیرهای کلیدی
اقتصاد تقلیل یابد .اگر اینطور باشد ،میتوان این
بسته سیاستی را روی مقوا نوشت و همه افراد پشت
چراغ قرمز دو دقیقهای اقتصاددان میشوند .متأسفانه
حال و روز ٣٠ساله ما در حوزه علم اقتصاد این بوده
است و وقتی ظهم با نتایج فاجعهآمیز و فالکتبار
مبتنی بر این تحلیلهای ساده مواجه میشویم،
شروع به فرافکنی و روشهای غیراخالقی میکنیم
و خود از همه منتقدتر میشویم؛ ولی شرایط کشور
ایران بسیار خطیر است .باید دولت محترم و همه
گروهها و جناحها و حتی افراد به دور از گرایشهای
حزبی و گروهی با هم تفاهم کنند و اقتصاد ایران را
از این وضعیت بیثبات نجات دهند .اداره اقتصاد به
تدابیر همهجانبهنگر و عمیق نیاز دارد .برجام برای
کشور خیلی سودمند بوده است ،بهانههای کشورهای
جنگطلب را بیاثر کرد و زمینههای تفاهم بیشتر با
دنیا را فراهم و فشارها را کم کرد .ما باید از این
شرایط بهتر استفاده میکردیم؛ اما عمال وقتی برای
واردات و فرار سرمایه تسهیل صورت گرفته است و
برای تولید و صادرات خیلی کمتر کار شده است .باید
مشکل را در موضع خود حل کرد.
راهکار چیست؟
االن هـم کـه بعضـی کشـورها میخواهنـد فشـار
بیشـتر بـر کشـور وارد کننـد ،مـا بایـد بـا ایجـاد
ثبـات اقتصـادی و اداره متغیرهـای کلیـدی آنها را
مأیـوس کنیـم ،نه اینکه طـوری اقتصاد اداره شـود
کـه منافع گروه سـوداگر نامولد بـه قیمت بیثباتی
اقتصـاد تأمیـن شـود .ایـن بیثباتیهـا زیـر پـای
شـما را در مذاکـرات و مواجهـه بـا باجخواهیهای
بعضـی کشـورهای خارجـی خالـی میکنـد.
بنده درباره ارز تنها در سالهای گذشته صدها
صفحه مطلب نوشتهام؛ بهعنوان نمونه در سال
 ٩١در اتاق بازرگانی تهران با حضور آقایان محترم
واعظی و کرباسیان با ارائه صد اسالید نشان دادم که
مارپیچارز – تورم برای کشور مضر است و تداوم آن
نهتنها برای تولید و صادرات کاری نمیکند؛ بلکه
وضعیت را بدتر هم میکند .هنر و مسئولیت مدیران
اقتصادی کشور این است که این مارپیچ و فنر را از
کار بیندازند؛ نه اینکه با بستن تناسبهای ساده هر
روز این مارپیچ را تقویت کنند.
سال  ٩١تجربه خوبی به ما آموخت؛ نرخ ارز سه برابر
و نرخ رشد کشور شش درصد منفی شد؛ اما بعضی
بانکهای خصوصی سودهای بسیار کالن کردند.
تولید صنعتی و سرمایهگذاری هم در رکودی فرو
رفت که شواهد ملموس و میدانی نشان میدهند
هنوز در آن گرفتار است و حاال باید ببینیم با این
بیثباتی جدید کارش به کجا میرسد.
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نمایندههای مجلس از خروج میلیاردها
دالر ارز از کشور در ماههای اخیر خبر
دادهاند؛ برخی از مسئوالن میگویند نرخ
ارز را باال بردهایم که سفر خارجی کم شود
یا فرار سرمایهگذاران تمام شود .شما با
این نظر موافق هستید؟
اتفاقا برعکس است .ثمره اجرای سیاستهای
تکسویهنگر و شوکدرمانی (که در دولت دهم به
شکل قویتری انجام شد) این شده است که یک
تقاضای سهمیلیونی برای کاالهای لوکس ،سفر
تایوان و ترکیه ،آمریکا ،کانادا ،اروپا و… خودروهای
لوکس و خرید خانه و ویال در خارج شکل گرفته
است که اینها وقتی پرش ارزی صورت میگیرد،
وضعشان خیلی بهتر میشود و اساسا این گروه
نوکیسه بسیار تجملی و مرفه از محل همین
بیثباتیها به وجود آمدند.
درباره قاچاق چطور؟ آن را محدودتر
نمیکند؟
روند قاچاق را در سه دهه گذشته در نظر بگیرید و
همبستگی باالی آن با اجرای شوکدرمانیها را
ببینید .البته نقش دستهای منفعتطلب سازمانیافته
و گروههای صاحبقدرت در قاچاق را نیز نباید
فراموش کرد؛ اما تأکید من این است که نمیتوان با
این مستمسکهای موردی این بیثباتیها را توجیه
کرد .البته تصحیح قیمتها در شرایط شفاف و ایجاد
زمینههای نهادی ضروری واقعیتی است که مطابق با
اقتضائات تخصیص منابع باید به آن توجه شود و آن هم
ک بار یا دو بار .اینکه  ٣٠سال مشغول شوکدرمانی
نه ی 
و بهاصطالح اصالح قیمت هستیم ،مشکل از روش
نگاهها و سیاستهای ماست .ما باید توجه داشته
باشیم که داریم کشتههای خود را درو میکنیم و باید
مسئولیت نحوه کشت را بر عهده بگیریم و از فرافکنی
اجتنابکنیم.
متخصصان و کارشناسان اقتصادی هم باید در حوزه
مسکن ،نقدینگی و ترکیب آن و کارکرد نظام بانکی،
ارز ،بهره ،قاچاق ،فساد ،انحصارات و زدوبندها با جزئیات
وارد شوند و تحلیلهای واقعیتری ارائه دهند و بیشتر
به اقتصاد بپردازند تا حاشیههای تزیینی و بحثهای
نامرتبط .برای هر کدام از موضوعات فوق صدها فکت
و شاهد و تجربه تأسفآور وجود دارد که بررسی آنها
دید نظری ما را هم ارتقا میدهد .مثال آنچه در مورد
نقدینگی و کارکرد آن و عملکرد بانکهای خصوصی
از  ١٣٨٠به بعد انجام شده و تجربه شده است ،اگر به
دقت مورد نظر قرار گیرد بنیه نظری ما را نسبت به
پول و نظام بانکی و پیچیدگیهای آن ارتقا میدهد.
ضمن اینکه برای مشکالت کشور از قبل از وقوع آنها
چارهاندیشی میشود .با نقدینگی مدام در حال رشد و
تمایل شدید آن به شبهپول در شش سال گذشته ،با

48

ویژه نامه سی و یکمین مجمع عمومی  /خرداد 1397

کارسازی صرافیها برای خروج ارز از کشور و فرار شدید
سرمایه و برای قاچاق با سهم باالی فعالیتهای داللی و
سوداگر (که بعد از برنامههای تعدیل سهم آنها دهها برابر
شده است) ،با واردات مواد اولیه ،کاالهای واسطهای،
سرمایهای و کاالهای اساسی از کل واردات و سهم
باالی صادرات مواد اولیه و محصوالت خام و اولیه از
کل صادرات نمیشود تناسب ساده بست و رهنمود
سیاستی داد؛ آنهم تناسب ناصحیح .وقتی تورمهای
باال در آغاز دهه  ٨٠تا سال  ١٣٩٢تجربه شد ،آقایان
تناسب میبستند که نرخ ارز باید باال برود؛ دولت قبلی
هم که اصل را بر تصمیمات عجوالنه و حسابنشده
گذاشته بود ،نرخ ارز را باال برد .االن که گفته شده
تورم کاهش یافته و تکرقمی شده است ،همان
تناسب را میبندند درحالیکه اگر بنا بر لحاظ تفاوت
تورم داخل و خارج درنرخ ارز و لحاظ نظریه برابری
قدرت خرید باشد ،نرخ ارز نصف این هم نباید باشد.
البته بانک جهانی احتماال براساس نظریه برابری قدرت
خرید مطلق با نرخ ارز کمتر از هزار تومانGDP ،
کلی و سرانه ما را گزارش میکند که من آن را قبول
ندارم .االن هم معتقدم با آزادگذاشتن دست سوداگران
ارز که از پشتوانه ١,٢٠٠.٠٠٠میلیاردتومانی سپردههای
برخوردارند ،با شرایطی که فرار سرمایه از کشور شتاب
گرفته و با توجه به وابستگی خودساخته اقتصاد ارز ما به
امارات ،اربیل ،افغانستان و آنکارا اگر دست سوداگران را
آزاد بگذارند ،نرخ ارز به  ١٠هزار تومان هم میرسد و
در واقع اقتصاد را نابود میکنند .بنابراین شرایط خطیر
موجود را جدی بگیریم و با ارائه تناسبهای ساده و
سطحی به جامعه و ساحت علم آسیب وارد نکنیم.
لحاظنکردن حتی یک عامل تأثیرگذار در تحلیلهای

کاربردی مهم خیانت آشکار به علم و جامعه است.
اگر شما مسئول دستگاه پولی کشور
بودید چه نسخهای برای حل بحران ارزی
میدادید؟
دولت محترم باید و مجبور است که از طریق مقام پولی
جریان نقدینگی را زیر ذرهبین داشته و هر دالر معامالت
صرافیها را زیر نظر داشته باشد .ارز صادرات غیرنفتی
را بهطور تمام و کمال تحویل بگیرد (البته با قیمت روز)
و در حوزه اقتصاد ارز تا وقتی بازار عمیق به معنی ساده
نظری آن در اقتصاد شکل نگرفته است و سوداگری
و قاچاق و منفعتطلبیهای نابجا وجود دارد ،آن را
مدیریت و تدبیر کند .ما اگر فنر تقویتشده ارز – تورم
را از کار نیندازیم ،اقتصادمان روزبهروز ضعیفتر میشود
و با فربهکردن سوداگران و تاجران انحصاری صاحبان
انبارهای کاالهای وارداتی و بدون دستیابی به توسعه و
تعادل (و حتی دورترشدن از آن) نمیتوان از مردم توقع
داشت که نسبت به فقیرترشدن خود نگران نباشند .ما تا
به حال هرچه از مردم و طبقات متوسط و سهم عوامل
مولد در اقتصاد کم کردهایم ،به توسعه اضافه نکردهایم
به ثروت عوامل نامولد ،سوداگران و قاچاق و انحصار
اضافه کردهایم و این زیبنده نیست.
نکتهای که در مورد محاسبات نرخ ارز مبتنی بر ppp
نسبی وجود دارد این است که نرخ ارز سال پایه باید نرخ
تعادلی باشد؛ نمیشود نرخ ارز سال  ٧۴یا  ٨٠یا  ٨۵یا
 ٩٠را مالک قرار داد ،وقتی نرخ ارز  ٢٠سال قبل از
 ١٣۵۶حولوحوش یک مقدار معین است ،ما نرخ
تعادلی را نرخ سال  ۵۶در نظر گرفتهایم.

