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دراين شماره ،آيندهنگر به طور اتفاقي به دو موضوع به ظاهر بيارتباط ولي در
واقع مرتبط با هم پرداخته است .از يك سو مساله كاهش قيمت نفت و تأثير
آن بر بودجه كشور و راههاي مقابله با آن و از سوي ديگر مقوله فساد در جامعه
را بررسی کرده است  .اما درنگاهی عمیقتر مشاهده میشود اين دو موضوع از
چند جهت با يكديگر مشابهت دارند و مرتبط هستند .از اين رو در این مقال
کوشش شده است به وجوه تشابه مهم آنها اشاره گردد.
اگر به اظهارات رســمي و حتي غيررسمي در چند دهه گذشته توجه
شــود ،در میان آنها دو گزاره را بيش از ساير گزارهها میتوان دید .مبارزه
با فساد در دستگاههاي اداري و خارج شدن از وضعيت وابستگي اقتصاد و
سياست كشور به نفت دو هدفی هستند که بيش از هر هدف ديگري طرح
شــده و به احتمال فراوان نه تنها كمتر از اهداف ديگر محقق شــده ،بلكه
در مقاطعي از جمله در ســالهاي  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲وضعيت و شاخصهاي
فساد و وابستگي به نفت بدتر هم شده است .وضعیت این دو هدف از حیث
تحقق آنها به گونهای اســت که اگر  ۳۰سال پيش پرسیده میشد آيا در
ابتــدای دهه ،۱۳۹۰جامعه و اقتصاد ايران در وضعيتي قرار گیرد كه تحت
تأثير شــديد قيمت نفت قرار داشته باشد ،يا آنكه آيا در این زمان ممکن
است که شاخص فقدان فســاد ايران در مقايسه با ساير كشورها در اواخر
جدول قرار داشته باشد؟
به طور قطع همه ميگفتندكه چنين چيزي غيرممكن اســت و کشور
خيلي زودتر از آنچه كه تصور ميشود ،وابستگي خود را به نفت كاهش داده
و از ميان خواهد برد و حتي مانع از خامفروشي و صادرات نفت خواهد شد،
و بدون آنكه نفت خام به فرآورده تبديل شود ،از صادراتش جلوگيري خواهد
شد .زیرا تصور همه بر این است که ایران كشوري است كه الگویش حكومت
امام علي(ع) اســت که كوچكترين فساد در آن جا ندارد و اگر كسي فساد
كرد ،به سرعت به سزاي اعمالش خواهد رسيد .اما وضعیت فعلی شاخصهای
مربوطه مطلوب جامعه امروز ما نیست هرچند که در صداقت و انگيزه جدي
مدیران کشور در كوشش براي اهدافشان جهت كاهش وابستگي به نفت و

كاهش فساد ،ترديدي وجود ندارد ،ولي ميتوان پرسيد كه جامعه ما با چنین
شــاخصهایی روبرو است؟ براي پاسخ به اين پرسش به چند نكته محوري
بايد اشاره كرد.
ارادهگرايي :اولين مشكل در جهت تحقق اهداف مطلوب اجتماعي اين است
كه ،از منظر ارادهگرايي به موضوع نگاه شود و گمان شود كه اگر اراده ایجاد
شــد ،حتماً همه چيز حل خواهد شد .با این نگرش در واقع حل مشكالت
اجتماعي و تحقق آرمان و اهداف به خواست و اراده تقليل داده شده است و به
اشتباه گمان میشود که خواستن همان توانستن است .اگرچه در سطح رفتار
فردي چنين آموزهاي مفيد و خوب است ،ولي در سطح جامعه ،ممكن است
نتايج معكوس به بار آورد .از همين زاويه نادرست ممکن است گمان شود كه
با رفتن و آمدن افراد و جايگزين شدن آنها مشكالت حل ميشود .در حالي
كه رســيدن به اهداف اجتماعي و اقتصادي بايد در قالب توجه به ساختارها
و برنامهها پيگيري شود و افراد در مقام مدير يا عامل اجرا ،نقش فرعيتري
نسبت به تحوالت ساختاري و برنامهاي دارند.

عدم التزام به تبعات :اجراي هر سياستي و پيگيري هر هدفي الزامات خاص
خود را دارد .يك قاعده منطقي ميگوید كه «الزام به شي ،الزام به تبعات آن
هم هست» .اگر قرار است كه وابستگی به نفت و نیز فساد كم شود ،چارهاي
جز پذيرفتن تبعات آن نيســت .لذا بدون تن دادن به نظارتهاي رســمي و
بدون تأمين استقالل دادگاهها و بدون شفافيت و دسترسي آزاد به رسانهها و
بدون آزادي بيان ،در چارچوب قوانین کشور ،نمیتوان فساد را ريشهكن کرد.
يا نميتوان بدون تأمين ســرمايه از طريق بخش خصوصي يا بدون تن دادن
به قواعد بازار و نيز بدون ارزش قايل شدن براي كارآفرينان و يا با وجود رانت

و فساد از وابستگي به نفت کاست .بنابراين غيرممكن است كه بدون توجه به
الزامات تحقق این اهداف ،در مسير تحقق اين دو هدف گام برداشت.

عدم التزام به راهبرد :تحقق هر هدف اقتصادي و اجتماعي نيازمند راهبرد
و برنامهاي مدون است .خوشبختانه کشور از حيث برنامه و حتي راهبرد كم و
كسري ندارد .تاكنون پنج برنامه توسعه نوشت ه شده است ،ولي كافي است كه
يك ارزيابي از وضعيت نظارت بر اجراي اين برنامهها انجام شود تا معلوم گردد
از همان برنامه اول توســعه ،تا همين برنامه پنجم كمابيش تخلف از اجراي
برنامه وجود داشــته است .ميتوان موارد مهمي را شاهد آورد .در برنامه اول
پيشبيني نشده بود كه نرخ ارز شناور شود ،هدف آن برنامه رشد توليد همراه
با كنترل تورم بود ،ولي با تخلفاتي كه در اجرای سياستهاي ارزي پيش آمد
و بيتوجهي به برنامه و واردات كاال ،به يكباره نرخ ارز رسمیدهها برابر تغيير
كرد و تورمي كه قرار بود تكرقمي شود به باالترين ارقام تاريخ اقتصاد ايران
رســيد ،و كل سياست تعديل دچار مشكل شد .سرنوشت برنامه چهارم نيز
بر همگان روشن است ،كه چه برخوردي با مسأله تعديل ساالنه قيمتهاي
سوخت و انرژي شد ،و نه تنها ماده مربوط به این موضوع تغيير كرد ،حتي به
اندازه سالهاي گذشته آن نيز قيمت حاملهاي انرژي را تغيير ندادند و برای
 ۵سال این قیمت ها ثابت ماند و شد آنچه که در صنعت انرژی کشور شد.
بنابراين تا هنگامي كه التزام به قانون و برنامه وجود نداشته باشد هيچ هدف
مهمي را نميتوان محقق كرد .آنچه به صندوق ذخيره ارزي رفت گوياي وجه
ديگري از اين عدم التزام به قانون بود.

دستان پاك ،الزم ولي ناكافي :ذهنيت جامعه،در مبارزه با فساد ،مبتني بر
گزارههاي اخالقي و لزوم وجود دستان پاك در مبارزهكنندگان است .دستان
پاك اگر چه شرط الزم براي مبارزه با فساد میباشد ،ولي شرط كافي نیست،
زيرا نوعي خوشبینی ايجاد ميكند كه چون فالن فرد انسان متعهد و مطمئني
است ،پس حتماً در مبارزه با فساد موفق خواهد شد ،و همين خوشبینی اگر
با نظارتهای الزم به کار گرفته نشود منشاء نابسامانيهاي بعدي خواهد شد.
بنابراين بدترين راه براي مبارزه با فســاد ،تأكيد صرف بر اشخاص و فراموشي
لزوم ترميم و اصالح فرآيندها و ساختارهاي نظارتي است.

با كاهش صادرات
نفت در اثر
تحريمهایغرب
و نیز کاهش
شدید ارزش نفت
فرصتمناسبی
برای کشور پدید
آمده است که خود
را از وابستگی به
نفت نجات بخشد
و دولتمردان نیز
تمام هم خودرا
برای تقویت تولید
داخلی بهویژه در
بخش کشاورزی
و تامین امنیت
غذائی و نیز
توسعه صادرات
غیر نفتی به کار
گیرند.
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قدرت نفت و فســاد :يكي از مهمترين نقاط ضعــف در تحقق كاهش
وابســتگي به نفت و نيز حذف يا كاهش فساد ،در اين است كه قدرت اين
دو عامل دستكم گرفته ميشود و گمان ميشود بدون توجه به زمینههای
شــکلگیری این دو مشــکل ،قدرت مقابله با آنها كافي است .در حالي كه
ماجرا به گونه ديگري اســت .نفت و درآمدهــاي آن ،قدرت ويرانگري دارد
که افكار و رفتارها را شكل ميدهد .فساد نيز قدرت و تبعات خاص خود را

دارد .ولي مســأله مهم در اين ميان ،وجود رابطه محکم میان نفت و فساد
است كه كمتر مورد توجه قرار ميگیرد .درآمدهاي نفتي به دليل آنكه ناشي
از كار نيست ،يكســره وارد خزانه دولت ميشود و ماهيت آنها رانتي است.
اين درآمدها در فضاي فاقد برنامه اجرائی بلندمدت و نيز در غياب التزام به
قانــون ،عقالنيت خاص نفتي را در افراد و مديران ايجاد ميكند و همزمان
به توســعه فساد دامن ميزند ،و در چنين وضعي مديريت سياسي و اداري
براي ادامه قدرت خود در چرخهاي گرفتار ميشــود كه از ابتدا خواهان آن
نبوده است ،و نفت و فساد در جوامع نفتی به واقعيتهايي جداييناپذير از
یکدیگر تبديل ميشوند .فساد؛ سياستهايی که طرفدار کاهش وابستگی به
نفت هستند را خنثي ميكند و اقتصاد را همچنان بر روي ريل وابستگي به
نفــت نگه ميدارد و اجازه نميدهد كه توليد و صادرات غیر نفتی تقویت و
نيز مديريت كارآفرين و خالق و نهادهاي نظارتي قوی و مستقل در جامعه
شكل گيرد .متقاب ً
ال نفت نيز زمينهها را براي بازتوليد عناصر مقوم وابستگی
به نفت ،از جمله فساد فراهم ميكند و در نهايت اين دو پديده تبديل به دو
روي يك سكه ميشوند.
ولي اكنون ،در حالي که درآمدهاي نفتي به شــدت کاهش یافته است،
برخي از كشورهاي نفتي مثل كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به علت
دارا بودن ذخاير ارزي فراوان و نيز جمعيت کم و باال بودن سهم نفت نسبت
به جمعيت ،در كوتاهمدت مشكلي با كاهش درآمدهاي نفتي ندارند .در مقابل
تعدادي از كشورهاي ديگر هستند كه امروز با بحران و كاهش شديد ارزش
پول خود مواجه شدهاند .برخي كشورها نيز مثل ايران هستند ،كه پيش از اين
تالش نمودهاند که بتدریج از وابستگيشان به نفت بکاهند .اکنون با كاهش
صادرات نفت در اثر تحريمهای غرب و نیز کاهش شدید ارزش نفت فرصت
مناســبی برای کشور پدید آمده است که خود را از وابستگی به نفت نجات
بخشد و دولتمردان نیز تمام هم خودرا برای تقویت تولید داخلی بهویژه در
بخش کشــاورزی و تامین امنیت غذائی و نیز توسعه صادرات غیر نفتی به
کار گیرند.
از سوي ديگر عراق ،ونزوئال ،روسيه ،ايران و كشورهاي مشابه از وقتي كه
با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه شدهاند ،توجه بيشتري را معطوف به حل
مسأله فســاد کردهاند .بنابراين اكنون ایران نیز در موقعيتي ناخواسته ولي
بالقوه مثبت قرار دارد .دولــت ميتواند و ميبايد همزمان اقدامات موازي و
مكمل يكديگر را براي كاهش فساد و نيز كاهش وابستگي به نفت به مرحله
اجرا بگذارد .از جمله براي كاهش وابســتگي به نفت ،بايد بخش خصوصي
قدرتمند ،اولويت به توليد ،اصل قرار دادن عقالنيت و کار كارشناسي ،كوشش
براي ارتباط ســازنده و متقابل با جهان خارج ،اتكاي بودجه دولت به ماليات
به تناسب افزايش توليد و ...مدنظر قرار گيرد و براي حذف فساد ،حاكميت
قانون ،استقالل دادگاهها ،توسعه نظارتهاي رسمي و تقويت نهادهاي مدني
و نظارتي و مطبوعاتي ،شفافيت و نيز گردش آزاد اطالعات و دسترسي به آن،
پاسخگويي دولت در اولويت خواهد بود .اين دو سياست ،باید همپا و مكمل
يكديگر به کار گرفته شود.
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یادداشتهای ماه

«پول برای تولید» آری
«پول برای پول» هرگز
علیاصغر جمعهای
رئیس كمیسیون امور

قوانین بهنحوی اصالح شود که هیچ بانکی حق بنگاهداری نداشته باشد

تشكلهای اتاق ایران
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اقتصاد ایــران مخصوصا در بخشهای تولید و
صنعت با مشکالت پُرشماری روبروست که با وجود
سیاســتهای حمایتی دولت و تالشهایی که در
راســتای اصالح ســازوکارهای اقتصادی صورت
گرفته ،به قوت خود باقی اســت .در عین حال ما
در تمامی بخشها با رکود بسیار عمیقی مواجهیم
که هر روز شــرایط کار را بــرای فعاالن اقتصادی
یکند.
سختتر م 
با توجه به اینکه بودجه کشــور از گذشــته تا
امروز ،همواره بر درآمدهای حاصل از فروش نفت
متکی بوده ،در دورههایــی که مثل امروز قیمت
نفت کاهش چشمگیری یافته ،بحرانهای پنهان،
بیش از قبل خود را نشــان داده و میدهد .در این
شرایط شاید اگر بودجههای عمرانی کمی منطقی
و معقولتر بــود ،خروج از بحران کار ســادهتری
میشــد .اگر بودجه عمرانی کافی داشتیم که آن
را به بخشهای تولیــدی و صنعتی تزریق کنیم،
قدر مسلم از نظر اثرگذاری روی رکود نقش مثبتی
را ایفا میکرد ،چون کارهای عمرانی که آغاز شود
طبیعتاً اثر مشــخصی بر گســترش فعالیتها و
افزایش تحرک در بیست درصد بخش خصوصی
اقتصاد کشــور نیز دارد و همین تحرک پادزهری
برای رکود موجود خواهد بود.
اما برنامههای اقتصادی فعلی ،نشــان میدهد
دســتکم در آیندۀ نزدیک برنامهای برای افزایش
بودجــه عمرانی وجود نــدارد ،در نتیجه اینکه ما
بتوانیــم رونق بخش خصوصی و بخش تولید را از
این طریق به آنها بازگردانیم ،دور از انتظار اســت.
معضــل دیگری که با آن مواجهیم ،مســئلۀ عدم
توانایی مدیریت بحران در ساختار اقتصادی کشور
اســت .این معضل مربوط به امروز نیســت ،بلکه
میراثی اســت که از گذشته به یادگار مانده است.
ما هیچگاه تالش نکردیم نقشه راه مشخصی برای
اقتصادمان در نظر بگیریم ،هیچ وقت نتوانســتیم
روی داشتههایمان برنامهریزی کنیم و در نتیجه،
هرگز بهرهبرداری الزم را از منابع موجود نداشتیم
و نداریم .معضل بعدی که با آن مواجهیم ،کاهش
اعتماد بــه مقولۀ ســامت اداری و اقتصادی در
جامعه اســت .امروزه ،ما هر روز و شــب شاهدیم

که مفاســد اقتصادی بیشتری افشــا میشود و
همین افشــاگریها ،به فضای بیاعتمادی نسبت
ِ
کلیت فضای اقتصادی کشور دامن میزند ،در
به
روند اقتصاد سالم و کار سالم اخالل ایجاد میکند
و باعث میشود نقدینگیها به سمت تولید و رونق
اقتصادی هدایت نشوند.
اولویتها :از اصالح نظام پولی تا حذف
معافیت مالیاتی

نخســتین اولویت اقتصاد ما ،اصالح نظام پولی
و بانکی کشور است ،اما همزمان باید اصالح نظام
مالیاتی کشور را نیز در دستورکار قرار داد به طوری
که در یک بازۀ زمانی مشخص به جایی برسیم که
معافیت مالیاتی بهطور کلی بیمعنا شــود .چراکه
وقتی بحث معافیت مالیاتی در میان باشد ،وقتی
سیستم اقتصادی دونرخی شود دیری نمیگذرد
که ما با یک سیســتم رانتی مواجه میشویم که
همواره و به صورت سیستماتیک «فسادزا» خواهد
بود.
از طرف دیگر سیاستهای پولی و بانکی باید به
نحوی اصالح شود که هیچ بانکی حق بنگاهداری
و تاسیس شرکتهای سرمایهگذاری نداشته باشد.
پــول باید در خدمت تولید باشــد ،نه در خدمت
پول و پولســازی برای بانکها .سرمایهگذاریها
نیز باید هدایت شده باشــد ،آنهم با این رویکرد
که ســرمایه به خدمت جامعه دربیاید تا در جهت
تقویت نظــام تولید مثمرثمر واقع شــود ،چراکه
تقویت نظام تولید ،ایجــاد ارزش افزوده را توام با
افزایش اشــتغال باال میبرد .این درحالی است که
اعمال سیاستهای اشتباه در گذشته ،باعث شده
که تنها یک طبقه خاص از منابع مالی اســتفاده
کنند .در نتیجۀ این شرایط ،بخش تولید که عمدۀ
آنها هم بنگاههای کوچک و متوســط هستند،
آسیبپذیریشــان بیشتر میشود همچنان که تا
االن هم آسیب دیدند.
موضوع دیگر آن است که بازار سرمایه باید یک
بازار سرمایه واقعی ،روشن و قابل پیشبینی باشد.
نــه اینکه عوامل ناپیدا ،هر لحظه و هر روز بتوانند
سیاســتی تازه را در آن اعمــال و آزمایش کنند.

اینگونه اقدامات حبابهای اقتصادی ایجاد میکند
یآید در
و باعث میشود با کوچکترین نسیمی که م 
اقتصاد کشور تالطم ایجاد شود.
اثر مثبت مذاکره و نتایج ابهامآلود طرحهای
اقتصادی

کاهش نقش دولت و نظام بوروکراتیک ،نیاز امروز اقتصاد ایران است
1
از ســال ۱۹۷۳وقتی در جریــان جنگ اعراب و
اسراییل ،کشورهای مســلمان عضو اُپک با کاهش
تولید و افزایش قیمت نفت نخســتین شوک نفتی
را به اقتصاد غرب وارد کردند ،اقتصاددانان امریکایی
از یک رویکرد و برنامه جدید اقتصادی پردهبرداری
کردند که بعدها به عنوان «تــابآوری اقتصاد» یا
 Resilience Economyشــهرت یافت .این رویکرد با
این پرســش آغاز میشود که ما چه کنیم تا قدرت
هاضمه اقتصادمــان را در برابــر جریانات مختلف
بیرونی؛ چه تحوالت طبیعی در اقتصاد بینالمللی
و چه حوادث غیرطبیعی افزایش دهیم .بدین ترتیب
بــود که تابآوری اقتصاد به یکی از محورهای مهم
رویکردهای اقتصادی اقتصاددانان در کشــورهای
بزرگ و مقتدر دنیا همچون امریکا تبدیل شد.
تابآوری اقتصاد موضوعی است که در کشور ما
به ورطۀ فراموشــی سپرده شده است .اینکه ما باید
چه کنیم تا اقتصادمان نسبت به شوکهای طبیعی
یا غیرطبیعی مقاوم شــود؟ هرچند ،شاید کاهش
قیمت نفت به شــکلی که هماکنون جریان دارد در
زمرۀ تحوالت غیرطبیعی در اقتصاد جهان به حساب
بیاید ،اما بسیاری اوقات ما با شوکهای طبیعی در
بازار جهانی مواجهیم که متاســفانه برای تابآوری
در برابر آنها نیز برنامهای نداریم .شوکهایی مثل
رکود فراگیری که چندسال قبل در اقتصاد جهانی
حاکم شده بود از جمله شوکهای طبیعی است که
هرچند سال یکبار در سایه اقتصاد بینالملل اتفاق
میافتد.
2

3
بحــث کاهش نقش دولــت در اقتصاد از جمله
موضوعاتی اســت که از دهه هفتاد شمسی و حتی
پیش از آن همواره در محافل اقتصادی مطرح بوده
است .برای تحقق این امر ،الزم است عزم دولت برای
خروج از فعالیتهای اقتصادی به شدت تقویت شود
و فرآیندهای بوروکراتیک اداری بهســرعت کاهش
پیدا کند .اکنون همــه میدانیم که برای آنکه یک
کار اقتصادی در کشور شکل بگیرد ،چه فرآیندهای
طوالنی و طاقتفرســایی باید طی شود .جایگاه ما
از نظر این شــاخصها مشخص و روشهای بهبود
اوضاع همگی تعریف شــده اســت .تنها یک عزم
مدیریتی میخواهد که با تکیــه بر آن ،دولت اراده
کند از صحنه اقتصادی خارج شــود و اقتصاد را به
دست مردم و فعاالن اقتصادی واقعی بسپارد .و این
همان تحولی است که از آن با عنوان «مردمیکردن
اقتصاد» یاد میشود.
در شــرایط فعلی اقتصاد ایران ،باید پذیرفت که
تابآورکــردن اقتصاد یک ضرورت اســت که باید
هرچه سریعتر انجام بگیرد .کشور ما در یک منطقه
بحرانی از جهان واقع شده است .سالهاست مذاکرات
هستهای در جریان است و ما در پی گفتوگو برای
حل این معضل و بهبود ارتباطاتمان با نظام جهانی

محمدصادق مفتح
دبیرکل اتاق تعاون
ایران

تابآوری اقتصاد
موضوعی است
که در کشور ما به
ورطۀ فراموشی
سپرده شده است.
اینکه ما باید چه
کنیم تا اقتصادمان
نسبت به
شوکهایطبیعی
یاغیرطبیعی
مقاوم شود؟
بسیاری اوقات
ما با شوکهای
طبیعی در بازار
جهانیمواجهیم
که متاسفانه برای
تابآوری در برابر
آنها نیز برنامهای
نداریم.
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وقتی سخن از تابآوری اقتصاد به میان میآید،
چهار مولفه اصلی مطرح میشــود که اقتصادهای
مختلف دنیا با تحقق بخشــیدن به آنها میتوانند
ظرفیتهای تابآوری را در ساختار موجود خویش
باال ببرند:
اول :مردمی کردن اقتصاد یا خروج سریع دولت
از بخش اقتصادی
دوم :روانســازی اقتصــاد و کاهــش نظامهای
بوروکراتیک
سوم :شفافیت و کاهش زمینههای ایجاد فساد
چهــار :دوری از اقدامــات هیجانــی و
پیشبینیپذیرکردن رفتار اقتصادی دولت به منظور
پرهیز از ناامن کردن فضای اقتصاد

بــه عقیده نگارنــده ،تحققبخشــیدن به چهار
مولفۀ تابآوری اقتصــاد در ایران نهتنها احتیاج به
مقدمهچینی و کار تحقیقاتی تازه و سنگینی ندارد،
بلکه به خاطر زمینههای موجود در گذشته اقتصاد
ایران و تجربیات پیشــین ،کاری شدنی است که با
سرعت و به سادگی قابل انجام خواهد بود .بحثها
تئوریزه شــده ،در مقابل تئوریها ،مابهازای وافی و
کافی و نمون ههای قابل اتکایی در جهان وجود دارد
که در موارد و حالتهای مختلف ،تجربههای موفقی
را برجای گذاشته است .میشــود نمونههایی را از
میان کارهایی که انجام شــده و موفق بوده انتخاب
کرد و الگو قرار داد.
در نتیجه اینها اقتصاد تنومند میشود تا بتواند
در مقابل امواجی کــه چه به صورت طبیعی و چه
مصنوعی ایجاد میشــوند ،مقاومت کند .در مقابل،
عدم وجود هر یک از این مولفهها در سپهر اقتصادی
کشــور ،تابآوری نظام اقتصادی را پایین میآورد
و موجب میشــود اقتصاد ،نسبت به هر خبر و هر
تکانهای؛ چه سیاسی و چه اقتصادی ،واکنش نشان
دهد و در الک دفاعی فرو رود.
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دولــت یازدهم طی دوران حضورش در جایگاه
دستگاه اجرایی کشور ،سیاستها و لوایح بسیاری
را ارائه کرده اســت اما هنوز نتیجه مشــخصی از
رهگذر این سیاستها بهدست نیامده است .شاید
مهمترینشــان الیحۀ حمایــت از تولید بود که
هــم در اتاق تهران و هم ایران روی آن کار شــد.
بیســتوچهار بند بود که بــه مرکز پژوهشهای
مجلس هم داده شــد تا نظر خود را اعالم کند اما
به نظر نمیرسد اینگونه تالشها بهتنهایی راهگشا
باشند ،بلکه ما به ارادهای معطوف به عمل و نتیجه
نیاز داریم .با این حال از زمان روی کار آمدن دولت
یازدهم ،آرامشی نسبی در تمام بخشهای کشور،
بخصوص در بخش اقتصادی ایجاد شد که ما را از
آن التهاب هرروز تصمیمگیری و ندانمکاری دولت
قبل خارج کرد .این آرامش بســیار مثبت است و
نتایج آن برای اقتصاد کشور مبارک است.
از طرفــی در همین مذاکراتــی که تا به حال
انجام شده ،بخشــی هرچند ناچیز از تحریمها در
بخشهای کشــتیرانی و پتروشــیمی رفع شده
که به ســهم خود اثر مثبتی در روند فعالیتهای
اقتصادی داشته است .به طور کلی باید پذیرفت که
اقتصاد ایران نمیتواند جدا از اقتصاد جهان باشد.
در حقیقت ،هیچ کشوری نمیتواند بگوید من در
تمام مسائل خودکفا هستم ،چراکه الزمه اقتصاد
پویا ارتباط با اقتصادهای دنیاست.
اولیــن اصل در ارتبــاط اقتصادی نیز مبادله
پولی و کاالیی اســت .اینکه ما نمیتوانیم در قبال
کاالیی که صادر میکنیم پول را به راحتی دریافت
کنیم یا هزینۀ خرید کاالیی که میآید را از طریق
سیستم بانکی پرداخت کنیم و حتما باید از طریق
صرافیها اقدام کنیم از جمله مواردی اســت که
به شــدت به روند فعالیتهای تجاری و بازرگانی
بخش خصوصی ما آسیب میزند .بنابراین اگر این
مذاکرات به نتیجه برسد و حتی تحریمها نه یکباره،
بلکه به تدریج هم برداشته شود ،بسیار موثر خواهد
بود.
متاســفانه طی ســالهای اخیر ،بیبرنامگی،
مســائل و اختالفات داخلی ،نســبت به مســائل
خارجی ،به مراتب اثرات خردکنندهتری بر اقتصاد
ایران داشته است .چون مذاکرات و مسائل فیمابین
ما و کشــورهای غربی اکنون کامال مشــخص و
شفاف است و حتی در صورت بروز اشکال در کار،
میتوان به نوعی محدودیتها را دور زد و به نتیجه
رسید ،اما مسائل داخلی و فسادهای مالی موجود
آسیبزاتر است و رهایی از آنها جز با اراده و عزمی
همگانی امکانپذیر نخواهد بود.

اقتصاد مقاومتی ،تابآوری اقتصاد
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پژوهش اتاق بازرگانی تهران

یادداشتهای ماه

هستیم که انشااهلل بتوانیم در آن به یک نقطۀ توازن
دســت پیدا کنیم .اما باید توجه داشت که منطقه
خاورمیانه ،ذاتاً منطقهای مستعد بحران است .یعنی
ما نباید تصور کنیم که اگر روزی مسئله هستهای را
حل کنیم تمام مشکالت کشور حل میشود .خیر!
ما در منطقهای قرار داریم که هر روز آبستن اتفاقی
تازه اســت ،چراکه منطقه ،منطقه ملتهبی اســت.
این واقعهای تازه و بدیع نیســت که در طول تاریخ
همواره خاورمیانه منطقه ملتهبی بوده است .بنابراین
ما همیشه باید برای اتفاقات غیرقابل پیشبینی در
حوزه جغرافیایی اطرافمان آماده باشیم .وقایعی که
حتماً کشور ما و اقتصاد ما متاثر از آنها خواهد بود.
4

نظام بوروکراتیک
خاصیتش این
است که نوعی
مقاومت نسبت
به تغییر دارد.
غلبهکردن بر این
مقاومت ،اصرار و
فشار مضاعفی را
از جانب مدیریت
عالی کشور
میطلبد .وگرنه
اگر بنا باشد
اقتصاد کشور
به همان روش
که در این مدت
اداره میشده
اداره شود ،کاری
از پیش نخواهیم
برد.

نگر
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از ظاهر امر اینطور برمیآیــد که عزم و اراده برای
حل مشکالت اقتصادی کشــور در مدیریت عالی
دولت وجود دارد .موضوعی که بارها هم اعالم شده
و جای خوشــحالی دارد ولی اینکه «بدنه اجرایی
دولــت» نه مدیریت عالی ،تا چه حد در این زمینه
حرکت جدی انجام دهنــد ،اینکه تا چه حد واقعا
فرآیندهــای اقتصاد دولتی ،کاهــش پیدا کرده یا
دولت از حیطههای اقتصادی خارج شــده و امثال
اینها جــای بحث دارد .من معتقــدم بدنه اجرایی
دولــت کانونی اســت که در مقابــل این تحوالت
مقاومت میکند .مقاومتی که جدید نیســت بلکه
ســابقهای طوالنی دارد .شاید از دو دهه قبل یعنی
از دهه هفتاد که بحث خصوصیســازی مطرح شد
و دولتها تا امروز ،هرکدام با شــدت و ضعفی این
مسئله را پیگیری کردند ،ما با این شکل از مقاومت
مواجــه بودیم .بنابراین ،اینکــه آیا خروجی دولت
یازدهم در جهت تابآورکردن اقتصاد طی یکسال
و نیم گذشــته ،خروجی مطلوبی هست یا نیست،
جای بحث دارد ،و حتی اگر به این نتیجه برســیم
که خروجی چندان مطلوبی نداشته ،مدیریت عالی
کشور خیلی مقصر نیست ،بلکه این شرایط ناشی
از مقاومــت بدنه اجرایی دولت اســت .دالیل این
مقاومت نیز تا حد زیادی ذاتی و طبیعی است .چون
بوروکراســی همواره تالش میکند ساختار خود را
حفظ کند و همیشه در برابر تغییر مقاومت میکند.
باالخره تشکیالتی دولتی ایجادشده و مدتهاست
کارهایی را به صورت روزانه انجام میدهد .جداشدن
از اقتصاد و تجارت برای آن بخش دولتی یقینا کار
سختی است .مقاومت میکند ،سعی دارد اعالم کند
که در عدم حضور او ،ایجاد بحران میشــود .مثال
ما وقتی بحث خصوصیسازی پاالیشگاههای نفت
را مطرح میکنیم دائم سیگنالهای اعالم خطری
میآید که این کار ممکن است بحران درست کند،
احتمال دارد مشکل ایجاد کند و امثال اینها .بدنه
بهطور طبیعی مقاومت میکند و نظام بوروکراتیک
خاصیتش همین است که نوعی مقاومت نسبت به
تغییر دارد .غلبهکردن بر این نیروی مقاومت ،اصرار،
تاکید و فشــار مضاعفی را از جانب مدیریت عالی

کشور میطلبد .وگرنه اگر بنا باشد اقتصاد کشور به
همان روش ،سبک و سیاقی که در این مدت اداره
میشده اداره شود ،کاری از پیش نخواهیم برد.
5
بحث خصوصیسازی یکی از مسائلی است که آغاز
آن به ســالها قبل از انقالب بازمیگــردد .زمانی
که دولت به این نتیجه رســید بایــد اقتصاد را به
دســت مردم بدهد ،نهادهایــی در این رابطه ایجاد
کرد ،ســازمانهایی تاسیس شــد که دولت را در
این واگذاریها یــاری کند .در همین قالب بود که
مثال دولت بــرای خودش تعریف کرد که در بخش
بازرگانی تنها مسئولیت «خدمات» بازرگانی را دارد
نه «فعل» بازرگانی .این حرکتهایی اســت که در
دهۀ  ۱۳۵۰شکل گرفت .با پیروزی انقالب و مسئله
جنگ غلظت حضور دولت در اقتصاد بیشــتر شد و
سقف دولتیشدن اقتصاد بهشدت افزایش پیدا کرد.
بخشی از این مسئله ناشی از ضروت جنگ و انقالب
بود ،بخشــی به دلیل نوعی هیجان ،نگرانی و طرز
تفکر خاص که مدیران اولیه عالی کشور به اقتصاد
داشتند و باعث شد نقش دولت در اقتصاد به شدت
تشدید شود .االن باید میزان حضور دولت در اقتصاد
با همان شیب کاهش پیدا کند اما متاسفانه در این
راستا عملکرد چندان موفقی در بیست سال گذشته
برجای نگذاشتهایم و به هر دلیل و بهانهای ،چه تعلل
دولت و چه مقاومت ســاختار بوروکراتیک ،دولت
هنوز نتوانسته وزن خودش را در اقتصاد کاهش دهد.
6
آنچه دربــاره تابآورکــردن اقتصاد مطرح شــد
خوشبختانه مدتی است در سطوح عالی نظام مورد
توجه جدی قرار گرفته است .سال گذشته در چنین
ایامی بود که مسئولین خدمت مقام معظم رهبری
رســیدند و ایشــان بحثی را تحت عنوان «اقتصاد
مقاومتی» تبیین کردند .دربارۀ اقتصاد مقاومتی از
همان ابتدا دو نظر وجود داشت .برخی این اقتصاد
را معــادل نوعــی ( Resistance Economyاقتصــاد
ریاضتی) دانســتند ،اما دیگرانی هم بودند که آن را
به عنوان تالشـ�ی برای رسیدن ب ه �Resilience Econ
 omyیا (اقتصاد تــابآور) ارزیابی کردند .به عقیدۀ
من ،با توجه به ابالغ سیاســتهای اجرای اقتصاد

مقاومتی ،نقطهنظر مقام معظم رهبری از این رویکرد
به تابآورکردن اقتصاد ،بسیار نزدیکتر است .یعنی
تالش برای آنکه ،بدنه اقتصاد نسبت به شوکهای
جهانی ،نســبت به هیجانات سیاســی و تکانههای
اقتصادی بتواند مقاوم شــود .رهنمودهایی که مقام
معظم رهبری طی این مدت درباره اقتصاد مقاومتی
مطرح کردهانــد ،در کنار طرح مولفههایی همچون
واگذاری کار به مردم ،این برداشــت را پررنگتر نیز
یکند.
م 
7
در دوران جنگ سرد ،جهان به دو بلوک شرق و غرب
تقسیم میشد .دو مجموعه از کشورهای مختلف که
تقریبا در تمامی مســائل مهم سیاسی و اقتصادی
در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشتند و تفاهمی در
میانشان متصور نبود .وقتی فروپاشی شوروی اتفاق
افتاد ،این مرزها شکســته شد ،دوقطبیها از میان
رفت و از آن پس ،هر دو کشوری را که مدنظر قرار
دهید اصوالً در برخی مسائل تضاد منافع دارند و در
مســائلی دیگر اشتراک منافع .اینکه از لیست تضاد
منافع کم کنید و به لیســت اشتراک منافع اضافه
کنید یک بحث منطقی است که بین هر دو کشوری
باید انجام شود .تحقق این مهم ،مذاکره میخواهد.
یعنی باب مذاکره مستمر ،یعنی در ارتباط مستمر
بودن .باید دائم این مســائل را با هم بررسی کرد و
روی منافع مشــترک تکیه کرد تا هرجا الزم است
اقدام مشترک انجام دهیم و در نقاط اختالفنظر به
اشتراک نظر دست یابیم .هیچ دو کشوری از مذاکره
با یکدیگر بینیاز نیستند .مذاکره یک ضرورت است،
چراکه شما هرچه از التهابات سیاسی کم کنید فضا
را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی بازتر میکنید.
تنشزدایی در جنبه اقتصادی فضا را باز میکند تا
بازرگانان ،تجار و فعاالن اقتصادی راحتتر با یکدیگر
کار کنند .مذاکرات هستهای میان ایران و کشورهای
 ،۵+۱در یک دهه گذشــته همواره در جریان بوده
و در دولــت یازدهــم نیز از ابتــدا رویکردی جدی
به آن وجود داشــته اســت .نه تنها ما ،بلکه تمامی
کشورهای جهان برای پیشرفت ،برای حل مشکالت
فیمابین ،ناچار به مذاکره و تعامل با یکدیگر هستند.
این بحثی منطقی اســت که در اصل آن نمیتوان
تشکیک کرد .همچنانکه بنیان اقتصاد بر پایۀ مذاکره
و تضارب منافع ،برای رسیدن به یک مرز مشترک
و تجمیع منافع دوطرف است ،در بحث سیاسی نیز
همینگونه است .ما حتما و همواره باید با کشورهای
دیگر در رابطه باشیم و مســائل مشترکمان را به
بحث بگذاریم .در اصل مذاکره برکت اســت .اینکه
موضوعات مــورد اختالف روی میز قــرار بگیرد و
بحث منطقی روی آنها انجام شــود روشی پذیرفته
شــده و تنها روش منطقی تعامل هر دو کشور در
جهان اســت .روشی که امید است با رویکرد تازهای
که دولت اتخاذ کرده هرچه زودتر به نتایج مطلوب
منتهی شود.

نشاط؛ حلقۀ گمشدۀ اقتصاد امروز
چارۀ مشکالت روزافزون اقتصاد ایران ،بازگرداندن نشاط به تولید است
رکــود تورمی حاکم بر اقتصاد امروز ایران ،هم
پیچیده است و هم نه .نخستین اولویت اقتصاد این
است که ما شاخص «نشاط» را که در اقتصادمان
به شــدت کمرنگ شده اســت به آن بازگردانیم.
نخســتین قدم برای بازگرداندن نشاط این است
که از رکود حاکم بر اقتصاد بکاهیم .در عینحال
کشور سالهاســت درگیر تورمی سرسامآور نیز
هســت و بایــد آن را کاهش داد اما کاســتن از
تورم هم نباید بهگونهای باشــد که بهخاطر مهار
آن از رکود غافل شــویم .متاسفانه این اتفاق طی
دوســال اخیر رخ داده ،و کاهش حجم نقدینگی
بــرای کنترل تورم ،با واقعیتهــای اقتصاد ایران
متناســب و متوازن نبوده است .این عدم توازن و
عدم تناسب باعث شده که مصرفکنندگان قدرت
خرید را از دست بدهند .وقتی مصرف از بین رفت،
تولید نیز به تبع آن محدود میشــود و آرامآرام
از بین میرود .تولیدکنندگان ما کاالهایشــان را
برای بازارهای هدف تعریف میکنند .اما متاسفانه
بازارهــای هدفی که تا امروز بــرای اقتصاد ایران
تعریف کردهایــم ،بازارهای محــدودی بوده که
همین بازار هدف محدود هــم با توجه به رکود،
توان خرید را از دســت داده اســت .حقیقت این
است که برای مصرفکننده تولید میکنیم و وقتی
مصرفکنندهای نباشد که از تولید استقبال کند،
خودبخود تولید حذف خواهد شد.
حمایت از مصرف؛
راهی برای بازگرداندن نشاط

قوانین خوبی که
ضمانت اجرا ندارند

در ایران ،دولت یازدهم طی مدتی که بر ســر کار
آمده ،با ارائه چند الیحه و طرح اقتصادی ارادۀ خود
را برای حل مشکالت اقتصادی تا حد زیادی نشان
داده است ،در این برنامهها حداکثر تالش صورت
گرفته تا در برنامهریزیهای اقتصادی ،درســت
هدفگذاری شــود و از این منظر جای امیدواری
دارد ،اما متاســفانه همانند بقیه لوایح ،طرحها و
یهای
فگذار 
برنامههــا این ایدهپردازیهــا و هد 
درســت نیز روی کاغذ مانده و ضمانت اجرایی و
توان اجرایی متناســب با آنچه گفته شده ایجاد
نشده است.
همین وضعیت اســت که در تمامی سالهای
اخیر ،با وجود ارادۀ معطوف به هدفِ دولتها برای
حل مشکالت اقتصادی ،ما با دهها برنامۀ و الیحۀ
بالاجرا مواجه باشیم .الزمه موفقیت این برنامههای
خوب اجرای آنهاست و «اجرا» ،نیازمند مدیریت
اجرایی توانمند و با برنامه اســت که در چارچوب
آن برنامه مدیریتی حرکت کند و قطار توسعه را
به نتیجه مطلوب برساند .متاسفانه ما جز درصدی
ناچیز ،هرگز نتوانســتهایم آنچه گفتیم و نوشتیم
را به موعد اجرا بگذاریم و در نتیجۀ همین روند،
سه طرح بزرگ اقتصادی در دولت یازدهم شامل
قانون بهبود فضای کسبوکار ،بسته خروج از رکود
و الیحه حمایــت از تولید فقیر مانده و به نتیجۀ
دلخواه نرسیده است.

مذاکرات هســتهای یک ســالی است که شدت
گرفته و مســئوالن پیوسته از پیشرفت مذاکرات
میگویند امــا این مذاکرات ،متاســفانه جز آثار
روانی بر اقتصاد ایران دستاورد چشمگیر دیگری
نداشته است .هرچند اگر به یک توافق ارزشمند
بــا حفظ منافع نظام و جمهوری اســامی ایران

متاســفانه نه در قانون بهبود فضای کسبوکار،
نه بســته خروج از رکــود ،التفاتی کــه باید به
حوزۀ کشاورزی بشــود نشد و استراتژیستهای
اقتصادی دولت از این بخش غافل شدند .گواینکه
ما معتقدیم در اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام
معظم رهبری اســت و همه ما به اصول آن باور
داریم یکــی از بازوهای اصلــی و اهرمهایی که
میتواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند این است
که کشــاورزی مدرن ،کشاورزی تکنولوژیمحور
و کشــاورزی تولیدکننده ناب را خیلی بیشتر از
امــروز و در جایگاه بهتــری ببینیم .و این جای
تاسف دارد که به کشــاورزی اهمیت الزم داده
نشده است .ما در ایران ظرفیتهای بسیاری در
حوزه کشــاورزی و دامداری داشته و داریم که
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .مث ً
ال ظرفیت
تولید محصــوالت و فرآوردههــای پروتئینی از
جمله گوشــت مرغ را به اندازه کافی در کشــور
داریم ولی نتوانســتیم ایــن ظرفیت را مدیریت
کنیم تا امروز که به جایی رسیدیم که به خاطر
نداشتن نشاط در بازار میگوییم تولید را محدود
کنیم تا صنعت از بین نرود.
همینطور در تولید خرما ،کشــمش ،پسته و
ســایر مواردی که واقعا به خاطر منابع ارزشمند
طبیعی کــه داریم میتوانیم بخــش عظیمی از
خواستههای مردم را پاسخگو باشیم اما متاسفانه
مدیریت خوبی بر منابع انجام ندادهایم .تقریبا یک
درصــد از جمعیت دنیا را داریــم و در عین حال
یک درصد از خاک حاصلخیز جهان را نیز به خود
اختصاص دادهایم ،اما عدم التفات به سرمایهگذاری
در بخش کشــاورزی باعث شده است که نتوانیم
امنیــت غذایی الزم را از نظر کمــی و کیفی در
جامعــه ایجاد کنیم .درحالی کــه امنیت غذایی
همان اقتصاد مقاومتی است ،چنانکه اگر بتوانیم
این امنیت غذایی را با پتانسیل کشاورزی و با توجه
به کشــاورزی در جامعه ایجاد کنیم اساسیترین
قدم را در راه تحقق اقتصاد مقاومتی برداشتهایم.

شمسعلی
هادیزاده معلم
رییس کمیسیون
کشاورزی اتاق
ایران

چارۀ مشکالت
روزافزون اقتصاد
ایران ،بازگرداندن
نشاط به تولید
و بازارها است،
اما چگونه؟ یکی
از راهکارهای
بازگرداندن نشاط
به اقتصاد این
است که بازار و
مردم را تحریک
کنیم.

نگر
آینده

تدبیر ،امید ایجاد کرد
اما یأس در کمین است

امنیت غذایی؛
حلقۀ مفقودۀ اقتصاد مقاومتی
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چارۀ مشکالت روزافزون اقتصاد ایران ،بازگرداندن
نشاط به تولید و بازارها است ،اما چگونه؟ یکی از
راهکارهای بازگرداندن نشاط به اقتصاد این است
که بازار و مردم را تحریک کنیم .به عنوان مثال،
وقتی لهستان نمیتواند به روسیه سیب صادر کند،
در کشور جنبشی اتفاق میافتد که چطور سیب
تولیدی را به مصرف برسانیم و چگونه مردم را به
مصرف سیب تشویق کنیم؟ راههای بسیاری وجود
دارد .شاید دولت بتواند روی این سیب یارانه بدهد
یا هر تصمیم حمایتی دیگری را اتخاذ کند .شاید
کاالیی که در اینجا ســیب است را از تولیدکننده
بخرد و رایگان در اختیار مصرفکننده قرار دهد.
این فرآیند که جز با کمک دولت امکانپذیر نیست
یکی از راههایی اســت که در اقتصاد ،نشاط ایجاد

میکند .دولت الزم اســت که بــر روی افزایش
اشــتیاق به مصرف کاالهای مفید سرمایهگذاری
کند .از ایــن راه ،عالوه بر اینکــه تولید تضمین
میشود ،جامعه نیز به یک سالمت ایدهآل از طریق
مصرف کاالهای کیفی و ارزشمند خواهد رسید.

برسیم مطمئنا میتواند بعد از آن قدمهای درستی
با توجه به شرایط ایجادشده برداشت که به اقتصاد
کشور و ایجاد نشاط در آن کمک کند.
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پیشگیری از فساد

مادۀ  19ابالغیه اقتصاد مقاومتی
شفافسـازی اقتصـاد و سالمسـازی آن و جلوگیـری
از اقدامـات ،فعالیتهـا و زمینههـای فسـادزا در
حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و . ...

یحیی آلاسحاق :اگر برای حل کردن معضل فساد از حلقه فسادساز ،مفسد
و خود فساد ،فقط یک حلقه آن را بگیریم ،به طور مثال رانتخوار را دستگیر
کرده و او را اعدام کنیم اما سیســتمی که عامل بهوجود آمدن فساد است را
چگاه بهبودی در اوضاع حاصل نمیشــود .اگر نظام بانکی ما
آزاد بگذاریم ،هی 
روابط ،سیاستهای بانکی ،اعتباری و وامی خود را تصحیح نکند ،اگر در کل
اقتصاد قیمت پول غیررسمی و رسمی همچنان دارای شکاف گسترده باشد،
فساد تداوم خواهد یافت.
محمود جامســاز :یکی از منابع ورود فساد به کشور ،تورم و کاهش ارزش
پول ملی است .به قول «کینز»« :مخربترین سیاستها در یک کشور کاهش
قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی است ».در تورم افرادی
ثروتمند میشــوند که وابسته به رانتها هســتند .چرا سیستم بانکی ما به
بنــگاهداری روی آورده و از منابع مردمی وام میدهــد؟ به اعتقاد من برای
مبارزه با فساد قدم اول جلوگیری از بروز زمینهها و بسترهای فساد است.
حسین راغفر :یکی از راه حلهای پیشگیری از بروز فساد که باید به آن فکر
کرد تقویت جامعه مدنی به معنای کلی است .در واقع اگر تشکلهای مدنی،
احزاب سیاسی و رسانهها ،سندیکاهای کارگری و مردمی و اتحادیهها فعالیت
کنند جلوی بسیاری از کژکاریها گرفته خواهد شد.

غالمرضا حیدری کردزنگنه :پیچیدگی ،عدم شفافیت و عدم ثبات قوانین
و مقررات کشــور ،نهادهای موازیکار چه در بخــش اجرایی و چه نظارتی،
ناکارآمدی قوه قضاییه و دســتگاههای نظارتی و بهطور کلی فرآیند طوالنی
مبارزه با فســاد ،همگی ناشی از بوروکراســی پیچیدهای است که در کشور
بهوجود آمده است.
محمود آخوندی :عملکرد شــفاف دولت میتواند عامل بســیار مهمی در
پیشگیری از فســاد و همچنین بهبود روند رسیدگی به چنین پروندههایی
باشد .از طرف دیگر کشور ما با چنین میزانی از آلودگی به فساد نیازمند قوه
قضاییهای توانمند و مستقل است که تحت هیچ شرایطی از مواضع خود کوتاه
نیاید و درگیر مصلحتاندیشــی و رانتجویی نشود .با وجود قوانین فعلی و
همچنین امکانات دستگاههای نظارتی ،پیگیری مفاسد اداری و اقتصادی امری
ناممکن نیست ،اما الزم است ارگانی ورای دستگاههای نظارتی موجود نیز بر
عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

میکائیل عظیمی :اگر به تصریح ســخنان مسئوالن امر ،بخش عمدهای از
مفاســد اداری از داالن مناقصات عبور کرده و مشکوک به پولشویی هستند،
نهتنها نیازی به تدوین قوانین تازه و ازدستدادن زمان و در نتیجه افزودن بر
تناقضات قانونی نیست ،بلکه میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود ،هم
نشان داد که دولت به واقع قانونگراست و هم با کردا ِر غیرنمایشی ،پایداری
خود بر وعدههای انتخاباتی را به رخ کشد.
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محمد دلفروز :در عرصه اداره کشــور نمیتوان تنها به بحثهای نظری بسنده
کرد بلکه حتما باید نهادهای نظارتی قوی برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری
وجود داشته باشد .نهادهای نظارتی دولتی -اجتماعی که بتوانند عوامل بروز فساد
را شناسایی کنند و در جهت رفع آنها بکوشند .در صورتی که این نهادها وجود
نداشته باشند هر بخشی مستعد فساد است و نمیتوان بین آنها تمایزی قائل شد.

علی دینی ترکمانی :بدون چشمپوشی از اهمیت گستردگی دولت در فساد،
میتوان گفت این عامل وزن غالب را ندارد .تودرتویی نهادی عامل مهمتری
اســت .برای رفع این مشکل الزم نیست قوه مجریه کوچک شود بلکه مراکز
قدرت و تصمیمگیری حتی در سیستم نظارتی باید کمتر شوند .وقتی تعداد
این مراکز زیاد است ،امکان باندبازی و دورزدن هم بیشتر میشود.

نگر
آینده

حجتاهللمیرزایی :بــرای مبارزه جدی با فســاد اداری و اقتصادی چند
پیششرط الزم اســت؛ یکی از این پیششرطها وجود فضای باز رسانهای و
یا آزادی بیان جدی برای رسانهها است تا بتوانند بدون واهمه منابع و دالیل
فساد را به صورت روشن و آشکار در جامعه اعالم و بازگو کنند .در واقع شرط
جدی برای مبارزه با فساد این است که موارد فساد پرهزینه و کمدرآمد باشند.
یعنی انگیزههای فساد ،با افزایش جدی هزینههای فساد از بین برود.

سیدمحمود حسینی :سیستم نظارتی ما قابلیت الزم را ندارد و در نتیجه
دچار فساد میشود .مدیران فاسد نیستند بلکه ساختار مشکل دارد .اگر همه
نهادها مدرن شــوند مسائل خودبهخود حل میشــود .به خاطر عدم وجود
نهادهای مدرن است که نمیتوان با فساد مقابله کرد.

11

اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اداری

پرونده ویژه
عکس :امید ایرانمهر

برخورد با
فسادسازبرفساد
اولویت دارد
اقتصاد مقاومتی و ضرورت مقابله
توگو با
با مفاسد اداری در گف 
یحیی آلاسحاق

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
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عظیم محمودآبادی:یحیی آلاسـحاق رییس اتاق
بازرگانـی ،صنایـع و معـادن تهـران اصلیتریـن
علت بـروز مفاسـد متعـدد و البته بـزرگ اداری
را خـارج شـدن نظام اقتصادی کشـور از مسـیر
عـادی خـود میدانـد .او همچنین معتقد اسـت
بوروکراسـی پیچیده ،بـا قوانین متعدد و دشـوار
یکـی از فاکتورهـای مهم در رشـد و توسـعه این
توگوی
مفاسـد بوده اسـت .متن زیر حاصـل گف 
آیندهنگـر بـا رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع،
معـادن و کشـاورزی تهـران در شـرایطی اسـت
کـه مبـارزه با فسـاد به یـک مطالبه و خواسـت
عمومـی در حاکمیـت ایران تبدیل شـده اسـت.

بحث ما درخصــوص اقتصاد مقاومتی و
ضرورت مقابله با مفاســد اداری است .اولین
سوال این اســت که آیا اساسا قبل از وقوع
فساد امکان جلوگیری از آن وجود دارد؟ اگر
اینطور است به نظر شما ،این امر با چه شیوهها
و راهکارهایی امکانپذیر خواهد شد؟

برای پرداختن ریشهای به این موضوع باید عقبه
و ریشــههای نامحســوس آن را پیدا و حل کرد.
در صورتی که این مهــم انجام گیرد ،خودبهخود
راهحل برای موارد محســوس آن نیز پیدا خواهد
شد .لذا امر محسوس این است که ما در جامعه با
نوعی فساد مواجه هستیم که هر کسی میکوشد
با عناوین مختلفی چون اختالس ،سوءاســتفاده،
رشوهگیری ،رانتخواری و امثال اینها آن را مطرح
کند .هر کسی با ادبیات خاص خود میخواهد این
حقیقت محسوس را بیان کند که اقتصاد کشور از
ریل خارج شــده است .یعنی موضوعات اقتصادی
روی نظم و قاعده همیشگی نیست .نظام اقتصادی
مســیر عادی خود را طی نمیکند و در واقع وارد
مســیرهای انحرافی شده اســت .به محض اینکه
این مســئله در سطح جامعه عنوان شد که رشد،
توسعه و فرایندهای اقتصادی از مسیرهای عادی
قابل انجام نیست و هزینههای بسیار باالیی را دربر
دارد ،راههای فرعــی و کورهراهها پیش روی افراد

قرار گرفت .این موضوع محسوس بود و از مسئوالن
نظام تــا مردم کوچه و بازار همه آن را احســاس
کردند .خطر اینجاست که این مسئله به فرهنگ
تبدیل شــود ،و به تعبیر دینی ،معروف به منکر و
منکر به معروف تبدیل شود .بهنحوی که هرکسی
قصد آغاز و یــا انجام فعالیتی اقتصادی را دارد در
اولین قدم در اندیشــه تنظیم روابط بدون توجه
به ضوابط باشــد ،یعنی بهجای طیکردن مراحل
معمول و رایج اداری ،استعداد و تالش خود را صرف
استفاده از روابط کند .این یک آفت محسوس است
که به محض خارج شــدن از ریل به دست افرادی
خارج از سیستم میافتد و آنها بدون محدودیت
خاصی ،بســته به اقتضائات زمانی و مکانی از این
فرصت استفاده میکنند و نتیجه آن بدون تردید
فساد اســت .یک پله پایینتر ،توجه به این نکته
است که این فساد انتزاعی است یا سیستمی .من
معتقدم فساد یک «سیستم» است که حداقل سه
رکن دارد .یعنی فســاد تابع یک جریان فسادساز،
یک جریان مفســد و یک موضوع فساد است .به
عنــوان مثال در موضوع رانت ،یکــی از ارکان آن
وجود رانت اســت ،رکن دیگر وجــود رانتخوار و
سوءاســتفادهکننده از موقعیت و رکن سوم وجود
رانتساز است .بنابراین برای شکلگرفتن هر فساد
اداری این سه رکن دستبهدست هم میدهند ،و
من معتقدم ریشه بهوجودآمدن رانت و رانتخوار،
نیز وجود رانتساز است .برای اینکه منظور سخنم
محسوس شود مثالی میآورم .فرض کنید ویروس
آنفوالنزا در منطقهای شیوع یابد ،مسئوالن مربوطه
افــراد را برای معالجه به مراکز درمانی میبرند اما
بــا درمان یک گروه ،گروه دیگــری جایگزین آن
میشود .علت این امر در ویروسیبودن فضا است.
هرچقــدر هم کــه معالجه صورت بگیــرد بازهم
ریشهکن نخواهد شد چرا که ویروس آنفوالنزا در
حال بیمارسازی اســت و تا زمانی که فضا عاری
از ویروس و میکروب نشود و سیستم ویروسساز
متوقف نشود شرایط بهبود پیدا نخواهد کرد.
تعریف شــما از فســاد این بود که هر
موضوعی که از مسیر اداری خود منحرف شود
میتواند زمینهساز فساد اداری باشد .سؤالی
که در اینجا مطرح میشــود این است که آیا
تعدد قوانین و پیچیدگیهای بوروکراســی
حاکم میتواند خود عاملی برای تسریع جریان
فسادسازی باشد؟

اتفاقا من قصد داشتم به همین نقطه برسم .در
رابطه با فضای حاکم بر محیط اداری باید به چند
نکتــه توجه کرد .یکی عوامل بیرونی که بر فضای
اداری مؤثر هســتند ،دیگری خود محیط اداری و
درنهایت بوروکراسی حاکم بر آن .اگر بنا بر بررسی
فساد اداری باشد باید قبل از هر چیز فضای حاکم
بر محیط اداری و این سه دسته عامل مؤثر بر آن را
در نظر گرفت .در اینجا بحث را از مورد آخر شروع

همان طور که اشــاره فرمودید ،فساد از
رابطه بین افراد فراتر رفته و به یک سیستم
قدرتمند تبدیل شده است که همچنان نیز به
فعالیت خود ادامه میدهد .شما برای از بین
بردن فســادی که تبدیل به قدرت و حتی
فرهنگ شــده و در مواردی حتی میتواند
ارگانهای رسمی کشــور را تهدید کند چه
راهکاری را پیشنهاد میکنید؟ از چه کسانی
میتوان انتظار برخورد با مفاسد اداری داشت؟

اتــاق بازرگانــی چه ظرفیتــی برای

آیا شما تا کنون جلســاتی با نهادهای
اجرایی و قضایــی مثل قوه مجریه و قضاییه
پیرامون این موضوعات داشتهاید؟ آیا تالشی
در جهت انتقال تجربیات اتاق به این نهادها
صورت گرفته است؟

بله ،این مســائل هم در کمیسیونها و هم در
هیأت نمایندگان و هــم بهطور خصوصی مطرح
شده است .زمانی نیز موافقتنامهای را با قوه قضاییه
راجع به برگزاری دورههای آموزشی پیرامون مسائل
اقتصادی امضا کرده بودیم تا قضاتی که قرار است اگر نظام بانکی
راجع به مســائل اقتصادی حکم کنند این دورهها ما روابط،
را بگذرانند و یا اتاق با عنوان مشــاور در بررســی سیاستهای
پروندههای مفاسد اداری در کنار آنها قرار گیرد.
ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم در
برخورد با مفاســد اقتصادی چیست؟ فکر
میکنید میتواند نسبت به گذشته موفقتر
عمل کند؟ آیا روشهای بهکارگرفتهشــده
جدیدی در برخورد با فســاد وجود دارد یا
رسد همان روشهای گذشته در حال
بهنظر می 
اجرا است؟ شما سخنرانی رییسجمهوری را
پیرامون مبارزه با فســاد چگونــه ارزیابی
میکنید؟ این ســخنان چقدر میتواند برای
نهادها مفید باشد؟

همین که این موضوع در دستور کار قرار گرفته
و باالترین مقام اجرایی کشــور به آن توجه نشان
داده ،خود نشاندهنده تغییر و یک نقطهقوت است
و وقتی این مســئله از زبان رییسجمهوری بیان
میشــود یعنی به مرحله عزم و تصمیم رســیده
است .نکته بعدی این است که افرادی که در کابینه
بهکار گرفته شدهاند ،سوابق مدیریتی خوبی دارند
و به اصطالح باتجربه و کاربلد هســتند .نکته آخر
اینکه احســاس قدرتی که در مفســدان بهوجود
آمــده ،جامعه را آزرده و در او احســاس نیاز برای
مقابله با فساد و مفســدان را بهوجود آورده است.
این احساس نیاز عمومی ،خود نیز یک نقطهقوت
در روند مبارزه با فساد اداری است .اگر دولت ،تدبیر
و امی ِد برخورد با فساد را با یک نگاه اصولی ،جامع،
علمی ،ریشهای و ادراکی داشته باشد امکان برخورد
منطقی با این معضل فراهم خواهد شد.

بانکی،اعتباری
و وامی خود را
تصحیحنکند،
اگر در کل اقتصاد
قیمت پول
غیررسمی و رسمی
همچنان دارای
شکافگسترده
باشد ،فساد تداوم
خواهد یافت.

نگر
آینده

هــر اقدامی در اجرا باید اقتدار الزم را به همراه
داشته باشد .اقتدار الزم در برخورد با فساد ضروری
است .ترجمه اقتدار ،بگیروببند ،شالق ،زندان و این
قبیل رفتارها نیست ،این آخرین حلقه این زنجیر
است .پس نکته اول در فسادزدایی ،داشتن اقتدار
و نکته بعدی ارائه تعریف درستی از آن است .پس
به کسی مقتدر گفته میشود که فساد را بشناسد
و به آن به شــکل جامع و سیستمی و نه به شکل
موردی و عوامزده ،نگاه کند .مشــکل این اســت
که برخورد سیاســی در کشور بسیار پررنگ است
و در هر حوزهای که فســاد شکل میگیرد اول با
نگاه سیاسی با آن برخورد میشود .در صورتی که
نباید اینگونه باشد ،چراکه مسائل مربوط به فساد
با هایوهوی حل نمیشود .از اول انقالب تا امروز
همیشه موضوع فساد مطرح بوده و همه خواهان
برخورد بــا آن بودهاند .اما روندی که طیشــده،
نتیجهبخش نبوده اســت چراکه اقتــدار موجود،
کارشناســی ،سیستمی ،علمی و متناسب نیست.
اقتــدار الزم یعنی امکان اعمالنظــر .پس اولین
مسئله در برخورد با فساد داشتن اقتدار کامل است.
نکته دوم واقعنگر بودن اســت .یک زمانی جنس
یک جماعت و فرهنگ یک کشور ،به فساد آلوده
شده و جای منکر و معروفش عوض شده است .اما
گاهی شرایط اینگونه نیست بلکه عواملی بیرونی
نظیر فقر ،فالکت ،عدم واقعنگری نسبت به مسائل،
اختیار دادن به افراد در حالیکه علم و دانش انجام
کاری را ندارند و یا واگذارکردن مسئولیتی فراتر از
توان ،زمینهساز فساد در افراد میشود .واقعیتها
را باید پذیرفت و واقعیت این اســت که در کشور
مشــکل بوروکراســی وجود دارد ،واقعیت وجود
اشکال در قوانین و عدم حضور افراد با صالحیت در
مشاغل مربوطه است .اگر این مشکالت حل شود
بقیه مسائل نیز قابل حل خواهد بود.

بله ،حتما وجود دارد .اتاق میتواند این فرآیند را
کامال روشن و باز کند .تصمیمگیران باید با مسائل
اقتصادی روبهرو شوند .اتاق به دلیل درگیری با این
فرآیندها میتواند در شناسایی آنها مؤثر باشد و
مشکالت موجود را کام ً
ال بشکافد .میتواند هسته
اصلی و نقطه فنی مشکالت را بشناسد و آنها را به
سایر نهادهای اجرایی و قضایی نشان دهد.
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میکنیم .قوانیــن و مقررات هرچقدر ابهامآمیزتر،
هرچقدر قابل تفســیرتر و هرچقدر بیشتر قابلیت
اختیاردادن به فرد تصمیمگیرنده را داشته باشد،
امکان فســاد در آنها بیشتر میشود .فرض کنید
اختیار تصمیمگیــری درمورد صدور مجوزی را به
اتاق یا شخص خاصی واگذار کنیم .از آن پس این
امضا و یا امضاها طالیی میشود .اگر فرد درخواست
مجوز را امضا کند ،مجوز صادر میشود ،در غیر این
صورت به بنبست خواهد خورد .ممکن است این
مجوز برای استخراج یک معدن ،دریافت تسهیالت
بانکی و یا مجوز تأسیس یک کارخانه باشد .به وزن
آثار این مجــوز ،این امضا نیز قیمت پیدا میکند.
بهطور مثال اگر کســی بخواهد صدمیلیارد تومان
وام بانکی بگیرد ،این امضا ممکن است در کمترین
حالت برای استفادهکننده ده میلیارد تومان قیمت
و منفعت داشته باشــد .در اینجا استفادهکننده و
صاحب امضا با هم به توافق میرســند و هر دو به
نسبت از آن سود میبرند .مثال بعدی صدور مجوز
برای معدن اســت .فرد استفادهکننده میتواند از
این اقدام طی ســالها میلیاردها تومان بهره ببرد.
بنابرایــن این امضا جنبه ســرقفلی پیدا میکند.
قفلهای آن هم طالیی میشــود یعنی ضرب در
دالر و طال میشــود .به هر نســبت که سرقفلی
ایجاد شــود و صدور مجوز منوط به افراد شــود،
زمینه فســاد هم فراهم میشود .قیمت افراد هم
فرق میکند و بســتگی به موضــوع مجوز و فرد
صادرکننده دارد ،یک نفر با یک میلیارد و یکی با
یک میلیون خریده میشود .اگر قوانین و مقررات،
آییننامهها و دستورالعملها شفاف نباشند و دارای
پیچیدگیهای متعدد باشند به تدریج زمینه فساد
را فراهم میکنند .بهطور مثال در پرداخت مالیات
اگر بند «الف» پرداخت صد میلیون تومان مالیات و
بند «ب» معافیت از پرداخت مالیات باشد ،و فاصله
بین این دو در اختیار یک فرد قرار بگیرد میتواند
زمینهای برای به فساد افتادن او باشد .بنابراین تعدد،
عدمشفافیت و پیچیدگی قوانین و دستورالعملها
میتواند عامل «فسادساز» را بهوجود آورد .ممکن
اســت این فــرد آدم متعهدی نباشــد ،و یا فرد
متعهدی باشــد که زندگی او با مشکالتی همراه
اســت و درآمد او کفاف هزینههای زندگیاش را
نمیدهد .این عوامل بیرونی میتواند فسادســاز را
بهوجود آورد .از بین رفتن قبح این تخلفات ،عدم
قاطعیت در برخورد با آنها ،بوروکراسی که زمان
افشای فساد را به تأخیر میاندازد و فشارهایی که
متقاضیان فساد بر فسادسازان میآورند نیز از دیگر
ِ
عوامل بیرونی فسادساز هستند .افراد رشوهدهنده
و رشوهگیرنده که به موقعیت پیش آمده به عنوان
شــغل کارگزاری نگاه میکنند هم از دیگر عوامل
دامنزننده به فساد هستند.
اگــر برای حــل کردن معضل فســاد از حلقه
فسادساز ،مفسد و خود فساد ،فقط یک حلقه آن
را بگیریم ،به طور مثال رانتخوار را دستگیر کرده

و او را اعدام کنیم اما سیستمی که عامل بهوجود
چگاه بهبودی
آمدن فساد است را آزاد بگذاریم ،هی 
در اوضاع حاصل نمیشود .اگر نظام بانکی ما روابط،
سیاستهای بانکی ،اعتباری و وامی خود را تصحیح
نکند ،اگر در کل اقتصاد قیمت پول غیررســمی و
رسمی همچنان دارای شکاف گسترده باشد ،فساد
تداوم خواهد یافت.

کمککردن به دستگاههای نظارتی و اجرایی و
همینطور قوه قضاییه در مبارزه با مفاســد
اداری دارد؟ آیا امکان انتقال تجربیات اتاق به
این نهادها وجود دارد؟
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اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اداری

پرونده ویژه
عکس :امید ایرانمهر

ایدههای مدرن در ساختارهای سنتی فسادآور است

اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اداری در میزگردی با حضور محمود حسینی ،محمود جامساز و غالمرضا کردزنگنه
عظیم محمودآبادی:شاید یکی از مهمترین اخبار اقتصادی طی ماههای اخیر
مربوط به فسادهایی باشــد که پیدرپی رونمایی میشوند و هر بار رکوردهای
تاریخی را جابهجا میکنند .در ســه دهه گذشته شــاید در هر دهه یکبار،
صحبت از فســادی بزرگ نقل محافل کوچک و بزرگ جامعه ما میشد ،اما از
سال  ۱۳۹۰به اینســو که موضوع اختالس  ۳هزار میلیارد تومانی مطرح شد،
هم تعداد و هم ابعاد و وسعت این مفاسد رشد خیرهکنندهای را نشان میدهد.
تخلف اقتصادی ۳هزار میلیاردی هرچند شوک بزرگی را به جامعه ایران وارد
کرد و عالیرتبهترین مقامات در موردش به اظهارنظر پرداختند اما این مانع از

نگر
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مسئله مفاسد اقتصادی مدتهاست که مورد
توجه افکار عمومی قــرار دارد و حتی مقامات
رسمی هم در این مورد به ابراز نگرانیهای صریحی
پرداختهاند ،چنانکه طی همایشــی که اخیرا با
عنوان «ارتقاء ســامت اداری» برگزار شده بود،
مقام معظم رهبری از روند مقابله با فســاد ابراز
نارضایتی کردند ،و رییسجمهوری نیز به صراحت
تاکید کردند که فساد قابلیت این را دارد که اصل
نظام را در معرض خطر و تهدید قرار دهد .در این
میزگرد میخواهیم به اهمیت مقابله با مفاســد
اداری و اقتصادی در راستای اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی بپردازیم .اما شــاید الزم باشد
پیش از هر چیز ابتدا تعریفی از فساد داشته باشیم
تا بر اســاس آن تعریف ،به بررسی راهکارهایی
برســیم که میتواند مانع از وقوع فساد در این

تخلفات بعدی نشد ،چنانکه حتی تخلفات بعدی ارقام بزرگتر و ابعاد وسیعتری
هم یافت که آخرین نمونه آن تخلفی اقتصادی اســت که رقم گردش مالی آن
 ۱۲هزار میلیارد تومان اعالم شــده است .از آنجا که در راستای تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی مقابله با این مفاسد اهمیت زیادی دارد در میزگردی با حضور
سیدمحمود حسینی رییس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق تهران و
استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی ،محمود جامساز اقتصاددان و غالمرضا
حیدری کردزنگنه رییس سابق سازمان خصوصیسازی به بررسی عوامل وقوع
این مفاسد و راهکارهای مقابله با آن پرداختهایم.

حوزه شود .آقای دکتر حســینی در ابتدا شما
تعریف خود از فساد را لطفا بفرمایید.
حسینی :پدیده فساد را قبل از تعریف میتوان از

ابعاد مختلف جامعهشناسی ،فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی بررســی کرد .من در بعد مدیریت به این
موضــوع خواهم پرداخت .به نظــر من در جامعه
ما ســاختار مدیریت و نظامهایی که در سازمانها
شکل گرفتهاند توسعهنیافته هستند و کارآیی الزم
را ندارند .ما از گذشــته نوعی ساختار بوروکراسی
سنتی داشتهایم که در زمان خود کارآیی داشت.
نمونه عالی این ساختار وزارت نفت و ارتش است.
این بوروکراســی ســنتی همواره در بخشهایی
ناکارآمدی داشــته و استانداردهای خود را رعایت
نکرده است ،اما در سالهای اخیر این ساختار که
خود نیاز به بهینهسازی داشت بهکلی برهم خورد.

به نظر من ریشــه فساد و انحرافِ تخصیص منابع
از همین جا شــروع شد .بخشی از این ساختار به
خاطر انقالب و جنگ به هم ریخت و بخشــی از
این ساختار با روشهایی غیر علمی با اصول جدید
مدیریت مدرن ترکیب شــد و بــه هم ریخت .در
حقیقت باید پذیرفت که با نحوه فعلی واگذاریها،
ایجاد شرکتهای دولتی و خصوصی و شرکتهای
مادرتخصصی نتوانستیم نظریات مدرن مدیریت را
در این ساختار اعمال کنیم.
در واقع ما نیاز به اصالح ســاختاری را
احساس کردیم اما به عقیده شما این اصالح به
طور صحیح صورت نگرفت؟
حســینی :بله .راهکارهایی که انتخــاب کردیم،

منجر به از همپاشــیدن سیســتمهای سنتی و
ایجاد شرکتهای وابســته به نهادهای عمومی و

غیرعمومی شــد .پس از آن بود که قدرت کنترل
و نظارت ،آزاد شــد و در اختیار افراد قرار گرفت،
در نتیجه مدیران بخشهای مختلف از منابع تحت
قدرت ســازمان در شــکلدهی اختیارات فردی
برخوردار شدند که فســاد و تباهی به بار آورد .ما
چند دهه کنکور بدون فســاد برگزار کردیم اما در
دورهای اختیارات سیســتم سنتی را به هم زدیم
و دیدیم که چه مشــکالتی در پذیرش دانشجوها
و بورســیهها ایجاد شــد .در حالی که در ساختار
بوروکراتیک ،افراد در خدمت سیســتم هستند و
سیستم است که روشها را تعیین میکند .ساختار
هــم دارای ضوابط و قانون و مقررات اســت .این
معضل از سازمان برنامه و بودجه آغاز شد ،آنهم
از زمانی که طراحیهایی برای مدرنکردن ساختار
و تزریق روشهای مدرن مدیریت شــروع شد اما
موفق نبودند ،لذا ســاختار دچار آشــفتگی شد.
بنابراین فساد از آشفتگی در ساختار نهادها شروع
شــد ،چراکه ایدههای مدرن متناسب با ساختار
ســنتی نبود و به ســمت هرجومرج و فروپاشی
سیســتم رفت .علم مدیریت بر این باور است که
ساختار ،تعیینکننده رفتار است .اما سیستم ما به
جایــی رفته که افراد و مدیران تعیینکننده رفتار
شــدهاند .در نتیجه سیستم از کنترل خارج شد و
افراد هم دیگر قابلیت اداره سیســتم را نداشتند.
به نظر من از زمانی که ســاختار خاصیت خود را
از دســت داد و افراد محور و مالک قرار گرفتند،
سیستم از استانداردهای حقوقی و قانونی دور شد
و فساد سیستمی به تدریج رشد پیدا کرد.
آقای جامســاز! به باور آقای حسینی
ساختار بوروکراسی که از زمان پهلوی اول به
وجود آمد به تدریج دچار ناکارآمدی شــد و
مسئوالن برای اصالح این ساختار اقداماتی
صورت دادند که به نظر ایشان موفق نبود .نظر
شما نسبت به این مسئله چیست؟ آیا شما هم
به ضرورت اصالح ساختار باور دارید؟
جامساز :اصوال هر نوع عملی که از ن ُرم اجتماعی،

آقای جامساز تا جایی که متوجه شدم
شما اراده برای تغییر نظام بوروکراسی گذشته
را قبــول دارید اما دالیلی کــه ذکر کردید
متفاوت از تحلیل آقای حسینی است .آقای
حسینی معتقد است ناکارآمدی منجر به عزم
برای تغییر شــد اما شما باور دارید احساس
ضرورت برای تغییر نظام بوروکراســی بر اثر
انقالب بهوجود آمد و تغییری ایدئولوژیک بود.
آقای زنگنه تعریفی که آقای جامساز از فساد
ارائه دادند را شنیدیم .سوالی که اینجا مطرح
است این است که آیا اساســا در دورهها و
دولتهای مختلف تعریف یکسانی از فساد
وجود دارد و یا نه؟ به عبارت دیگر آیا دستکم
پس از انقالب بیــن دولتها و یا حتی میان
قوای مختلف تعریف مشترکی از فساد وجود
داشته؟ آقای جامساز گفتند که هرآنچه خارج
از قانون و مقررات باشد فساد است .بنابراین
قبل از پرداختن به مباحث دیگر بفرمایید آیا
به نظر شــما هم تعریف واحد و مشترکی از
فساد وجود دارد؟
کرد زنگنه :ابتدا از آقای حسینی و آقای جامساز

نگر
آینده

تشکر میکنم .مباحثی که این دو بزرگوار مطرح
کردند در واقع ریشه فساد و منشأ مشترک فساد
در حوزههای مختلف را بیان کرد .در این مســیر،
شــاید نهادی تندتر و نهادی کندتر حرکت کرده
باشد اما نتیجه این بوده که نظامها و ساختارهای
موجــود و نهادهای قانونگذاری بــه مرور زمان،
هنجارهای اجتماعی را به هنجارهای فردی تبدیل
کردهاند .پیچیدگی ،عدم شــفافیت و عدم ثبات
قوانین و مقررات کشــور ،نهادهای موازیکار چه
در بخــش اجرایی و چه نظارتــی ،ناکارآمدی قوه
قضاییه و دستگاههای نظارتی و بهطور کلی فرآیند
طوالنی مبارزه با فساد ،همگی ناشی از بوروکراسی
پیچیدهای است که در کشور بهوجود آمده است.
این بوروکراسی موجبشده کارمندان و کارگزاران
کشور فقیر نگه داشته شوند و در چنین شرایطی
مجبور به حل کردن مشکالت مردم باشند .در زمان
رضاخان بلژیکیها قانونی را برای استخدام دولتی و
تعیین دستمزد به ایران آوردند .رضاخان گفته بود
دستمزد کارمندان را نصف مقدار تعیینشده قرار

حسینی :فساد
از توسعه نهادها
شروع شد ،چراکه
ایدههای مدرن
متناسب با ساختار
سنتی نبود و به
سمت هرجومرج
و فروپاشی
سیستم رفت.
علم مدیریت بر
این باور است
که ساختار،
تعیینکننده رفتار
است .اما سیستم
ما به جایی رفته
که افراد و مدیران
تعیینکننده رفتار
شدهاند.
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عرف ،قانون و مقررات خارج شــود نوعی «فساد»
اســت که البته هرکدام از این مفاسد به درجات
مختلف تقسیم میشوند .از بداخالقی اقتصادی یا
اجتماعی گرفته تا خالف و وسیعتر از آن جرم و در
نهایت جنایت؛ فساد میتواند در حوزههای مختلف
وجود داشــته باشد و شاهد هستیم که وجود هم
دارد .یکی از دالیل اصلی ناکارآمدی بوروکراســی
دولت همین مسئله رسوخ فساد در ابعاد مختلف
دستگاه بوروکراتیک کشور اســت .وقتی انقالب
اســامی پیروز شــد ،تقریبا در تمــام زمینهها
تغییــرات بنیادی یا غیربنیــادی صورت گرفت و
ســاختارها تحول یافت .اما دستگاه دیوانساالری
که بهجامانده از رژیم قبل بود با آن تعداد کارمند
و مدیری که داشت به بازوی اجرایی انقالب تبدیل
شد .چراکه انقالب برای اداره مملکت نیازمند یک
دســتگاه دیوانساالری متشــکل بود .در ابتدای

انقالب ،انقالب خود را با این دستگاه دیوانساالری
تطبیق داد .یکی از دالیلی که متاســفانه دستگاه
دیوانســاالری ما را از کارآیــی دور کرد این بود
که افراد بدون تخصص بر مســند کار نشستند و
خواستند در جهت اهداف خودشان حرکت کنند.
ایــن تغییرات زمانی صــورت گرفت که تحوالت
جهانی از لحاظ سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی در
جهت ایجاد نهادهای توســعهگرا و ســازمانهای
پیشــرفته حرکت میکرد ،کشورهای شرق آسیا
مثل کره ،تایوان و هندوســتان از یک سو ،از این
طرف ترکیه و در امریکای التین شیلی و آرژانتین
خود را با ســازمانهای حقوقی پیشرفته تطبیق
میدادنند ،در زمینه اقتصاد اندیشه اقتصادی خود
را تطبیق میدادند و پذیرای ســرمایهگذاریهای
خارجی میشــدند .همان اقتصادها اکنون همگی
بــه قدرتهای اقتصادی نوظهور تبدیل شــدهاند
و رفاهی نســبی را برای جامعه خــود به ارمغان
آورد هاند .موشــکافی این قضیه باعث میشود ما
به نهادهایمان رجوع کنیم .نهادهایی که پیدرپی
تاســیس شــدند و در یک چارچوب و ســاختار
بزرگتری به نام اقتصاد دولتی شکل گرفتند .این
اقتصاد دولتی به اعتبار علم و تجربه هیچگاه موفق
نبوده است .شوروی یکی از بزرگترین نظامهای
سوسیالیستی جهان بود اما بهتدریج متالشی شد و
سایر اقتصادهای دولتی کمکم به اقتصاد خصوصی
روی آوردنــد .ما شکســت اقتصاد دولتــی را در
دهههای قبل دیدهایم و همین شکست باعث شد
در زمان آقــای فریدمن ،ضمن پایهگذاری مکتب
شیکاگو ،بحث خصوصیسازی مطرح و بسیاری از
تصدیهای دولتی به مردم واگذار شود .مارگارت
تاچر این اقدام را با هدایت فریدمن انجام داد و در
این کشور خصوصیسازی به نحو احسن انجام شد.
مشکل اصلی ما در فساد اداری و اقتصادی نهادی
است .در گذشته ایران ملوکالطوایفی بود ،زمانی
که امیراســماعیل سامانی در خطه خراسان بود و
یعقوب لیث صفار در فــارس ،عمرولیث فرمانده
سپاه صدهزارنفری با امیراسماعیل وارد جنگ شد
و به خراسان لشکرکشی کرد .امیراسماعیل تصمیم
گرفت عمرولیث را دستگیر کند و موفق هم شد.
عمرولیث پس از دستگیری به امیراسماعیل گفت
علت شکســت من آن بود که مــردان کوچک را
در مناصب بزرگ گماشــتم .امیراسماعیل پس از
پیروزی تصمیم گرفت به لشــکریانش غذای گرم
بدهد و دستور داد از همان غذا برای عمرولیث هم
کنار بگذارند .امیراسماعیل غذای عمرولیث را که
در زنبیل بود با پا به ســمتی هل داد و سگی که
در همــان نزدیکی بود زنبیل را گرفت و فرار کرد.

عمرولیث شروع به خندیدن کرد و امیراسماعیل
دستور داد از او بپرسند علت خندههایش چیست.
عمرولیث گفت زمانی آشــپزخانه من را چهارصد
شــتر حمل میکرد ،حاال آشپزخانهام گردن یک
سگ اســت که عوعوکنان فرار میکند .غرضم از

مطرح کردن این روایت این است که گزینششدن
افراد چه در دانشــگاه و چه ادارات یا بانک مرکزی
و غیره به این دلیل که بر اســاس ضوابط علمی،
تخصص و تجربه صورت نگرفت در طول ســالیان
بوروکراسی ما را دچار فروخوردگی کرد و درواقع
دولت فرومانده شــد .نوام چامســکی از اصطالح
فرومانده برای چنین دولتی استفاده کرده ،یعنی
دولتــی که اقتــدار دارد اما این اقتدار به ســبب
نهادهای موجود بیشتر در جهت تخریب و تولید
فساد است ،و نه سازندگی .سوال اساسی این است
که آیا نهادها ناکارآمد هستند و یا افراد اسب خود
را در این نهادها میرانند؟
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پرونده ویژه

دهید .استدالل او این بود که کارمندان دولت نیمی
از حقوق خود را از دولت میگیرند و نیمه دیگر را
از مردم! روش رضاخان تا زمان حال نیز باقی مانده
و کاری کردهایم که کارمندان نیمی از حقوق خود
را از مردم بگیرند .توزیع ناعادالنه درآمد و ثروت در
جامعه و اختالفات طبقاتی که خود ریشه در برخی
مسائل داشت و همچنین بیکاری گسترده همگی
منجر به فساد شده و مشکالتی را برای کشور ایجاد
کردهاند.

البته بهنظر میرسد بخش شاغل جامعه و
نه بیکاران در ایجاد و گسترش فساد دست
دارند .ما فساد موجود در بوروکراسی نظام و
در واقع ساختار دولت را مد نظر داریم...
کرد زنگنه :این دو مســئله تفاوتی با هم ندارند.

کرد زنگنه :در
کشور ما هم
«حیف» وجود دارد
و هم «میل» ،که
من فکر میکنم
از این میزان،
۷۰درصد حیف
است و  ۳۰درصد
میل .در نتیجه،
مثال شرکتی که
باید هیئت مدیره
و مدیرعامل
اقتصادیداشته
باشد و فردی با
تفکراقتصادی
هدایتش کند
به دست افراد
سیاسی میافتد و
به نفع یک جناح
حرکتمیکند.

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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فســاد موجود در بوروکراســی بر بیکاران تاثیر
میگــذارد و از آن طرف هم بیکاری به فســاد
بوروکراســی دامن میزند .بهطــور کلی یکی از
مشکالت ما عدم موفقیت سرمایهگذاریها و فرار
نخبگان و مغزهای جامعه است .این مسائل بههم
پیوستهاند و نمیتوان از یکدیگر جدا بررسیشان
کــرد .همین حاال ،درجه ایــران از نظر انحصار و
غیررقابتی بودن اقتصاد ۱۵۱مین کشور از میان
 ۱۶۱کشور اســت .یعنی انحصاری که ریشه در
دولــت دارد .ایــن انحصار در همــه بخشها ،از
قیمتگذاریهای تکلیفی دولت گرفته تا مسائل
گمرکی ،قاچاق و نوســانات ارزی وجــود دارد.
اعتقاد دارم ساختار غلطی که در کشور چیدهایم،
ریشه در مسائل و جناحهای سیاسی کشور دارد.
جناحهای سیاسی به خاطر تعارضهای اقتصادی
بــا یکدیگر اختــاف دارند و ایــن اختالفات به
مســائل اینچنینی دامن زده است .در کشور ما
هــم «حیف» وجود دارد و هــم «میل» ،که من
فکر میکنم از این میزان۷۰ ،درصد حیف است و
 ۳۰درصد میل .در نتیجه ،مثال شرکتی که باید
هیئت مدیره و مدیرعامل اقتصادی داشته باشد
و فردی با تفکر اقتصادی هدایتش کند به دست
افراد سیاسی میافتد و به نفع یک جناح حرکت
میکند .نهایتا ،عدم کارکرد سیســتم در کشور
نیز عامل دیگر فساد است .کشور وقتی سیستم
نداشــته باشد منجر به این مســائل میشود .تا
زمانی که دولــت الکترونیک ،مالیات الکترونیک
و سامانه تجارت الکترونیک نداشته باشیم و پای
ارباب رجوع در ادارات و ســازمانها باز باشد ،این
مسائل هم وجود خواهد داشت .زمانی که رئیس
کل ســازمان امور مالیاتی بودم از همکاران سالم
میشنیدم در ارزیابیهای ملکی نود درصد افراد به
ماموران پیشنهاد رشوه میدهند .با تداوم مواجهه
رودرروی ارباب رجوع و کارمند این مسائل ادامه
خواهد یافت .آقای حسینی گفتند که ساختارهای
ما رفتار سازند اما متاسفانه رفتارهای ما منجر به
ساختارسازی شده است.
آقای حســینی! آقــای زنگنه به بحث

انحصارهای اقتصادی اشاره کردند .به نظر شما
این مسئله چقدر در گسترش فساد موثر است
و چه ضرورتهایی حفظ ،و گاهی حتی توسعه
این انحصارها را ایجاب کرده است؟
حسینی :من معتقدم سیســتم ما مدرن نیست،

و سیســتمی که مدرن نباشــد آثار و آسیبهای
مشــخصی برجا میگذارد .چندین هزار پروژه در
ســازمان برنامه و بودجه و دولت تصویب شده اما
اجرایی نشده اســت .در واقع این پروژهها قابلیت
اجرا نداشــته و بر زمین مانده است .ما حدود ده
میلیون پرونده قضایی داریم.
کرد زنگنه :مــا در مورد تعداد پروندههای قضایی
رقم چهارده میلیون را شــنیدهایم .یعنی به طور
متوســط هر خانواده یک پرونده قضایی دارد .اگر
جمعیت کشور را به این رقم تقسیم کنیم بهطور
میانگین به هر خانواده یک پرونده خواهد رسید.
حسینی :بانکها دهها هزار میلیارد تومان بدهی
معوقه دارند .برنامههای پنجساله ما پیاده نمیشوند
و این معضالت نشــان میدهنــد رفتار و کارکرد
سیستم ما مدرن نیست .اگر مدرن بود این میزان
از بدهی در بانکها نمیدیدیم و پروندههای قضایی
به این میزان نمیرسید .پروندههای قضایی صرفا به
فرهنگ جامعه و نقصهای فرهنگی مربوط نیست،
بلکه سیستم غیرمدرن باعث اختالفات و مشکالت
مالی فراوان میشــود .اگر سیستم ما مدرن بود،
هــزاران پروژه بر زمین نمیماند و از ششــصد یا
هفتصد میلیارد دالر درآمــدی که در زمان آقای
احمدینژاد داشتیم ،دستکم صد میلیارد دالر را
پسانداز کرده بودیم و زمانی که قیمت نفت پایین
میآمد مشکل نقدینگی و دالر را حل میکردیم.
سیستمهای دولتی غیرمدرن است و خروجی این
سیستمها هم غیرمدرن است .آقای زنگنه معتقد
است حکومت جریانهای سیاسی بر سیستم ،ریشه
فساد است .البته از زاویهای این تحلیل هم صحیح
است .آقای زنگنه معتقد است دولت بسیار وسیع
اســت و باالخره در این حجم گسترده ناکارآمدی
بهوجود میآید ،اما بحث من این است که ساختار
مدیریتی کشــور ،چه دولت و چه سازمان برنامه
و بودجه اساســاً قابلیت مدرنسازی سیستمها را
فراهم نکردند .مــن عوامل دیگر را هم قبول دارم
اما تاکید من این اســت که سیستمهای ما برنامه
عملی برای مدرنســازی نداشتهاند .دو اقدام مهم
در این راســتا انجام شد .در قدم اول بحث اتکا به
کارآفرینان مطرح شد اما افراد کارآفرین سیستم
دولت را نابود میکنند .استفاده از افراد کارآفرین
در سیستم نیازمند مهارتهای پیچیده در مدیریت
اســت .اگر بنا باشــد افراد کارآفرین وارد سیستم
شوند ،باید تحت نظارت فوق تخصصهای دانش
نظری و عملی رشته مدیریت این کار انجام شود.
مشــکل فعالیــت کارآفرینــان در نظام
بوروکراسی کجا بود؟
حســینی :اصالت نظام بوروکراســی متعلق به

کارشــناس اســت و مربوط به کارآفرین نیست.
مدیــران تابع دفاتر کارشناســی هســتند لذا در
همه وزارتخانهها دفاتر کارشــناس بودجه و دیگر
متخصصــان را داریــم .اما در حضــور کارآفرین،
سیســتم تابع او میشــود و از ســاختار سیستم
تبعیتی نــدارد .ادارات و ســازمانهای دولتی به
دست کارآفرینان ســپرده شد راهبرد دوم برپایی
اقتصاد بازار آزاد بود و تصمیم بر خصوصیســازی
نهادها گرفته شد .اما این خصوصیسازی در قالب
یک ســاختار مدیریتی درست انجام نشد .این دو
راهبرد هیچ یک به درســتی اجرا نشــد و به قول
برخی از دوســتان ،بهجای خصوصیسازیها در
واقع خصولتیسازی اتفاق افتاد.
کرد زنگنه :آقای حســینی! خصوصیسازی انجام
شد اما در همین ساختار و طبق قوانین آن .هیچ
اقدام غیرقانونی در این روند صورت نگرفت .وقتی
 ۱۶صندوق بازنشســتگی زیر نظر دولت هستند
درحالی که خصوصیاند و قانون هم سهمی برای
دولت در نظر گرفته ،ســازمان خصوصیســازی
نمیتوانــد برخالف قانون عمل کند .به جای ایراد
به خصوصیسازی باید ساختار غلط را نقد کرد.
حسینی :این ساختار قابلیت چنین راهکارهایی را
نداشته و هر دوی این راهکارها ضدساختار عمل
کردهاند .من هم با شما موافقم و معتقدم بهخاطر
عــدم مدرنبودن ســاختار ،راهکارهــا به بیراهه
میروند .ســاختار را اصــاح نکردهایم و بنابراین
راهکارهای پیشرفته نهتنها مفید نبوده بلکه ضد
سیستم عمل کرده است.
جامســاز :ســوالی برای من مطرح شد .چطور
کارآفرین را به سیستم دولتی وارد کردند؟
حسینی :بهطور مثال ،رییسجمهوری ساختارهایی
مثل سازمان برنامه و بودجه را برهم میزند و پس
از آن افراد با نظرات شخصیشــان ساختار را اداره
میکنند .زمانی که آقــای بیژن زنگنه ،وزیر نفت
فعلی مســئولیت خود را تحویل گرفت ،چند کار
بزرگ را در حوزه نفت اعالم کرد .قطعا این نتیجه
از دپارتمانهای تخصصی نیامده و نتیجه تجربیات
شخصی آقای زنگنه است .درحالی که در سیستم
بوروکراسی یا ساختارهای مدیریتی مدرن ،چنین
تصمیمهایــی در دپارتمانهای برنامهریزی تولید
میشود.
جامســاز :من این حرف شــما را قبول دارم اما
تعریفی از کارآفرین در علــم اقتصاد وجود دارد
که با آنچه شــما میفرمایید متفاوت است .آقای
زنگنه یکی از اعضای ســطح باالی دولت اســت
و تصمیماتــی را میگیرد و اجرا میکند .ممکن
است پروژهها به اشتغال چندین نفر هم منتهی
شود اما کارآفرین کســی است که با شغل خود
ایجاد اشتغال میکند و با هدف سودآوری و تامین
منافــع خودش اقدام به کارآفرینی میکند .البته
اگر در یک اقتصاد رقابتــی و بازار آزاد بخواهیم
کارآفرینی را بازتعریف کنیم هرکس که به دنبال

نیســت که با آوردن قوانین سوییس در کشوری
مثل افغانســتان بتوان این کشــور را به سوییس
تبدیل کرد .اخیرا مصاحبه یکی از نمایندگان زن
پارلمان افغانســتان را میشنیدم که در خصوص
تالشها برای بهبود وضعیت زنان در این کشــور

نگر
آینده

آقای زنگنه! شما به نظام حقوقی و قوانین
مربوطه اشاره کردید و آقای جامساز علیرغم
تایید بخشی از حرفهای شما به این مسئله
هم اشاره کردند که همواره اتفاقاتی خارج از
قوانین نیز رخ داده است .درخصوص ضمانت
اجرایی قوانین ،در سال  ۱۳۸۷قانونی تحت
عنوان «ارتقاء سالمت نظام اداری» به تصویب
رسید و علیرغم بندهای متعدد و سه سال
زمانی که برای تدوین آن صرف شد ،به اجرا
درنیامد .مهلت اجرای این قانون ســه سال
تمدید شد و در سال  ۱۳۹۱این مهلت نیز به
پایان رسید .اخیرا یکی از نمایندگان مجلس
دوباره به این قانون اشاره کرده و صراحتا گفته
بود هیچ اقدام موثری در خصوص اجرای این
قانون نشده است .وقتی به بندهای این قانون
مراجعه کنیم ،میبینیم کــه اتفاق ًا بندهای
مفیدی دارد از قبیل اینکه تمام فعالیتهای
اقتصادی دستگاههای دولتی باید شفاف باشد
و شــهروندان حق دارند از نحوه ترخیصها،
خصوصیسازی و روند تخصیص تسهیالت و
امثال اینها مطلع باشند .شما به عنوان فردی با
ســابقه اجرایی طوالنی بفرمایید چه موانعی
پیشروی اجرای چنین قوانینی وجود دارد؟
کرد زنگنه :در گذشــته نیز بارها گفتهام؛ اینطور

کارآفرینان کسانی
هستند که تابع
ساختارنیستند
بلکه ساختار تابع
آنهاست .بخش
دولتی کارآفرینان
را وارد ساختار کرد
و نظام کارشناسی
و تخصصیاش
از بین رفت.
بهنظر من ورود
کارآفریننیازمند
کارشناسیقوی
بود و اضافهکردن
کارآفرین به ساختار
یک تخصص است
که در ایران وجود
ندارد.

ی و چهارم  /بهمن 1393
شماره س 

سود شخصی خود است نمیتواند منافع خود را
به حداکثر برساند زیرا در بازار رقابتی این منافع
به حداقل میرســد .یعنی موازنه میان عرضه و
تقاضا و ترازی بیــن عرضهکننده و تقاضاکننده
حاصل میشود .تعریف شما از کارآفرین وارد شده
در دســتگاه دولتی را از جهات اقتصادی تعریف
درســتی نمیبینم و به نظرم کارآفرین نیستند.
آنها جزئی از یک ســاختار دولتی هســتند که
هرکدام مسئولیتی را برعهده گرفتهاند و در حوزه
مسئولیت خودشــان عملیاتی را انجام میدهند.
این عملیات یا بر اساس قوانین صورت میگیرد و
یا بر اساس دیدگاههای شخصی .در پاسخ به اینکه
آیا نهادها مشکل دارند و یا افراد مثالی برای شما
میزنم .خصوصیسازی ازسال  ۱۳7۳تا به حال در
بحثها مطرح بود تا اینکه قانون مصوبی برای آن
تدوین شد .دولت قبل سهام عدالت را میخواست
به میزان دو میلیون تومان و میان هفتاد میلیون
نفر تقسیم کند .یعنی  ۱۴۰هزارمیلیارد تومان را
میخواست میان افراد تقسیم کند .در ابتدا اصال
سهام عدالت مطرح نبود و بعدا مطرح شد .یا در
خصوص مســکن مهر قرار بود چیزی در حدود
 ۱۳۰هــزار میلیارد تومان جابهجا شــود .بعضی
از تصمیمات در چارچوب قانون اســت و برخی
کامال خارج از قوانین گرفته میشود .بسیاری از
تصمیمهای دو دولت گذشته همینطور بود .در
طول  ۸سال دولت قبل  ۱۵۴میلیارد دالر اضافه
درآمد دولت بر بودجه بود اما همیشه هم کسری
بودجه داشــتیم .حاال بهترین زمان برای دولت
اســت که در تنگناهای مالی خــود و در بحران
دالر و آینده نامشــخص تحریمها با مردم شفاف
صحبت کند و بگوید که در هشــت سال گذشته
دولت قبل چه کرده بود .سقوط قیمت نفت ادامه
دارد و ما قیمت را  ۷۲دالر گذاشتهایم و  ۷۱هزار
میلیارد تومان درآمد به بودجه ســال بعد تزریق
کردهایم .درآمدهای مالیاتی هم  ۸۵هزار میلیارد
تومان درآمدزایی برای دولت داشته است .با مردم
شفاف باشید و بگویید هدفمندی یارانهها چیزی
در حدود  ۴۸هزار میلیارد تومان هزینه به دولت
وارد کرده است.
کرد زنگنه :رانت همیشــه در تضاد با خالقیت و
کارآفرینی است .افرادی که آقای حسینی گفتند،
از نظر من اصال خالق و کارآفرین نیســتند ،چون
در یک سیستم رانتی فعالیت میکنند .در ضمن
این نکته را هم اضافه کنم که سهام عدالت بهترین
روش برای توزیع درآمد و ثروت در کشور ما بوده
سیستم بد ،جلوی آزادسازی
است .اما ســاختار و
ِ
ســهام را گرفت و مدیریت ســهام را به مالکین
نداد .یکی از اشــکاالت دولت وقت این بود که ده
هزار میلیارد تومان قســط گرفته بود اما سهام را
آزادســازی نکرد .دولت مالکیت را به افراد داده اما
مدیریت را خود در دست گرفته بود .این راهکار اگر
درست اجرا میشد نتایج خوبی داشت و وضعیت

به صورت فعلی در نمیآمد.
حسینی :منظور من از کارآفرین لزوما کسی نیست
که در اقتصاد به دنبال ســود باشد .آقای هاشمی
وزیــر بهداشــت کار بزرگی کرده و مــورد تایید
همه قرار گرفته اســت .تحول در نظام بهداشت و
سالمت ،تولید ساختار کارشناسی وزارت بهداشت
نیســت .نمیتوان گفت وزارتیها این ساختار را
تنظیم کردهاند و حاال آقای هاشــمی با تغییرات
جزئی اجرایی کرده اســت .این تحول ،تولید آقای
هاشــمی اســت که در ساختار بهداشــتی پیاده
میشــود و خالف قانون هم نیست .ما به چنین
کسی کارآفرین میگوییم .یعنی کارآفرینان کسانی
هستند که تابع ساختار نیستند بلکه ساختار تابع
آنهاست .بخش دولتی کارآفرینان را وارد ساختار
کرد و نظام کارشناسی و تخصصیاش از بین رفت.
بهنظر من ورود کارآفرین نیازمند کارشناسی قوی
بود و اضافهکردن کارآفرین به ساختار یک تخصص
است که در ایران وجود ندارد.
کرد زنگنه :آقای حســینی! نام کارآفرین را برای
این افــراد بهکار نبرید .من قبــول دارم بعضی از
مدیران در این سیســتم تحوالتی ایجاد کردند اما
این تحوالت را نمیتوان به کارآفرینی تعبیر کرد.
جامساز :تفکرهــای شــخصی جایگزین سیستم
شدهاند و اصال بحث کارآفرینی اینجا مطرح نیست.
حسینی :این افراد انســانهای باقابلیتی بودند و
توانستند تفکر خود را اعمال کنند.
کرد زنگنه :قبل از دوره مسئولیت من در طول ۱۶
سال ۳۰۰۰ ،میلیارد تومان خصوصیسازی شد و
در دوره من طی  ۵ســال صدهزار میلیارد تومان
خصوصیسازی انجام شد .انتقاد شما را قبول دارم.
من قانون خصوصیســازی و اصل  ۴۴را نوشتم و
هنوز هم بزرگترین خصوصیسازی ایران در دوره
مسئولیت من صورت گرفته است؛ بانکها ،بیمهها،
پاالیشگاهها و صنایع فوالد و دیگر بخشها حتی
بورس را خصوصیسازی کردیم اما باز هم بهخاطر
مشکل سیستم ،این اقدامات جواب نداد.
حسینی :به هر حال ،ما دو راهکار را اعمال کردیم
و هیچ کدام به نتیجه نرســید .استفاده از این دو
ابزار در سیستم ســنتی ،نهتنها آن را مدرن نکرد
بلکه سیستم را به فروپاشی کشاند .لذا پیشنهاد من
این است که ببینیم این ساختار از چه قابلیتهایی
برخوردار اســت .اگر نه ،خصوصیسازی با مشکل
روبهرو میشــود .مثالی برای شما میزنم؛ داوری
که بــه زمین فوتبال میرود اختیــار مطلق دارد
اما بایــد دید از چه فرآیند و روندی برای گزینش
میگذرد.چه ساختار نظارتی و مشورتی دارد .نقش
کمیته فنی ،کمــک داور ،داور ناظر ،دوربینها و
کارشناســان ورزشیای که کار او را زیر نظر دارند
چیست؟ در این ساختار ،درصد محدودی از داورها
ممکن اســت بتوانند تخلف کنند .بنابراین اتکای
مدیریت به مدیر نیســت بلکه به ســاختار است.
در حالی که ما دائما اتــکا را روی فرد میگذاریم

و فردی را انتخاب میکنیم که ساختارها را قبول
ندارد .زمانی که تالش برای خصوصیسازی صورت
میگرفت ،نکتهای مدیریتی که اقتصاددانهای ما
ندیدند این بود که فعاالن اقتصادی در ســاختار
ناسالم ،با ســاختار سیاســی ارتباط میگیرند و
دور از بــازار رقابتی ،نــوآوری و کیفیت میتوانند
مجوز و تســهیالت بگیرند و اصوال خود را به دام
بازار رقابتی نمیاندازند .هیچ مدیری مایل نیست
وارد بازار رقابتی شــود .مدیران اگر بتوانند از راه
زدوبندهای سیاســی منافع خود را تامین کنند،
وارد راههای دیگر نمیشــوند .اساسا کسب مزیت
رقابتی در بازار آزاد بســیار ســخت اســت و این
نکتــهای بود که اقتصاددانهای ما از نظر دور نگه
داشتند .اقتصاددانها فکر میکردند افراد از تقویت
بخش خصوصی و بازار رقابتی استقبال میکنند،
درحالی که اکثر مدیران از رقابت گریزانند .بنابراین
بخشهایی کــه قرار بود مجری بــا فعالیتهای
اقتصادی در بازار رقابتی باشــند پــس از خرید
شرکتها از دولت اساساً به سمت انحصار حرکت
نمودند .باید بار دیگر ساختار اصلی را تحلیل کرد و
از این حالت بیرون آورد .آقای زنگنه! اصول مدرن
را نمیتوان در ساختارهای سنتی و ناکارآمد بدون
حسینی:
کارشناسی متخصصان مدیریت وارد کرد.
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اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اداری

پرونده ویژه

میگفت ما قوانین زیادی تصویب کردیم اما بافت
فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی افغانســتان اجازه
اجرای هیــچ کدام را نداد .قانــون بهخودی خود
هیچ مشکلی را حل نمیکند .من بارها به دوستان
گفتهام این میزان از قانونهای تصویبشده اصال
مناسب نیســت .شأن قانون به محدودیت است و
اگر زیاد تصویب شود لزوما به معنای عملیشدن
آن نیست .به جای این حجم وسیع باید قوانین با
بندهای معدود و حجم کم تدوین شــود .در این
بافت و ساختار هیچ قانونی بالذاته کارساز نیست.
قوانین خود غیرشفاف و پیچیده هستند .مثال ما
قانون خصوصیســازی را نوشتیم اما هر سال در
بودجه بخشــی از آن را به شور گذاشتند .مشکل
اجرای قوانین یک بحث است اما بهطور کلی قوانین
در کشــور با این شرایط دردی را دوا نمیکنند .تا
زمانی که نقش افراد در سیســتم به حداقل نرسد
هیچ راهکاری جواب نمیدهد .مثال در کشور آلمان
سیستم اخذ مالیات نیز کامال الکترونیکی است.
پس مشکل ما در رسیدن به این سطح
چیست؟
زنگنه :ما ناگزیریم که به همین ســمت حرکت

جامساز  :اقتصاد
ما سیاسی است
و تمام مولفههای
اقتصادی ،تنها با
مولفههایسیاسی
قابل تعریف است
و این اقتصاد
تخصیص منابع را
بر اساس اولویت
منافعسیاسی
تعیینمیکند.
شروع مفاسد
اقتصادی ما در
تخصیصمنابع
است.

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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کنیم .چندی پیش در مصاحبهای گفته بودم تعداد
کارمندان دولت مشخص نیست .من چهارده ماه
تمام میخواستم سهام عدالت بدهم اما سازمانها
و ادارات نتوانستند تعداد دقیق کارمندان خود را
اعالم کنند .چند مــاه پیش هم آقای جهانگیری
همین مســئله را تکرار کرده بود .ما در دولت به
 ۲۵میلیون نفر ،به همراه خانودهشان سهام عدالت
دادهایم .این تعداد بدون بیمهها ،بانکها و نهادهایی
مثل هالل احمر محاســبه شد و اگر این نهادها را
هم حساب میکردیم چیزی بالغ بر چهل میلیون
نفر جیرهخوار دولت به حساب میآمدند .ژاپن دو
برابر ما جمعیت دارد اما دولتش نصف ماست.
و به نظر شــما اولین قدم برای بهبود
شرایط چیست؟
کرد زنگنــه :اولین قدم کوچککــردن دولت و

کاســتن از بار مالی و مدیریتی دولت است ،دولت
چابکی که بار مدیریتیاش کم باشد .ما مالیات را
از بخش مولد خارج میکنیــم و در بخش اداری
غیرمولد هزینــه میکنیم .دولت مجبور اســت
حقوق کارمندان را بدهــد .این هزینهها از بخش
مولد و کارخانهها گرفته و در بخش غیرمولد خرج
میشود .این ساختار دولتی عامل فساد ،بیکاری و
مانع بخش خصوصی است.
آقای جامســاز ،در مقابلــه و مبارزه با
مفاسد اداری و اقتصادی ،تجربه سایر کشورها
را چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما تجربه
کدام کشــور در این زمینه میتواند الگوی
خوبی برای ما باشد؟
جامســاز :من اشــارهای به اقتصادهای نوظهور

کــردم .آقای ماهاتیر محمد یک پزشــک بود و
مطب کوچکی در مالزی داشــت .یک روز مطب

خود را با هدف معالجۀ اقتصاد بست و با ورود به
سیاست ،نخستوزیر مالزی شــد .او مالزی را از
حالت فرومانده در سیوچندسال پیش ،به رشد
اقتصادی هشت درصدی رساند و تحویل شخص
دیگری داد .این اقتصادهای نوظهور تغییر تفکری
در نظام اقتصادی کشــور ایجاد کردهاند و طبق
آمارهای رسمی تقریبا  ۲۵شاخص تعیین وضعیت
اقتصاد برای این کشورها در وضعیت مطلوب است
در حالی که ایران از نظر همین شــاخصها ،در
پایینترین رتبهها قرار گرفته اســت .شــاخص
کســبوکار ،شاخص مالکیت ،شــاخص امنیت
اقتصادی و سیاسی ،شــاخص ریسک ترکیبی،
شاخص بهرهوری ،شاخص سرمایهگذاری و ...در
این کشورها به نسبت سطح بینالمللی به درجات
باال رسیده است .متاسفانه ما یک کارگروه خبره،
برای تحلیل این اقتصادهــای نوظهور نداریم تا
بــا پیادهکردن این اقتصادها در کشــور با اعمال
مســائل دینی و فرهنگی ،به رشد اقتصادی باال
برسیم .یکی از راههای تغییر ساختاری اقتصادی
و اداری کشور همین تحلیل دیگر کشورها است
اما این راه زمان بســیار زیادی میطلبد .تغییر و
تحول نهادی از نهادهــای واپسگرا به نهادهای
توســعهگرا در بلندمدت امکانپذیر اســت .اکثر
نهادهای کشــور ما و بســیاری از طرحهایی که
در برنامههای عمرانی وجود داشــتند هیچ کدام
توسعهای نیستند .بهترین زمان برای جلوگیری از
این پروژهها زمان حال است .اگر ما از رویکردهای
نظام در آزادسازی اقتصاد حرف میزنیم نیازمند
ضرورتهای پیشینی است تا نهادهایی ایجاد کند
و این سیاستها در آن نهادها اجرایی شود .در غیر
این صورت شاهد بودهایم که هدف برنامه توسعه
اقتصادی پنجم رشد هشــت درصدی بود اما به
منفی  ۵.۸درصد رسید .این مسئله در زمانی رخ
داد که باالترین درآمدها متوجه کشور بود .اقتصاد
ما سیاسی است و تمام مولفههای اقتصادی ،تنها
با مولفههای سیاســی قابل تعریف اســت و این
اقتصاد تخصیص منابع را بر اساس اولویت منافع
سیاسی تعیین میکند .شروع مفاسد اقتصادی ما
در تخصیص منابع اســت .کشور ما از نظر تولید
و نیروی انســانی ظرفیت باالیی دارد و در حال
حاضر ششصدوسی هزار میلیارد تومان نقدینگی
در کشور داریم و این نقدینگی باید به سمت تولید
هدایت شــود تا بخش مولد خصوصی به حرکت
بیفتد .گفته میشــود که آقای زنگنه طرحهای
بزرگــی در زمنیه نفت دارند و ایــن طرحها در
سیاستهای برونرفت از رکود به عنوان پیشران
انتخاب شدهاند .آقای زنگنه گفتند اگر بخواهیم
به این ســمت حرکت کنیم هفتاد میلیارد دالر
سرمایه نیاز داریم .اشتغال در بخشهای پیشران
دویســت تا سیصد میلیون تومان هزینه دارد در
حالی که بخش خصوصی این اشتغال را با بیست
تا سی میلیون تومان ایجاد میکند .اگر تخصیص

منابع بر اســاس عالمتدهی واقعی بازار رقابتی
صورت بگیرد مشکالت ما بسیار کمتر خواهد شد.
طبق اعالم رســمی در پاییز امسال  ۱۱.۴درصد
بیکاری داشــتیم و در واقــع چهار میلیون بیکار
داریم .اگر منابعی که به یارانه اختصاص میدهیم
به بخش خصوصی بدهیم ،به جای ایجاد کشش
برای تقاضا ،یارانه برای تولید داده خواهد شد که
از تورم میکاهد .مالیات بهترین وسیله برای توزیع
درآمد است ولی ما از نظر شناخت طیف مودیان
مالیاتی دچار مشکل هســتیم و دولت مقتدری
نداریم که تشــخیص دهد هر نهــاد معادل چه
میزان ،گردش مالی دارد.
کرد زنگنه :تخصیص بهینه منابع زمانی عملی
خواهد شــد که تفکــر دولت به ســوی بخش
خصوصی باشــد .امــا اگر قرار باشــد تخصیص
منابع را به دست همین سیستم و دولت بدهیم،
مشکالت حل نخواهند شد .هیچ راهکاری مانند
تربیت و آموزش نیروی انسانی نمیتواند در بهبود
وضعیت ما را یاری کند .هر کشــوری را در نظر
بگیریــم ،از ژاپن و چین گرفته تا کره و دیگران،
تحول را از آموزش شروع کردهاند .در کشور آلمان
نیز سازمانی به نام «شوفا» وجود دارد که مدیران
زیانده را معرفی میکند .در انگلیس نیز ادارهای
برای مبارزه با کالهبرداریهای بزرگ وجود دارد
که این اداره کوچک توانسته دهها عملیات بزرگ
در این خصوص انجام دهد .اما در کشور ما بعضاً
مدیران هیچ اطالعــی از چموخم کار ندارند و با
این حساب ،سیستم خودبهخود رو به فنا میرود.
از طرفی برخی مدیران آلت دســت متخصصانی
میشوند که ســرمایهگذاران کاذب هستند .این
ســرمایهگذاران کاذب با اســتفاده از رانتهای
گوناگون ،از امکانات کشــور استفاده میکنند و
به جای تاســیس کارخانه ،دوباره وارد بازار دالر
و ســکه میشوند .این ســرمایهگذاران در دامان
مدیران بیتخصص رشد میکنند.
حســینی :راهحلهایی که برای بهبود ساختارها
بــهکار بردیم حداقل کارایی این سیســتم را هم
از بین برد و تنها راهکار این اســت که سیســتم
مدرن داشته باشــیم .اما در سالهای اخیر فرض
را بر ناکارآمدی دولت میگذاریم و بر این اســاس
نهادهایی بــرای بهبود ســاختار ایجاد میکنیم
درحالی که از اساس باید برای مدرنشدن دولت،
بخش خصوصی و سایر نهادها تالش کنیم.
کرد زنگنه :جادهای را با پیچوخم بســیار آسفالت
میکنیم و به نظرمان این کار مدرنسازی است.
حسینی :باید به این سوال پاسخ دهیم که چطور
میتوان دولت را مدرن کرد.
زنگنــه :باید کوتاه بیاییم و با اســتفاده از تجربه
جهانی مدرنسازی کنیم.
حســینی :تجربه جهانی شــباهتی به تجربه ما
ندارد .سیســتم کشــورهای دیگر مــدرن بوده و
کوچکسازی شــده اما سیستم ما سنتی است و

باید ابتدا مدرنســازی شود .بزرگ بودن دولت از
بحثهای اصولی است .اما اگر سیستمی را مدرن
مینامیم از بُعد سیاســی ،ســاختاری ،فرهنگی
و هم نیروی انســانی ،آن سیســتم مدرن است.
بخش خصوصی و دولتی ما مدرن نیســتند و هر
چهار نظام این سیستمها ســنتی هستند .برای
مدرنشدن این ساختارها چه باید کرد؟ دوستان
راههایــی فرمودند اما به بــاور من نظام مدیریتی
وکارشناســی ما در نهادهای مختلــف اصال این
احســاس نیاز را نکرده است .صرفا راهبردهایی را
الگوبرداری میکند و فرضش بر این اســت که با
استفاده از این الگوها سیستم مدرن میشود .اما از
منظر مدیریتی نمیتوان با الگوبرداری ،مدرن شد.
ما باید مدرنسازی را تولید کنیم .اما نه به معنی
از بین بردن سازمانها و شرکتهای دولتی ،بلکه
باید با رعایتکردن اصول علم مدیریت به این کار
بپردازیم.

اگــر از بزرگبودن دولــت بگذریم و
بخواهیم مقایسهای میان روشهای دولتهای
مختلف در مقابله با فســاد داشته باشیم ،در
کدام دورهها مبارزه با فســاد موفقتر بوده
است؟ میدانیم که هر کدام از دولتها عزمی
شدید یا ضعیف برای مبارزه با فساد داشتهاند.
در دوره اصالحــات راهکارهایــی نظیــر
یکسانســازی نرخ ارز اجرایی شد تا از این
طریق جلوی رشد فساد گرفته شود .در دوره
آقای احمدینژاد هم که معموال مباحث حول
محور دانهدرشــتها و بیاناتی از این دست
میچرخید .دولت اعتدال هم همایش ارتقای
سالمت را برگزار کرده و به نظر میرسد روش
ایــن دولت در این زمینــه نزدیک به دولت
اصالحات باشد ،هرچند هنوز نتوانسته برای
یکسانسازی نرخ ارز اقدامی صورت دهد .نظر
شما در رابطه با شیوه دولتهای مختلف در
مبارزه با فســاد چیســت و فکر میکنید
کدامیک از این سیاستها به نسبت موفقتر
بودهاند؟
حسینی :من بهطور مشــخص راجع به دولتها

آقای جامساز به نظر شما آیا الگوبرداری
از اساس غلط است و یا نحوه الگوبرداری در
ایران غلط بوده است؟
جامساز :اگــر ببینیم کشورهایی که در سه دهه

کرد زنگنه:
تخصیصبهینه
منابع زمانی عملی
خواهد شد که تفکر
دولت به سوی
بخشخصوصی
باشد .اما اگر قرار
باشدتخصیص
یعنی آیا نهاد پارلمان در دیگر کشورها
منابع را به دست
کمیسیونهای تخصصی ندارد؟ بهطور مثال
همینسیستم
وظایف کمیســیون بودجه چطــور انجام
یشود؟
م 
و دولت بدهیم،
مدرن،
نهادهــای
با
کشــورهایی
در
حســینی:
مشکالت حل
مجلس به مســائل تخصصی وارد نمیشود .بلکه نخواهندشد.

کمیسیون بودجه از چند گروه کارشناسی انتخاب
میکند و دخالــت در کار تخصصی نمیکند .ما
مجلس ،قوه قضاییه و دولــت مدرن میخواهیم
اما به جای توســعه نهادها درگیر تنازعات افراد و
نهادهای حقیقی و غیرحقیقی شدهایم .ما قابلیت
مدرنســازی نهادهایمان را داریم اما بر روی آن
سرمایهگذاری نکردهایم.
منظورتــان از نهادهای مــدرن دقیق ًا
چیست؟
حسینی :نهادهای مهم حداقل بر چهار اصل مهم

بنا میشــوند .اول ،کاربرد علم در حل مســائل و
استفاده از چالشها یا حاکمیت علم .دوم ،حاکمیت
قوانین و ضوابط و رویهها بر مبنای کار کارشناسی
و علمی .سوم ،جدایی مالکیت از مدیریت و چهارم:
وجود انسان سازمانی؛ که باید در جای خود دربارۀ
هر کدام بحث کرد.

نگر
آینده

اخیر به لحــاظ اقتصادی پیشــرفت کردهاند از
چه الگوی اقتصادی پیــروی کردهاند به معنای
اســتفاده از همان الگو در کشــور ما نیست .این
الگوها باید در یک دستگاه تخصصی کارشناسی
مطالعه شــود و با توجه به ویژگیهــا ،نیازها و
ظرفیتهای اقتصادی کشور الگوی جدیدی برای
ساماندهی اقتصاد کشور طراحی شود .بنابراین
پیاده کردن بدون مطالعۀ الگوهای خارجی روی
نظام اقتصادی کشور درست نیست و نهادهای ما
ظرفیت خودتصحیحی را ندارند .این نهادها باید
دچار تحول بنیادین شــوند و این اقتصاد نفتی
به اقتصاد آزاد رقابتی با ایجاد ضرورت پیشــین
برای بسترسازیها تبدیل شود .اقتصاد ما دولتی
و وابســته به نفت اســت .به اعتبار علم و تجربه
هرچه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد دولت و
هزینههایش هم افزایش پیدا کرد .کاهش قیمت
نفت فرصت خوبی برای تحول ســاختاری است.
اقتصاد مقاومتی این اســت کــه بدانیم در کدام
حوزهها ضعف داریم و شــکافها را پُر کنیم .در
حــال حاضر به خاطر ســوءمدیریت نفتی دچار
معضــل شــدهایم و میتوانیم مفاهیــم اقتصاد
مقاومتی را پیــاده کنیم .ما باید بدانیم که نوعی
دوگانگــی قدرت در اقتصاد ما وجــود دارد؛ این
دوگانگی قدرت کانونهایی را به وجود میآورد که
برخوردار از سه شاخص قدرت ،ثروت و اطالعات
هستند .زمانی که این رئوس با هم آمیخته شوند،
فســاد تولید میشود .از ســالها پیش ،با پایان
دوران جنگ تحمیلی ،فساد در همه ابعاد در نظام
بانکی ،گمرکات و وزارتخانههای مختلف پدیدار
شد و دولتها مبارزه چندانی با آن نکردند .بودجه
کشور افغانستان  ۸میلیارد دالر بوده اما مجموع
این ارقام در کشور ما از بودجه یک کشور بیشتر
است .وقتی چنین گردش عظیم مالی وجود دارد
بخش مالی اقتصــاد از بخش واقعی اقتصاد جدا
میشود .تخلفاتی در بودجهها صورت گرفته که در

ی و چهارم  /بهمن 1393
شماره س 

کار نکــردهام امــا میتوانم چند نکتــه را مطرح
کنــم .دولت زمان جنگ بســیار منظــم بود و
ساختارهایش در همه ابعاد از رویههای مشخصی
تبعیت میکرد .دولت آقای هاشــمی احســاس
کرد ساختار بوروکراتیک برای برنامههای توسعه
پاسخگو نیســت بنابراین کارها را به پیمانکاران
بزرگ سپرد تا به جای سیســتم ،پیمانکاران بار
فعالیتها را به دوش بکشند .در زمان آقای خاتمی
کار با پیمانکاران بزرگ کنار گذاشته نشد اما آقای
خاتمی ســعی کرد ســاختار را سروسامان دهد.
در دوره آقــای احمدینژاد هــم که اصوال تحول
در ســاختارها محور کار بود و تالشهایی صورت
گرفت تا تغییر کند؛ سازمان برنامه و بودجه حذف
شد و اختیارات عمال ًبه مدیرانش داده شد .حتی

به تذکرات مجلس هم اعتنا نشد .این چهار دوره
چهار الگوی متفاوت را دنبال میکردند .میتوان بر
روی کارآمدی هرکدام از این الگوها بحث کرد اما
مسئله من به عنوان یک متخصص رشته مدیریت
این است که این الگوها از یک نظام تصمیمگیری
کارشناسی تخصصی بیرون نیامدند بلکه افراد این
الگوها را ساختند .ما در رشته مدیریت بهطور کلی
با این شــیوه مخالفیم و به نظر ما الگو باید از کار
کارشناسی بیرون بیاید .در جامعه ما الگوبرداری
مرسومشــده درحالی کــه در رشــته مدیریت،
الگوبرداری به هیچ عنوان علمی نیست و بهجای
الگوســازی نسخه منحصر به فردی از تجربیات و
کار علمی و کارشناسی تولید میشود.

گزارشهای دیوان محاسبات ثبت شده است .اما
مسئله جلوگیری از فساد مطرح نیست بلکه باید
بسترهای فساد را از بین برد .یکی از منابع ورود
فساد به کشــور ،تورم و کاهش ارزش پول ملی
است .به قول «کینز»« :مخربترین سیاستها در
یک کشور کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه
کاهش ارزش پول ملی اســت ».در تورم افرادی
ثروتمند میشوند که وابسته به رانتها هستند.
چرا سیستم بانکی ما به بنگاهداری روی آورده و
از منابع مردمی وام میدهد؟ به اعتقاد من برای
مبارزه با فساد قدم اول جلوگیری از بروز زمینهها
و بسترهای فساد است.
حسینی :تاکید میکنم بدون مخالفتی با مبارزه
با فساد ،تئوری عدم صداقت مدیران توجیهکننده
مسئله نیست .سیستم نظارتی ما قابلیت برداشتن
ایــن بار بزرگ را نــدارد .اگر قابلیــت دارند ولی
منحرف میشــوند بایــد مدیران و مســئوالن را
مواخذه کرد اما به نظر من ســاختار دستگاههای
ما حتی توان جلوگیری از فساد درون ساختار خود
را هم ندارد .این دســتگاههای دولتی و خصوصی
قابلیت برداشتن برخی بارها را ندارند و در نتیجه
دچار فســاد میشوند .مدیران فاسد نیستند بلکه
ساختار مشکل دارد .اگر همه نهادها مدرن شوند
مســائل خودبهخود حل میشــود .به خاطر عدم
وجود نهادهای مدرن اســت که نمیتوان با فساد
مقابله کرد .سوال در ایران باید از اینجا شروع شود
که چطور میتوان نهادهایی مدرن داشت؟ یکی از
مشــکالت ما این است که مجلس وارد بحثهای
تخصصی میشود و این نشــانه مدرن نبودن آن
است.
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پرونده ویژه

حسین راغفر
استاد اقتصاد
دانشگاه الزهرا

اصالح نهادی
نیاز امروز

جریان شفاف رسانهای و جریان
آزاد اطالعات میتواند یک پادزهر
در برابر فساد باشد
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی آن به درآمد نفتی
و ویژگیهای ســاختاری دیگر از جمله شبکه منافع
افرادی که دســتی در قدرت و ثروت دارند با چالش
و آسیبهای جدی روبروست و این موارد ساختاری
از جدیترین موانع اصالح در کشور است .ما در این
شرایط میخواهیم بر بحران مالی غلبه کنیم؛ چگونه
ممکن است؟ مادامی که این کژکاریهای ساختاری
را در کشور برطرف نکنیم و ایرادات اصلی و زیربنایی
برجای باشد ،اصالح نظام مالی و غلبه بر بحرانهای
مالی ممکن نخواهد بــود .بخش عمدهای از مصائب
اقتصاد ایران محصــول مدیریت اقتصادی اســت،
چراکه منافع اقلیتی که از این راه تامین میشــود و
آنها بزرگترین مانع این اصالح هستند .در شرایط
حاضر ما نیازمند مجموعهای از اصالحات هســتیم.
تنها پیششــرط هم این است که ما اراده انجام این

بسترسازهای
فساداقتصادی
کشور ما بیش از بازنگری در
قوانین به بازنگری در اجرای
آنها نیاز دارد
1

محمود آخوندی
حقوقدان

سالهاست شعارهای زیادی درباره لزوم مبارزه با
مفاسد اقتصادی بیان شدهاند اما هیچیک در عرصه
عمل موفقیتی را متوجه روند مبــارزه با این پدیده
شوم نکردهاند ،چراکه مسئله مهمتر از سخن گفتن
از فساد ،مبارزه با آن است ،موضوعی که مدتهاست در
حبس شعارها باقی مانده است .مشکل از آنجا بغرنجتر
میشود که بدانیم در بســیاری از موارد بهویژه طی
چند سال اخیر مجرمان پروندههای مفاسد اقتصادی،
بــه نوعی به مقامات دولتی وقــت نزدیک بودهاند و
همین مسئله باعث شــده رسیدگی به این جرایم و
پروندهها ،به محاکمــه متهمان درجهچندم محدود

اصالحات را داشته باشیم و در این راه قدم بگذاریم ،در
ادامه ،بسیاری از مسائل و مشکالت حل خواهد شد.
در گام نخســت باید شبکههای منتفع از قدرت
و ثروت را شناسایی کنیم .باید ببینیم اندازه واقعی
دولت چقدر اســت .بزرگ اســت یا کوچک؟ اندازه
دولت نشانگر حجم عظیم کارکرد و کژکارکردهای
دولت اســت .باید دید آیا ارادهای برای اصالح این
کژکارکردها وجود دارد یا نه وگرنه به راحتی بحران
اقتصادی و مالی دولت حل نخواهد شــد .دولت ما
دولت بزرگی اســت و اگر به معنــای واقعی کلمه
بخواهد کاری را به منظــور خدمات عمومی انجام
دهد این خدمات کم خواهد بود .ظرفیتبخشی فراتر
از اندازه به دولت جز کارشکنی در درازمدت نتیجه
دیگری نخواهد داشت .اما این سخن به معنای این
نیســت که دولت به اصطــاح رایج همه چیز را به
بخش خصوصی واگذار کند و بگوید که من نمیتوانم
هیچ کاری انجام دهم .درســت است که دولت باید
بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار
کند اما کدام بخش خصوصی؟ در چارچوب اصل ۴۴
قانون اساسی دولت باید بخشی از وظایف خود را به
بخش خصوصی محول کند اما وقتی به ســاختار و
ترکیب سهامداران برخی شرکتهای خصوصی نگاه
میکنیم میبینیم تنها  ۶یا  ۷درصد از آن ســها م
شــامل افراد حقیقی میشود و این بنگاه اقتصادی
بسیار بزرگ به اصطالح خصوصی است .یعنی به غیر
از چند درصد سهام شرکت خصوصی بقیه در اختیار

نهادهای غیرخصوصی است.
یکــی از راه حلهایی که باید بــه آن فکر کرد
تقویت جامعه مدنی به معنای کلی اســت .در واقع
اگر تشــکلهای مدنی ،احزاب سیاسی و رسانهها،
سندیکاهای کارگری و مردمی و اتحادیهها فعالیت
کنند جلوی بسیاری از کژکاریها گرفته خواهد شد.
اگر رســانهها بتوانند به صورت شفاف و آزادانه به
بســیاری از اطالعات دسترســی داشته باشند ،اگر
اطالعــات مربوط به بودجههای مختلف و اطالعات
اقتصــادی کالن در اختیار احزاب و تشــکلهای
مردمی و رسانههای آزاد قرار بگیرند جلوی بسیاری
از کژکاریها و فســادها گرفته خواهد شد .جریان
شفاف رســانهای و جریان آزاد اطالعات میتواند به
عنوان یک پادزهر در مورد فساد عمل کند .اگر مردم
از میــزان ورود و خروج ارز و نحوه اختصاص منابع،
اطالعات کامل داشته باشند دیگر کسی نمیتواند
به راحتی قوانین و مقررات را دور بزند و با استفاده
از قدرت ،ثروت نامشروع جمع کند .از این رو نقش
جامعه مدنی و تشــکلهای مردمی در این میان به
اندازه خود دولت و قوه قضائیه مهم است.
کســانی که به اســم بخش خصوصی از منافع
ثروت بهرهمند میشــوند موجــب توزیع ثروت در
بین گروههای مختلف اجتماعی نمیشوند و ثروت
آنها نهتنها باعث باال رفتن درآمد ملی نمیشود بلکه
ایجاد رکود و تورم و ناامنی اقتصادی را در پی دارد.
اگر سیستم اقتصاد خصوصی در کشور اصالح شود

شود .متاسفانه این تجربهها نشان میدهد که سلسله
قوانین موجود در زمینه مبارزه با فســاد تاثیر الزم را
در این عرصه نداشتهاند و نیازمند بازنگری و اصالح
روندهای اجرایی هستند .تنها از این طریق است که
شاید بتوان به جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی
امیــدوار بود .البتــه نقش مطبوعــات و آزادیهای
رسانهای را نیز نباید فراموش کرد .آزادی مطبوعات
باعث میشود درگیری در فسادهای اقتصادی و اداری
هزینههای سنگینی برای مجرمان در پی داشته باشد
و نگذارد تا ایــن افراد بهراحتی پس از وقوع جرم در
جامعه به فعالیت عادی خود بپردازند.

این مفاسد اقتصادی رو به ویرانی است .رانتخواری
و دادن و گرفتن پورســانت همگی از مصادیق فساد
اقتصادی هســتند ،هرچند بهتازگی جنبه حقوقی
نیز به رانتخواری داده شــده و دیوان محاسبات نیز
نظارتی کافی بر این مسئله ندارد .ضعف دستگاههای
نظارتی در این زمینه مردم را از دستگاه قضایی ناامید
کرده و عمده مردم نقص را از جانب قانون میبینند .در
حالی که قوانین پولی و بانکی کشور ضعیف نیستند و
میتوانند نیاز امروز جامعه را پاسخ دهند ،بلکه مشکل
اصلی ما اجرای نامناسب یا حتی عدم اجرای همین
قوانین اســت .قوه مجریه به عنــوان نهاد موظف به
اجرای بیکموکاست قانون در این زمینه ضعیف عمل
کرده و از قدرت بازدارندگی قانون کاسته است .وجود
قوانین خوب به تنهایی کافی و مشکلگشــا نیست.
وقتی سرعت اجرای قوانین ،و بررسی و رسیدگی به
پرونده مجرمان تا این حد پایین باشد طبیعی است
که از تاثیرگذاری قوانین هم کاسته خواهد شد .اگر
قوه مجریه به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساســی و
قوه قضاییه به عنوان دســتگاه نظارتی مجرمان را به
ســرعت محکوم کند ،میتوان دید که قوانین فعلی
ظرفیــت جلوگیری از مفاســد اداری و اقتصادی را
دارا هســتند .اما طوالنیشدن روند رسیدگی به این
پروندهها موضوع را مشــمول گذر زمان میکند و به
دســت فراموشی میسپارد .البته نباید فراموش کرد
که بسیاری از قوانین ما نیازمند بازنگری هستند اما
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بهطور کلی فساد به هر امری اطالق میشود که
خارج از عرف و قوانین موجود کشور انجام گیرد .فساد
یعنی «سوءاستفاده از موقعیت شغلی ،امکانات عمومی
یا تسهیالت دولتی در جهت منافع شخصی ».هرچند
در ادارات ،کارمندی که دیر بیاید و زود برود ،و یا کار
خود را به خوبی انجام ندهد نیز نمونهای از فساد است،
اما فساد اقتصادی بیشتر به ارتشاء ،اختالس ،سرقت و
تصرف غیرقانونی اطالق میشود ،و در کشور ما بیشتر
در دو زمینه «اختالس» و «ارتشاء» صورت میگیرد.
فساد اقتصادی به این مفهوم در چندسال اخیر رشد
زیادی داشته و با سوءاستفاده در مبالغی کالن صورت
گرفته و نظام پولی ،مالی و بانکی کشــور تحت تاثیر

با شرایط فعلی و ضعف دو قوه مجریه و قضاییه حتی
بازنگری در این قوانین نیز به تنهایی در پیشگیری از
فساد موثر نخواهد بود.
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تعدد مراکز قدرت
فساد را کمخطر کرده است
خ علی دینی ترکمانی به پرسشهای آیندهنگر
پاس 
درباره فساد اداری و راههای مقابله با آن
زهرا خندان

جلوگیری از فساد اداری و اقتصادی از
بحثهای مهم دستگاههای دولتی و نظارتی
است .از آنجا که شفافیت و سالمت از لوازم
دستیابی به اقتصاد مقاومتی است و تعریف و
تحلیل این نوع از فســاد اهمیت باالیی در
جلوگیری از آن دارد ،به نظر شــما فســاد
اقتصادی و اداری به چه امری اطالق میشود؟

نگر
آینده

تعریف فساد اقتصادی و اداری روشن و آشکار
اســت .هرنوع سوءاستفاده از امکاناتی که در نظام
اداری دولتی وجود دارد توسط مدیران و کارمندان
فســاد اداری است .فســاد اقتصادی نیز میتواند
صدور مجوزهای غیرقانونی و هر اقدامی باشد که
بــه ایجاد منفعت برای فرد یا عدهای خاص منجر
میشــود و حکم فســاد را دارد .زمانی هست که
افراد در حوزه اختیاراتشان کاری را برای پیشبرد
منافع اربابرجوع و یا بنگاههای اقتصادی و بدون
چشمداشت پاداش انجام میدهند .در این فرآیند
میتوان گفت فرد خود را در معرض ریسکی قرار
میدهد تا سرعت کار افزایش یابد .طبیعتا در این
مورد کســی نمیگوید که مدیــر مربوطه درگیر
مفسده شده است .اما زمانی مدیر اختیاراتی دارد

و از مقررات موجود برای مانعتراشــی در کار افراد
استفاده میکند و ارباب رجوع را وامیدارد که در
ازای انجــام کارش مبلغی را پرداخت کند .صدور
مجوز برای افراد بدون استحقاق قانونی و با استفاده
از پشــتوانههای سیاسی و دریافت حقالزحمه در
مقابل صدور مجوز نمونهای از مفسده است .نحوه
اســتفاده از اختیارات ،مرز میان مفسده و افزایش
ســرعت کار افراد است .مســئله آن است که از
اختیارات چه کوچک و چه بزرگ چطور استفاده
میشود و چه منفعتی را ایجاد میکند.
در اینجــا چند دلیل عمده بــرای ضعف نظام
اداری و اقتصادی ما در پیشگیری از فساد به ذهن
میرسد .نظام اداری ما درگیر مشکلی است که آن
را «تودرتویی نهادی» میتوان نام گذاشت .دستگاه
در دســتگاه ،دولت در دولت و مقررات در مقررات
این پیچیدگــی ادامه یافته و موازیکاری و اتالف
منابع و امکان دورزدن قانون را موجب شده است.
فساد در این فضا رشد میکند ،مسئولیتپذیری
کاهش مییابد و بیثباتی ســاختارهای سازمانی
هــم باال مــیرود .همین بیثباتی ســاختارهای
سازمانی هم میتواند فضای آشفتهای ایجاد کند
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عملکرد شفاف دولت میتواند عامل بسیار مهمی
در پیشگیری از فساد و همچنین بهبود روند رسیدگی
به چنین پروندههایی باشد .از طرف دیگر کشور ما با
چنین میزانی از آلودگی به فساد نیازمند قوه قضاییهای
توانمند و مستقل اســت که تحت هیچ شرایطی از
مواضع خود کوتاه نیاید و درگیر مصلحتاندیشی و
رانتجویی نشــود .با وجود قوانین فعلی و همچنین
امکانات دستگاههای نظارتی ،پیگیری مفاسد اداری و
اقتصادی امری ناممکن نیست ،اما الزم است ارگانی
ورای دســتگاههای نظارتی موجــود نیز بر عملکرد
آنها نظارت داشته باشــد .از سوی دیگر مجلس یا
همان قوه مقننه نیز در این میان وظایفی دارد .قانون
ابزارهایی مثل تذکر ،تحقیق و تفحص ،اســتیضاح و
سئوال را در اختیار نمایندگان مردم قرار داده و همین
امکانات میتواند در روند مبارزه با فســاد یاریشان
کند .بهطورکلی کشور ما پیش و بیش از بازنگری در
قوانین به بازنگری در اجرای آنها نیاز دارد .امری که
در پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی ،رسیدگی به
آنها و البته تحقق اقتصاد مقاومتی اهمیت بسزایی
دارد.

عکس :امید ایرانمهر

اقتصاد خصوصی به معنــای واقعی بهوجود خواهد
آمــد و در نتیجه اصالح رقابــت گروههای مختلف
در بخش خصوصی با همدیگر معنادار میشــود .و
البتــه چنین رقابتی به افزایش ثــروت و همافزایی
منجر خواهد شــد .برای خروج از فساد اقتصادی
ما نیازمند یک نهضت ضد فساد هستیم که بتواند
زمینه الزم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد خصوصی
بهوجود بیاورد .بخش خصوصی امروز به دو گرفتاری
مبتالســت :عدهای در حال اضمحالل و عدهای به
اسم بخش خصوصی همانطور که گفته شد منتفع از
ثروت و قدرت .باید با اصالح رویه هر بنگاه اقتصادی
جایگاه واقعی خود را پیدا کند .اگر چنین اصالحی را
در کشور آغاز کنیم بسیاری از مشکالت اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی حل خواهد شد و در نتیجه این
اصالح ،منافع کالن ملی تامین میشود .ناگفته نباید
گذاشت که اصالح نظام مالیاتی نیز در ادامه مبارزه
با فساد ســاختاری میتواند گام مهم و تاثیرگذاری
باشــد .همه باید در جامعه مالیات بدهند در حالی
که یک عده منتفع از ثروت اکنون از این مسئولیت

سرباز میزنند .با اصالح سیستم مالیاتی خودبهخود
وابستگی به درآمد نفتی کمتر خواهد شد و مالیات
اخذشده در رفاه اجتماعی عمومی مردم هزینه شده
و بخشی دیگر از آن صرف هزینههای جاری دولت
خواهد شد .ما به یک اصالح نهادی نیازمندیم .اصالح
نهادی نظام مالیاتی ،نظام دستمزدها ،نظام بانکها
و اصالح ساختاری انواع مختلف نهادهای موجود.

21

اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اداری

پرونده ویژه

وقتی سالمت
نظام اداری و
بوروکراتیک کشور
ضعیف شود ،ورود
به سیستم فساد
کار سختی نیست  .
افرادی هم که
راه و چاه را بهتر
بلدند،میتوانند
به راحتی از فضا
استفاده کنند و
از محل همین
زدوبندها به ثروت
قابلتوجهی
دست پیدا کنند.

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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که در این فضا احتمال تخلف و درگیری در فساد
نیز افزایش مییابــد .وجود نهادهای موازی اجازه
نمیدهد سیستم نظارتی بهخوبی کار کند .لذا افراد
چه حقیقــی و چه حقوقی میدانند که میتوانند
از روزنههای موجود اســتفاده و فرار کنند .دلیل
دیگر رواج فســاد این اســت که عدهای یک شبه
ره صدساله رفتهاند .در کنار توزیع نابرابر درآمد و
ثروت ،این دستیابی سریع به ثروت باعث میشود
نظم اجتماعی از هم بپاشد .ثروتمندشدن این افراد
برای حلقه نزدیکان و آشــنایان و همچنین افکار
عمومی چندان قابل قبول نیســت و مشروعیتی
ندارد و از محل رانتجویی و زدوبند بهوجود آمده
است .اما وقتی این مسئله به عنوان پدیدهای عام
در جامعه رشد کند ،بخش بزرگتری از جامعه به
درگیرشدن در فساد تمایل پیدا میکند .بنابراین
نابرابری بیش از اندازه و ثروتی که مبنای مشروعی
از طرف افکار عمومی ندارد هم میتواند در فساد
موثر باشــد .عامل دیگری که البته مربوط به بعد
از درگیرشــدن در جرم میشود ،عدالت قانونی و
قضایی اســت .باید بررسی کنیم که نحوه برخورد
دستگاه قضایی با مفسدان چگونه است .اگر عدالتی
قانونی و قضایی در کار باشــد و صرفنظر از اینکه
جایگاه افراد و رابطههایشان با دیگران چگونه تعریف
میشود ،همه افراد یکسان مجازات شوند ،و جامعه
ببیند که نظام قانون در قبال همه یکسان و جدی
عمل میکند ریسک درگیرشدن در فساد افزایش
پیدا میکند .البته رســانهها نیز کمک زیادی در
شفافشدن وضعیت میکنند .اگر رسانهها چندان
برای انتشار و انعکاس مفاسد موجود آزاد نباشند،
ریسک درگیرشدن در فساد هم کاهش مییابد .در
وضعیت موجود حتی اگر فساد فرد افشا هم بشود،
چندان از طرف رسانهها به آن پرداخته نمیشود و
از این جهت برای کسانی که فساد را انجام دادهاند
هزینه نخواهد داشت .فکر میکنم تودرتویی نهادی،
فضایی را ایجاد میکند که عدهای با ریسکپذیری
در فساد تمایل پیدا میکنند با استفاده از این فضا
ثروتمند شوند .نمونههای شناختهشده و برجسته
اختالس ســه هزار میلیارد تومانی و یا اخیرا ۱۲
هــزار میلیارد تومانی اســت که نشــان میدهد
شــبکهها و باندهایی شــکل گرفته که به کمک
هم میتوانند سیستم پوششــی برای خود ایجاد
کنند .این شــبکهها قطعا از زنجیرههایی متشکل
از کارمندان جزء بانکها تا مدیران ردهباال ساخته
شــدهاند و زمینه اقدامات غیرقانونی خود را ایجاد
کردهاند .این مســئله را میتوان به نهادهای دیگر
هم تعمیم داد .وقتی فساد گسترش مییابد خود
باعث تکثیر فساد میشــود ،چراکه در هر مرحله
افرادی درگیر این موضوع میشــوند و در نتیجه
افراد بیشتری برای پیشبرد کار خود به دام فساد
میافتند .وقتی سالمت نظام اداری و بوروکراتیک
کشــور ضعیف شــود ،ورود به سیستم فساد کار
ســختی نیســت .حتی در کارهــای معمول نیز

میتوان با رشوه در صف نایستاد و کار را سریعتر
صورت داد .وقتی سرمایه اجتماعی افول پیدا کند
و بهجای شبکههای اجتماعی با کارکرد مثبت از
منظر تحوالت توسعهای ،شبکهها و باندهایی شکل
بگیرد که منافع خود را به بهای تحمیل هزینه بر
ساخت اجتماعی به حداکثر میرسانند ،افرادی هم
کــه راه و چاه را بهتر بلدند ،میتوانند به راحتی از
فضا اســتفاده کنند و از محل همین زدوبندها به
ثروت قابل توجهی دست پیدا کنند.
برخی معتقدند گستردهبودن دولت یا به
عبارتی دولتیبودن اقتصاد در گسترش فساد
موثر است .به نظر شما ارتباطی میان اقتصاد
دولتی و مفاسد اقتصادی وجود دارد؟

فرضیــهای در چارچــوب مکتــب اقتصادی
«انتخاب عمومی» مطرح میشود و باور دارد که
دولتیبودن اقتصاد منجر به رانتجویی میشود.
این مکتب معتقد است مقامهای دولتی هم مانند
بقیه مردم هســتند و همانطور که مردم به دنبال
بیشترکردن منافع خود هستند آنها نیز به دنبال
حداکثر منافعشان هستند .وقتی تشکیالت دولت
بیش از اندازه گسترش یابد ،مقامات میتوانند از
امکانات خود در افزایش منافعشان استفاده کنند.
بنابراین توصیه سیاستی این مکتب کوچکشدن و
محدودشدن تشکیالت دولتی است .با محدودیت
که همان فساد است نیز
تشــکیالت ،رانتجویی 
کمتر خواهد شد .رانت یعنی استفاده از امکانات
دولتی در جهت حداکثرســازی منافع شخصی.
با این حال این دیدگاه واقعبینانه نیســت چون
توجهی به سازمان درونی دولت ندارد .ما میتوانیم
دو اقتصاد مشابه از نظر بوروکراسی اما از نظر فساد
متفاوت را در نظر بگیریم .کشورهای اسکاندیناوی
و ژاپــن هر دو دولتهای رفاهی و بزرگ دارند اما
از نظر فســاد در رتبهبندیهای جهانی سالمتر از
دیگر کشورها هســتند .دلیل آن است که نظام
اداری این کشورها از افرادی منتخب با معیارهای
شایستهســاالرانه تشکیل شده اســت .لذا هرم
نیروی انسانی این کشورها از افراد با قابلیتهای
فنی و تخصصی بســیار باال ساخته شده که خود
را بــه راحتی درگیر فســاد نمیکنند .غیر از این
حالت نمیتوان توضیــح داد که چرا در ژاپن بعد
از زلزله دانشمندان هستهای جان خود را به خطر

میاندازنــد و در نیروگاهها میمانند .بنابراین این
کشــورها فرضیه حداکثرسازی منافع شخصی را
که مکتب انتخاب عمومی میگوید رد میکنند.
اگر این فرضیه را بپذیریم نمیتوانیم توضیح دهیم
که چرا بعد از چند ســال از زلزله هنوز هم مردم
با یافتن چیــزی آن را به مقامات مربوط تحویل
میدهند .سالمت اداری و اقتصادی به ویژگیهای
شــخصی افرادی برمیگردد که زمــام امور را در
دست گرفتهاند .اگر این افراد توانمند باشند معموال
برای ارتقا تمایلی به فساد ندارند اما اگر هرم نیروی
انسانی از افرادی با قابلیتهای پایین تشکیل شده
باشد طبعا نگاهی فرصتطلبانه بر سیستم غالب
میشود .این تفاوتها همگی به همان تودرتویی
نهادی برمیگــردد .تعدد مراکز تصمیمگیر لزوما
به معنای عملکرد خوب نیســت .تعدد دستگاهها
میتواند فضا را بســیار غیرشفاف کند .به عبارت
دیگر در ایــن فضای گلآلــود ،ماهیگیری کار
راحتی است .در دیگر کشورها تودرتویی دستگاهها
وجود ندارد و نهادهای نظارتی این قابلیت را دارند
که مقامات را در هر ســطحی که باشــند تحت
کنترل و بازرســی قرار دهنــد و در صورت لزوم
به دادگاه بکشانند .بارها دیدهایم که نخستوزیر
ایتالیا را به دادگاه کشــیدهاند یا بیل کلینتون را
در امریــکا دیدهایم که به دلیل رفتار خالف عرف
جامعه امریکایی مجبور به عذرخواهی از آن شد.
در ژاپن نیز بارها دیدهایم مقامات ارشــد به دلیل
رشوهخواری و فساد به دادگاه کشیده شدهاند .اگر
دستگاهها قدرت الزم را داشته باشند و تودرتویی
نهادی هم رفع شــود میتوانیم وضعیتی مشابه
دیگر کشــورها را در ایران هم ببینیم .اگر با افراد
در مقامهای مختلف یکســان برخورد شود ،تاثیر
احکام قضایی هم بیشتر خواهد شد .اما تودرتویی
نهادی یعنی مراکز قدرت و تصمیمگیری متعددی
وجود دارد که اگر فردی افشــا شــود ،میتواند با
متوسلشدن به مرکز قدرت دیگری مشکل خود
را حل کند .اما در آن کشورها باندبازی کار سختی
است چون مراکز تصمیمگیری و قدرت بهصورت
موازی و متعدد نیستند و عالوه بر آن نقش رسانهها
نیز بسیار پررنگتر است و کار را برای باندبازی و
دورزدن قوانین سخت میکند .اگر فسادی رخداده
باشد افشــا میشود و اگر دستگاه قضایی عادالنه
حکم نکند رسانهها میتوانند شفافسازی کنند.
بنابراین سیستم نظارتی کار خود را بهخوبی انجام
میدهد و عدم وجــود تودرتویی نهادی هم این
اجازه را به سیستم میدهد .اما در ساختار اقتصاد
سیاسی ما تودرتویی نهادی به عالوه هرم نیروی
انسانی فارغ از قابلیتهای فردی ،خودفروشی افراد
ِ
را گستردهتر کرده است.

آیا نوع نظام بانکی و پیچیدگیهای این
نظام در وقوع مفاسد چندهزار میلیاردی موثر
است؟

وقتی اقتصاد عملکــرد خوبی ندارد و نرخهای

دوگانه و سهگانه شکل میگیرد؛ زمانی که میتوان
با گرفتــن وام چهاردرصدی و ســرمایهگذاری و
استفاده از آن در مستغالت به ثروت قابلتوجهی
دست پیدا کرد یا اگر به ارز دولتی دست پیدا کنید
میتوانید با فروش آن در بازار آزاد ثروتمند شوید.
وجود چنین امکاناتی باعث میشــود شبکههایی
برای اســتفاده از ایــن امکانات و دســتیابی به
ثــروت هنگفت و بدون زحمت شــکل بگیرد .اما
شــکلگیری این نرخهای چندگانه نشانگر ضعف
عملکرد اقتصادی اســت .اگــر عملکرد اقتصادی
بهبود یابد و از محل تشــکیل سرمایه کل نرخها
یگانه شود ،بسیاری از اتفاقات در شبکه بانکی رخ
نخواهــد داد .به عنوان مثال اگــر به میزان کافی
ارز برای متقاضیان وجود داشــته باشد و یا حتی
متقاضیان بتوانند از بــازار آزاد ،ارز مورد نیاز خود
را بخرند ،آن وقت مفاسدی مانند اختالس  ۳هزار
میلیاردی که بیشتر در ارتباط با گشایشهای ارزی
بود ،پیش نمیآید.

برگزاری مناقصه و مزایدهها چه تاثیری
بر نظام اداری و اقتصادی ما دارد؟ آیا برگزاری
این نوع رقابتها در گسترش فساد اداری و
اقتصادی موثر است؟

مناقصه و مزایدهها اگر روند عادالنه و شــفافی
طی نکند ،میتواند منجر به فساد شود .یک مدیر
میتواند فرآیند مناقصه را طوری شــکل دهد که
به نفع برخی شرکتکنندهها تمام شود .به عنوان
مثــال ،مدیر میتواند اطالعــات را در اختیار یک
مشــتری بگذارد و قیمت الزم برای بردن مناقصه
را به او اعالم کند .این مســئله بستگی به فرآیند
برگــزاری مناقصههــا و مزایدههــا دارد .اگر این
فرآیند عادالنه و رقابتــی و تحت نظارت صحیح
باشــد ،مشکلی بهوجود نخواهد آورد .اما اگر مدیر
اطالعات چندین شرکتکننده مناقصه را در اختیار
یک شرکتکننده بگذارد و یا در مزایدهای مدیر به
یک شرکتکننده سقف پیشنهادات مطرح شده
را اعــام کنــد و در ازای آن طبیعتا انتظاری نیز
از طرف مقابل داشــته باشد فساد شکل میگیرد.
واقعیت این اســت که در اقتصاد ایران در بسیاری
از مواقع مناقصهها و مزایده تشریفاتی و صرفا برای
ظاهرسازی اســت .مدیران میتوانند از پروژههای
مطالعاتــی گرفته تا پروژههــای فنی ،اطالعات را
در اختیار افراد مورد نظرشان بگذارند .فرآیندهای
فروش در مزایدهها عادالنه طی نمیشوند و درگیر
فساد هستند.

اقتصاد انحصاری چه نقشی در گسترش
فساد دارد؟ آیا این نوع اقتصاد تشدیدکنند
فساد اقتصادی است؟

اقتصاد انحصاری از ایــن زاویه در علم اقتصاد
نقد میشود که یک انحصارگر در سطح یک بنگاه
میتوانــد با تولید کاالی کمتــر و افزایش قیمت
آن کاال ،به حداکثر ســود دست پیدا کند .اما این
مسئله مبتنی بر فرض غلطی است که کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .صرفههای نسبت به مقیاس
فزاینده ،مسئلهای است که کمتر مورد توجه قرار
گرفته اســت .اگر در تولیــد محصولی صرفههای

علت اصلی
فساد وسعت
دولت نیست.
تودرتویینهادی
عاملمهمتری
است .برای رفع
این مشکل الزم
نیست قوه مجریه
کوچک شود بلکه
مراکز قدرت و
تصمیمگیریحتی
در سیستم نظارتی
باید کمتر شوند.
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این مسئله با بحث دولت بزرگ و رانتجویی در
مکتب انتخاب عمومی مرتبط است .آن روی سکه
در این مکتب دولت محدودتر و رانتجویی کمتر
اســت .چرا که بخش خصوصی از امکانات دولتی

قوه مجریه در وضعیت فعلی و با همین

واقعیت این است که وضعیت کشور از نظر فساد
بسیار بد اســت و در رتبهبندیهای جهانی بانک
جهانی یا سازمان بینالمللی شفافیت ،اگر کشورها
به پنج گروه چهلتایی تقسیم شوند ایران در گروه
چهارم قرار میگیرد .ما از نظر رتبه جهانی در کنار
روسیه فســادزده قرار میگیریم و مقامهای ارشد
نظام هم بر این مسئله صحه میگذارند .موردهای
افشاشده از مفاسد اقتصادی تنها بخشی از مفاسد
موجود هســتند و بخش اعظم این فســاد هنوز
اعالم نشده است .مشــکل قوه قضاییه این است
که تعــداد پروندههای مفاســد اداری و اقتصادی
بسیار زیاد است و رســیدگی به این پرونده زمان
زیــادی الزم دارد .همین حجم زیاد پرونده و روند
طوالنی رســیدگی باعثشــده درگیری در فساد
هزینه چندانی نداشته باشد .اگر فردی درگیر فساد
و سپس افشا شود ،رســیدگی به پرونده او آنقدر
طول میکشد که عمال در طول زمان از موضوعیت
میافتد .علت اصلی فســاد وسعت دولت نیست.
بدون چشمپوشی از اهمیت گستردگی دولت در
فساد ،میتوان گفت این عامل وزن غالب را ندارد.
تودرتویی نهادی عامل مهمتری اســت .برای رفع
این مشــکل الزم نیست قوه مجریه کوچک شود
بلکه مراکز قدرت و تصمیمگیری حتی در سیستم
نظارتی باید کمتر شوند .وقتی تعداد این مراکز زیاد
است ،امکان باندبازی و دورزدن هم بیشتر میشود.
نظام اجرایی و بوروکراتیک ما باید تحولی اساسی
پیدا کند و مراکز تصمیمگیری متعدد کاهش یابند.
با وضع قوانین جزئی و متعدد نمیتوان برای این
مسئله کاری کرد .کلیت سیستم را باید بهنحوی
اصالح کرد تا تودرتویی نهادی رفع شــود .عرصه
اقتصاد محل فعالیت بسیاری از نهادهای غیرمرتبط
شــده و بخش خصوصی و دولت اجازه فعالیت در
این زمینه را دارد .بنابراین در این فضا هرکس که
متمایل به فساد باشد میتواند این کار را انجام دهد
چرا که او پوششی برای این کار در اختیار دارد که
دیگران ندارند .مسائل زیرساختی و نهادی جامعه
باید رفع شود و رسیدگی به مفاسد شفاف و راحت
انجام شــود و در برابر افراد با هر مقام و مرتبهای
یکسان برخورد شود.

نگر
آینده

بخش خصوصی در جلوگیری از مفاسد
اقتصادی چــه ظرفیتهایی دارد؟ آیا بخش
خصوصی میتواند به نحوی در گسترش فساد
هم تاثیرگذار باشد؟

بهرهمند نیســت و پدیده رانتجویی طبق فرض
این مکتب در بخش خصوصی صورت نمیگیرد.
اما واقعیت امر این است که در بخش خصوصی هم
رانتجویی اتفاق میافتد .به هرحال همه اعضای
یک بنگاه مالک نیستند و ممکن است سهامدار یا
نیروی کار بنگاه باشد .بنابراین آنها هم میتوانند
از موقیعت خود سوءاســتفاده کنند .کارپرداز یک
شرکت میتواند با فروشنده توافق کند و تخفیف
بگیرد اما فاکتور را بــدون تخفیف صادر کند .در
هر خریدی این فساد میتواند اتفاق بیافتد .مسئله
مخاطــرات اخالقی پس از بحران اقتصادی امریکا
در ســال  ۲۰۰۸بســیار مورد توجه قرار گرفت.
مخاطــرات اخالقی یعنی وقتــی اطالعات میان
مدیران و سهامداران شــرکتها بهطور یکسان و
متقارن توزیع نشده مدیران میتوانند حسابسازی
کنند ،بیالن و تراز خوبی نشــان دهند و از پاداش
خوبی بهرهمند شــوند .در حالی که اوضاع داخلی
شــرکت آنطور که بیالنها نشان میدهد نیست
و هزینهاش بر سهامدارها تحمیل میشود .بخش
خصوصــی بههرحال جزئی از نظــام اقتصادی و
اجتماعی است .وقتی نظام اجتماعی درگیر فساد
شــود بخش خصوصی هم به عنوان جزئی از آن
فســاد زاده میشود .مســئله این است که فساد
وقتی گسترش یابد بخشهای خصوصی و دولتی
را دربرمیگیرد و دســت هــر فرد در هر موقعیت
را برای سوءاســتفاده در جهت منافع شخصیاش
باز میگذارد .بنابراین در بحث خصوصیســازی
مسئله شفافسازی بسیار مهم است .اگر مدیر یک
دستگاه بنگاهی را به قیمتی پایین در اختیار فردی
خاص قرار دهد و به امکاناتی برسد ،فساد صورت
گرفته است .خصوصیسازی نیز باید بسیار شفاف
و مشــخص و زیر ذرهبین رسانهها و دستگاههای
نظارتی صورت بگیرد .اگر خصوصیسازی صورت
بگیرد فرض بر این اســت که کمتر درگیر فساد
میشود اما این فرض چندان معتبر نیست .چرا که
در بخش خصوصی هم افراد میتوانند از امکانات
بخش خصوصی سوءاستفاده کنند .پس اساس کار
سالمت افراد اســت .در درجه بعد مسئله نظارت
و برخورد عادالنه است که هرچقدر قویتر باشد،
ریسک درگیرشدن در فساد بیشتر میشود.

وسعت دولت چه اقدامی میتواند و باید برای
جلوگیری از فساد انجام دهد؟
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پرونده ویژه

بعد از جنگ
و سازندگی
درگیری در فساد
آغاز میشود.
چرا که زمینه
ورود نیروهای
غیرمرتبطبه
عرصهاقتصاد
از همانجا آغاز
میشود .وقتی
توزیع ثروت و
درآمدناعادالنهتر
میشود ،نرخ
فساد نیز افزایش
مییابد.

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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باشد،
نســبت به مقیاس فزاینده وجود داشــته
همان انحصارگر زمانی به حداکثر ســود میرسد
که با تولید بیشــتر قیمت را کاهش دهد .معموال
در بسیاری از رشــته فعالیتها وضعیت اینگونه
است .مثال ایرانخودرو برای رسیدن به سود بیشتر
تولید را کاهش و قیمت را افزایش نمیدهد .بلکه
با تولید بیشــتر و کاهش متوســط هزینه تولید
قیمــت را کاهش میدهد .اما اگر این اتفاق نیفتد
به دلیل عدم تمایل بنگاه و مدیرانش نیست بلکه
به این خاطر اســت که در وضعیت فعلی اقتصاد
نمیتواند این کار را انجام دهد .در دنیا ســاختار
بازارها در یک رشــته فعالیتهای صنعتی از نوع
انحصار چندجانبه اســت .در صنعــت نرمافزار و
کامپیوتر ،در هواپیماسازی ،هتلداری ،داروسازی
و اتومبیلســازی نیز به این صورت است .انحصار
چندجانبه در دنیا موفق بوده اما در کشــور ما به
خاطر مدیریت غلط شکست خورده است .انحصار
در بنگاههــای اقتصــادی لزوما منجر به فســاد
نمیشود اما از منظر دیگر وقتی قدرت اقتصادی در
دست اقلیتی خاص متمرکز شود این افراد ثروتمند
دارای چنان قدرت اقتصادی میشوند که میتوانند
دیگر افراد را بخرند .در این حالت اقتصاد انحصاری
به معنای توزیع نابرابر ثروت و درآمد خود منشــأ
و تشــدید کننده فساد است .تشدید فساد در این
حالت به دو صورت اتفاق میافتد ،از طرفی افرادی
این ثروتمندان را میبیننــد و تمایل به درگیری
در فساد پیدا میکنند .از سوی دیگر انحصارگران
اقتصادی میتوانند مقامات سیاســی و قضایی را
تطمیع کنند و برنامههای خود را پیش ببرند .در
دهه اول بعد از انقالب سالمت اجتماعی در سطح
باالیی بود و فساد بسیار کمتر صورت میگرفت.
اما هرچه جلوتر آمدهایم فساد بیشتر شده است.
به این خاطر که فســاد مثل غده سرطانی توانایی
تکثیر خود را دارد و وقتی از جایی شروع به رشد
کرد ،هر روز عده بیشتری را درگیر خود میکند.
در چند ســال گذشته فساد ســه هزار میلیاردی
مطرح بود و حاال فســاد  ۱۲هزار میلیاردی افشا
شــده است .نرخ رشد فســاد اقتصادی و مقیاس
آن در حال بیشترشدن است .وقتی سیاستهای
تعدیل ساختاری با هدف کوچکشدن دولت اجرا
میشــود ،انتظار میرود که فساد کمتر شود .اما
میبینیم که بعد از جنگ و سازندگی درگیری در
فساد آغاز میشــود .چرا که زمینه ورود نیروهای
غیرمرتبط به عرصه اقتصاد از همانجا آغاز میشود.
وقتی توزیع ثروت و درآمد ناعادالنهتر میشود ،نرخ
فساد نیز افزایش مییابد درحالی که در دهه اول
بعد از انقالب توزیع ثروت و درآمد عادالنهتر بود و
فساد کمتری را نیز در آن دوران شاهد بودیم .در
حقیقت هرچه جلوتر آمدیم ،توزیع امکانات و ثروت
در کشور رفتهرفته جنبه نابرابرتری پیدا کرد ،ظهور
افراد نوکیسه نظم اجتماعی را به خطر انداخت و
فساد را افزایش داد.

ضرورت خلق «حماسه قضایی»
مردم باید به اجرای عدالت و مقابله با فساد اعتقاد قلبی پیدا کنند
1
نگاهی گذرا به تجربه ۳۵
سال گذشته نشان میدهد
که کشــور مــا در مقاطع
مختلــف ،همــواره درگیر
مهدی جاریانی انــواع جنگ و تحریمهایی
فعال اقتصادی
بــوده که نخســتین تاثیر
منفی خود را بر اقتصاد ایران گذاشتهاند .بنابراین،
ابالغیه اقتصاد مقاومتی که سال گذشته از سوی
رهبر معظم انقالب به مســئوالن امر تفویض شد،
در حقیقت راهکاری قاعدهمند و استراتژیک است
تا با اجرای آن بخشــی از این مشکالت اقتصادی
را که غالبا تحت تاثیر تحریمها و محدودیتهای
خارجی شــکل گرفتهاند ،مرتفع ســازد .فرمان
رهبری در عین صراحت و روانی دستورات ،دارای
حیطههای مختلفی است که هریک میتوانند برای
کشور آیندهای روشن را ترسیم کنند .جامعیت این
فرمان را از آنجا میتــوان دریافت که کلیه قوای
کشــور را بهطور موثر ،در ترکیب مجریان ابالغیه
اقتصاد مقاومتی قرار داده اســت .ایشان در متن
ابالغیه میگویند «الزم است قوای کشور بیدرنگ
و با زمانبندی مشخص ،اقدام به اجرای آن کنند
و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه
برای عرصههای مختلف ،زمینه و فرصت مناسب
برای نقشآفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را
در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی
حماســه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون
حماسه سیاسی در برابر جشم جهانیان رخ نماید».
مقام معظم رهبــری از واژههایی چون «محکم»،
«بیدرنــگ» و «بــا زمانبندی مشــخص» بهره
بردهاند که این خود نشان از اهمیت ابالغیهای دارد
که همه قوا را در هر چه سریعتر به انجام رساندن
آن ،فرامیخوانند.
2
امــا بهراســتی در عرصه واقعی کشــور چه
میگذرد؟ حدود یازده ماه از ابالغ این متن گذشته
اما چه اثرات قابل لمسی از زاویه اجراییشدن این
مهم بهوجود آمده اســت؟ متاســفانه در همین
مدت ،حجم زیادی از اتفاقهای مهم در ســطح
ملی حادث شــده که از قضا در جهت عکس این
ابالغیه بوده و آنقدر تاثیر منفی گذاشته است که
اگر هیجانــی ملی برای امر مهم اقتصاد مقاومتی
میتوانست فراهم شــود ،پیشاپیش تاثیر منفی
فراوانی بر آن گذاشــت .بحث فســاد بزرگ مالی

 ۳۰۰۰میلیارد تومانی که افکار عمومی در انتظار
تصمیم روشنی در رابطه با آن بودند ،بدون نتیجه
مشخص ،خاموش شد .مدتی نگذشت که مسئله
اختالس بهمراتب بزرگتــر بابک زنجانی مطرح
شــد و این بار ضربه بیشــتری به فضای عمومی
زد ،چراکه جو عمومی همچون گذشــته واکنش
نشان نداد و این نوع فسادها را امری رایج دانست
که در جمهوری اســامی رخ میدهد .اثرات این
را میشــود در بین اکثر مردم کوچه و بازار و در
همه مقاطع مشاهده کرد .اما این شرایط اسفبار،
به همینجا نیــز متوقف نماند ،چراکه مدتی بعد
مسئله فســاد  ۱۲۰۰۰میلیارد تومانی مطرح شد
و باز شــاهد بودیم که افکار عمومی بیتفاوت از
کنار آن گذشت .تبعات اینگونه مسائل در کشور
به شــدت نگرانکننده است و دلسوزان انقالب را
آزردهخاطر کرده است.
حال قضاوت کنیم که در چنین فضای مسمومی
آیا میشود از اقتصاد مقاومتی انتظار معجره داشت؟
مردم ما از فقر آنقدر نمیترسند که از ظلم و فسادی
که در چنین سطحی بهوجود آمده ،در هول و هراس
افتادهانــد .به یاد آوریم دوران جنگ تحمیلی را که
همه آحاد ملت با جان و دل در جنگ مشــارکت
داشــتند و فضایی سرشــار از معنویت کل جامعه
را فراگرفته بــود .اینگونه بود که ملت ما علیرغم
تحریمها و تهدیدهای جهانی بهخوبی مقاومت کرد.
حال در مقایسه با آن زمان چه نسبتی از آن روحیه
ایثار و فداکاری را شاهد هستیم؟
3
وقتی رهبری از «اقتصــاد مقاومتی» صحبت
میکنند ،اجــرای این کار را «جهــاد اقتصادی»
مینامند و آن را با حماســه سیاســی مقایســه
میکنند ،چه معنایی جز اهمیت باالی این ابالغیه
دارد؟ پس باید پذیرفت که اگر قوای سهگانه کشور
بخواهند مسئله اقتصاد مقاومتی را در عرصه ملی
محقق کنند ،بایســتی اقتصاد مقاومتی را اولویت
اول خود قــرار دهند .تحقق این امر ،کار فرهنگی
بسیار بزرگی را در سطح ملی میطلبد ،مسئلهای
که در حــال حاضر به دلیل فضــای منفیای که
نســبت به تمامی کارهای کالن در جامعه وجود
دارد ،مطلوبیت اجرا نخواهد داشت .امر جهادی که
مقام معظم رهبری در مقوله اقتصاد مقاومتی به آن
اهمیت دادهاند ،نیاز به فضایی همچون دوران جنگ
تحمیلی دارد .زمانی که یک پیرزن روستایی بسیار
فقیر ،تخممرغهایی که تمامی مواد غذاییاش بود و

برای زندهماندنش ضرورت داشت را برای رزمندهها
به جبهه میفرستاد .اگر ما بخواهیم در تحریمهای
بزرگ علیه انقالب اسالمی مقاوم شویم ،بایستی با
روحیهای جهادی همانند آن دوران ،در این جهاد
شرکت کنیم.
4
بیاییم بیطرفانه قضــاوت کنیم .ظاهرا ً اقتصاد
مقاومتی هم به بیماری شــعارزدگی دچار شــده
است .باید پذیرفت که عالوه بر مسئولیت ذاتی سه
قوه ،الزم اســت که برای فراگیر شدن این ابالغیه،
کار فرهنگی سنگین را ســامان داد .مردم باید به
سطحی از اعتقاد برسند که مجددا ً خود را در این
امر ملی شــریک بدانند .اگر چنین شــود اقتصاد
مقاومتی بهشرط برگشت اعتماد ملی به مجریان،
میتواند بهتدریج به روندی مثبت روی آورد .در این
میان ،نقش قوه قضاییه بسیار پُراهمیت است .نشان
دادن اقتدار قضایی و یک حماسه قضایی میتواند
مجددا ً اعتماد ملی را بازگرداند .ما بایســتی شاهد
حرکتی باشیم که مردم به اجرای عدالت و مقابله
با فساد اعتقاد قلبی پیدا کنند چراکه وقتی یقین
پیدا کنند و آن را با تمام وجود لمس کنند آنوقت
آماده ایثار مجددی همچون دوران جنگ تحمیلی
خواهند بود.
5
قوه مجریه بایســتی راهکارهای مقابله با فساد
را بهســرعت تدوین کند ،مجلــس قوانین الزم را
تصویب کنــد و قوه قضاییه عدالــت را در جامعه
عملی ســازد .بعد از این مطمئنا مــردم در کنار
قوای ســهگانه خواهند بــود .در بُعد اقتصادی نیز
کار زیادی باید انجام شود؛ شفافسازی اقتصادی،
سالمسازی فضای کسبوکار ،هدایت گرایشها به
سمت سرمایهگذاریهای ملی ،تقویت امر صادرات
ِ
نظرداشــت کاالها و خدماتی که مزیت نســبی
و
در کشــورمان دارند ،همه و همه به بهبود فضای
بینالمللی و تقویت جبهــه حمایت از جمهوری
اسالمی کمکی بسیار مثبت خواهد کرد.
6

جامعهمدنی توانمند ،از پیششرطهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

حجتاهلل
میرزایی
استاد اقتصاد
دانشگاه عالمه
طباطبایی

هر چقدر رقاب 
ت
جدیتر و واقعیتر
باشد و گروههای
بیشتری در
جامعه بتوانند در
معامالتدولتی
وفعالیتهای
اقتصادیمشارکت
کنند،زمینههای
فساد کمتر
میشود.

نگر
آینده

مفهوم فســاد را بهطور کلی سوءاســتفاده از
قدرت ،موقعیت اداری و یا سیاســی برای کسب
ثروت تعریف میکنند .فساد موارد زیادی را شامل
میشــود که دریافت و پرداخت رشوه ،معامالت
فســادآلود مبتنی بر تبانی ،ارائــه اطالعات دروغ
یا نادرســتی که منجر به زیان یا اغواگری شــود،
پنهانکاری و عدم افشای اطالعاتی که ممکن است
در تصمیمگیری کارگزاران اقتصادی مؤثر باشد و یا
تغییر در اطالعات ،از اشکال ساده آن است.
بخش مهمی از مناقصهها ،مزایدهها و معامالتی
که با موضوعات مختلف در کشور برگزار میشوند،
معموال از بسترهای گسترش زمینههای فساد مالی
و اداری محســوب میشــوند .این معامالت ،چه
مزایــده و مناقصه ،و چه قراردادهای پیمانکاری یا
کارسپاری و مشــارکتها ،ممکن است به اشکال
مختلف به فســاد آلوده شــوند .مثل تبانی برای
عقــد قــرارداد ،معامله با گروهــی خاص ،حذف
افرادی خــاص از معامله ،تغییر در قیمتها ،ارائه
اطالعات نادرستی که منجر به واردآمدن خسارت
به برخی یا کســب منافع ویژه بــرای گروهی از
کارگزاران میشود .فعالیتهای اقتصادی مبتنی
بر قدرت سیاســی یا قدرت ویژه نهادها که منجر
به درآمدهایی غیررقابتی برای گروهها میشــود و
حق ویژهای را برای آنها ایجاد میکند نیز شکلی
از فساد محسوب میشوند .این گروهها از موقعیت،
شانس خاص و رانتهای ویژه اطالعاتی برخوردار
هستند که رقبا آنها را در اختیار ندارند .در واقع
فراهمشــدن این شرایط ،نتیجه موقعیت سیاسی
خاص ،بدون اتکا به صالحیتها و شایستگیهای
رقابتی آنها اســت که عامل مهمی در گسترش
فساد به حساب میآید.
برای مبارزه جدی با فساد اداری و اقتصادی چند
پیششرط الزم اســت؛ یکی از این پیششرطها
وجود فضای باز رســانهای و یا آزادی بیان جدی
برای رسانهها اســت تا بتوانند بدون واهمه منابع

و دالیل فســاد را به صورت روشــن و آشکار در
جامعه اعــام و بازگو کنند .دیگری وجود جامعه
مدنــی قدرتمند برای نظارت بــر گروهها و افراد،
یا وها و اتحادی ههایی
نج 
مثل احزاب ،سندیکاها ،ا ِ 
اســت که در اقتصاد یک جامعه فعالیت میکنند.
این نهادها باید بتوانند بــه طور قدرتمند وظیفه
نظارتــی خود را اعمال کنند .پیششــرط بعدی
وجود سازوکارهای مناسب برای شناسایی و اعالم
فساد است .مثل سامانهها ،شبکهها ،سایتها و یا
ابزارهای رسانهای ویژه که مردم بتوانند به واسطه
آنها موارد فساد را به صورت خیلی سریع ،توسط
تلفن یا پیامک و از طریق شماره تلفنهای کوتاه و
شناختهشده و یا صندوقهای پستی ،بدون اینکه
مورد شناسایی قرار بگیرند و یا برایشان هزینهای
دربر داشــته باشــد ،منعکس کنند .و درنهایت
لزوم وجود یک دســتگاه قضایــی قاطع ،کارآمد
و با قدرت که بتوانــد در کوتاهترین زمان ممکن
با فســاد مقابله کند .در واقع شــرط جدی برای
مبارزه با فساد این است که موارد فساد پرهزینه و
کمدرآمد باشند .یعنی انگیزههای فساد ،با افزایش
جدی هزینههای فساد از بین برود .مورد دیگر این
است که زمینههای پدیدآورنده فساد از بین بروند.
یکی از مهمترین زمینهها ،فقــدان رقابت و عدم
شفافیت است .هرچقدر قوانین و مقررات دولتی،
توزیع منابع و اعتبارات ،تسهیالت و تصمیماتی که
دولت در صدور مجوزها یا امتیازات خاص به افراد
اتخاذ میکند ،غیرشــفاف و با پنهانکاری همراه
باشند و امکان نظارت بر آنها وجود نداشته باشد
زمینههای فســاد بزرگ و بزرگتر میشود .مورد
ت جدیتر
دیگر دایره رقابت است ،هر چقدر رقاب 
و واقعیتر باشــد و گروههای بیشتری در جامعه
بتوانند در معامالت دولتی و فعالیتهای اقتصادی
مشارکت کنند ،زمینههای فساد کمتر میشود .به
نظر میرســد طی دوران گذشته در جامعه ما به
تدریج میزان رقابت ،شفافیت ،دانش و فعالیتهای

ی و چهارم  /بهمن 1393
شماره س 

علیرغــم اینکه رســیدن به اهــداف اقتصاد
مقاومتی ،کاری بسیار مشــکل و طاقتفرساست
ولیکن ملت ما همواره نشــان داده که در شرایط
حساس بهصورت خودجوش حماسه ملی میسازد
و از کیان نظام اســامی دفاع میکنــد .بنابراین
چنانچه مردم تغییری ملموس در مدیران سطوح
باال تا پایینترین ســطح اجرایی در ادارات ببینند
و به باور برســند که مجددا جامعه روبه ســامت
حرکت میکند باز هم حماســهای میآفریند که
قابل مقایسه با حماسههای سیاسی خواهد بود که
طی این  ۳۵سال به کرات اتفاق افتاده و دنیا را به
تعجب واداشته است.

مردم و نهضت ضد فساد
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اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اداری

پرونده ویژه

در دوره جنگ
کمترینفساد
اقتصادی در کشور
انجامگرفته
است .علت آن
نیز سطح باالی
سرمایهاجتماعی
یا به عبارتی
اعتماد یا سالمت
اجتماعیبوده
است.

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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اقتصادی کمتر شده و در مقابل ،ابهام ،پیچیدگی و
پنهانکاری افزایش پیدا کرده و نشانهای از عزمی
جدی و همچنین ســازوکاری مؤثر برای مقابله با
فساد وجود نداشته اســت .برخوردهای رسانهای
برای مبارزه با فســاد اقتصادی نیز مورد استقبال
قرار نگرفته و در بسیاری از موارد دست مطبوعات
برای اعالم مفاسد اقتصادی بسته بوده ،بهخصوص
وقتی پای دســتگاههای خاصی بهمیان آمده ،این
محدودیتها باعث شده است هزینههای فساد به
طور دائم کاهش و ضریبهــای آن افزایش پیدا
کند ،بهخصوص که در یک اقتصاد بهشدت دولتی
یعنی اقتصادی کامال مبتنی بر یک نظام تحصیل و
بازتولید رانت نفتی ،اتفاق افتاده است .در نظامهای
اقتصادی ایــن چنینی ،دولت عالوه بر داشــتن
منابع بســیار بزرگ ،متولی و سرچشمه بسیاری
از معامالت ،واگــذاری امتیازات ،فعالیتها ،اموال
و شــرکتها بوده اســت .از آنجا که سازوکارهای
شفافســازی هم وجود نداشته ،زمینههای بسیار
بزرگی برای توزیع فســاد در کشور بهوجود آمده
اســت .در نتیجه هر چقدر کــه درآمدهای نفتی
دولت افزایــش پیدا کرده و فضای باز رســانهای
مهجورترشده این زمینهها نیز گسترش یافته است.
گرچه در کشور ما برای مجرمان مفاسد اداری
و اقتصادی گاهی احکام سنگینی اجرا میشود اما
ظاهرا در براندازی مفاسدی از این قبیل کارآمدی
الزم را نداشته است .به نظر میرسد برخوردهای
موردی کفایت نمیکند بلکه مبارزه با فســاد باید
به یک رویه علمی ،گسترده و فراگیر تبدیل شود.
نکته دیگر این اســت که در برخوردهای قضایی
با فســاد ،کســانی از مقامهای دولتی که درگیر
فعالیتهای اقتصادی فســادآلود هستند نیز باید
شناســایی ،معرفی و مجازات شــوند .در گذشته
عمدتا کســانی مجازات میشــدند و یا شدند که
طرفهــای معامالتــی بودند کــه از رانت بخش
دولتی استفاده میکردند ،اما در بسیاری از موارد
از مقامهای دولتی درگیر این معامالت حتی نامی
هم برده نشده و امکان مقامات قضایی برای اعالم
نام و مشــخصات آنها یا ابعاد فسادشان محدود
بوده است.
همانگونه که پیشتر گفته شــد جامعه مدنی
فراگیــر نیز یکی از ارکان اصلی در پیشــگیری از
وقوع فســاد و مقابله با آن اســت .ظرفیت اصلی
برای مبارزه با فســاد در جامعه مدنی و در قدرت
نظارتی آن نهفته است به شرط اینکه سازوکارها،
سیاستها و برنامههای مبارزه با فساد بهطور جدی
در جامعه وجود داشته باشد و مردم احساس کنند
این مقابله با فساد تنها یک شعار و برنامه تبلیغاتی
نیست بلکه یک واقعیت جدی برای اصالح نهادی
در اقتصاد اســت .اگــر این اتفــاق بیفتد جامعه
مدنی کار بســیار بزرگی انجام داده است ،در غیر
این صورت اگر فســاد در سطح باال ،در معامالت
پشتپرده و به شــکل تصمیمگیریهای دولتی

صورت بگیرد و جامعه مدنی امکان و توانایی مقابله
با آن را نیابد ،در سطوح پایین نیز فساد ،گرچه با
ارقام کم اما با گستردگی بسیار زیاد و فراگیر شکل
میگیرد .یعنی جامعه مدنی نیز به یک همبستگی
بزرگ برای کسب منافع کوچک و کاهش آسیبها
یا افزایش منافع و عواید خود دست پیدا میکند.
همبستگیهایی در سطوح پایین بهوجود میآید
که از یکدیگر حمایت میکنند و در واقع یک شبکه
گسترده فساد ملی یا مدنی در جامعه پدید میآید.
بهطور مثال اگر مردم نسبت به سیاستهای فساد
بدبین باشــند و آن را یک فرایند ماندگار و دائمی
تلقی کنند و سیاستهای مقابله با فساد را شوخی
و غیرواقعی بدانند ،در آن زنجیرهها و شــبکههای
ارتباطــی که با یکدیگر پیــدا میکنند خطاهای
یکدیگر را پوشــش میدهند و روابطشــان شکل
دیگری مییابد .به عنوان مثال تخلفات رانندگی
در زنجیــرهای از افراد بخشــیده میشــود ،افراد
معافیتهایی را برای هم اعمال میکنند و در واقع
یک شبکه فسادآلود بین کارکنان در سطح پایین،
مردم عادی و کارگزاران عام اتفاق میافتد.
بهطور تاریخی میتوان گفــت در دوره جنگ
کمترین فســاد اقتصادی در کشــور انجام گرفته
اســت .علت آن نیز سطح باالی سرمایه اجتماعی
یا به عبارتی اعتماد یا سالمت اجتماعی بوده است.
اما امروز این کفایت نمیکند و در کنار ســامت
اجتماعی و اخالقی ،حتما وجود نهادهای نظارتی
و عمومــی و به خصوص رســانههای همگانی در
جهت پیشــگیری و مقابله با فساد الزم است .به
نظر میرســد در دوره اصالحات که آزادی نسبی
رسانهای وجود داشــت ما جلوه بارزی از فساد را
نداشتیم .همانگونه که بســیاری از شاخصها و
سنجشهای صورتگرفته نشــان میدهد که تا
سال  ۱۳۸۴ایران یکی از اقتصادهای نسبتا سالم
منطقه را داشته است و پس از آن با پنهانکاریها،
کاهش دائم شــفافیت ،محدودیتهــای فزاینده
جامعه مدنی و رسانههای آزاد و مستقل و همچنین
افزایش ناگهانی قیمتهای دولتی ،متأسفانه روند
فساد به شدت در جامعه افزایش پیدا کرد.
در هر جامعه الزم اســت متناســب با ساختار
اقتصادی و همچنین نظام حقوقی و اجتماعی آن
تدابیر ویژهای برای مبارزه با فساد اقتصادی اتخاذ
شــود .اما بهطور کلی تجربیات کشورهایی که در
این زمینه موفق بودهاند برای سایرین قابل استفاده
است .در بعضی از کشورهای اروپای شرقی تا قبل
از فروپاشی نظام کمونیستی سازوکارهای مناسبی
اتخاذ شــد .در چین نیز در همین سالهای اخیر
مجموعهای از سیاســتهای بسیار خوب ،هم در
برخوردهای قضایی گسترده و هم در بهکارگیری
جامعه مدنی برای مقابله با فساد اتخاذ شده است.
به نظر میرسد کشورهایی که شاخص فساد پایینی
دارند میتوانند انعکاسی از مجموع ه تدابیری باشند
که برای مقابله با فساد بهکار گرفته شده است.

قدرتهای
نوظهور
شرق آسیا
بهمثابهالگو
شیوه برگزاری مناقصهها یکی از
گلوگاههای فساد در ایران است
محمد دلفروز
نویسنده و
پژوهشگر اقتصادی

یکی از مشــکالتی که اکثر کشورهای در حال
توسعه با آن مواجه هستند فساد گسترده در بخش
اداری و اقتصادی است که برای حل آن راهحلهای
گوناگونی در ســطح جوامع مطرح میشود .درواقع
مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی ،بحثی جدی در
مقابل اقتصادهای روبه رشد است .برای این مفاسد
تعاریف گســتردهای ارائه میشود که در این سطور
مجال طرح همه آنها نیســت .اما در تعریف کلی
مفاسد اداری و اقتصادی میتوان گفت؛ هر کاری که
از مجاری غیرقانونی در جهت کسب سود انجام گیرد
یک کار فسادآلود است .در واقع هر اقدامی که خارج
از ضوابط و مقررات قانونی یک کشور صورت بگیرد،
اگر در حوزه اداری باشد فساد اداری و اگر در حوزه
اقتصادی باشد فساد اقتصادی گفته میشود .مفاسد
اداری و اقتصادی از موانع تحقق اهداف توسعهای به
حساب میآیند که میتوانند فعالیتهای اقتصادی
را از شــکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای
زیرزمینی سوق دهد.
در منطقه شرق آســیا دولتهای توسعهگرایی
مثل کره جنوبی ،سنگاپور و تایوان ،در حوزه مبارزه
با مفاسد اقتصادی بســیار محکم برخورد کردهاند.
این کشورها تنها کشــورهایی بودند که توانستند
خود را از منظر مقابله با فســاد ،از رده جهانسومی
تا سطح جهاناولی بودن باال بکشند .ویژگی اساسی
این کشورها این اســت که دولتهای مقتدری بر
آنها حکومت میکنند که قادر به عملیســاختن
سیاســتهای خود هستند .این کشــورها در بین
کشورهای جهان سوم –که البته این کشورها اکنون
از این ســطح گذشتهاند و توســعهیافته محسوب
میشوند -جزء ک مفسا دترین کشو رها هستند.
در کشــور ما عوامل و زمینههای گوناگونی برای
ایجاد و گســترش فساد در بخش اداری و اقتصادی

وجود دارد که ریشــهیابی آنهــا میتواند در حل
معضالت اقتصادی تأثیرگذار باشــد .به طور مثال،
مناقصهها و مزایدههایی که در کشور برگزار میشود
اگر شفاف نباشند میتوانند زمینهساز گسترش فساد
اقتصادی و اداری باشند ،چنانکه نمونههای زیادی از
این مناقصات و مزایدهها که مسبب فساد شدهاند را
در کشور داشتهایم .مناقصات و مزایدهها باید شفاف
باشــند به این معنا که امکان حضور برابر در آنها
برای همه افراد جامعه فراهم باشد .درواقع برگزاری
صحیح مناقصه و مزایده یکی از گلوگاههایی اســت
کــه در آن میتوان از بروز فســاد در نظام اداری و
اقتصادی جلوگیری کرد.
برای مقابله با فسادهای اداری و اقتصادی در هر
کشور نخست باید تعریف دقیقی از فساد در قوانین
ارائه کرد و سپس برای از بینبردن آن تدابیر عملی
اندیشــید .به عبارتی صرف وجود نهادهای نظارتی
کافی نیســت ،نهاد باید دارای ابزار برخورد باشــد،
نیروهای آن متخصص باشند و خود آن نیروها نیز
باید پاکدســت و مهمتر از همه کارآمد باشند .اگر
برای انجام کاری دهها نهاد هم وجود داشــته باشد
اما آن نهادها کارآمدی الزم را نداشته باشند صرف
وجود آنها ،کاری پیش نخواهد رفت .نهاد باید دارای
نیروهای متخصص ،کارآمد ،حرفهای در حوزه مبارزه
با مفاسد ،دارای بودجه کافی ،عزم و اراده جدی در
مبارزه با فســاد بوده و همچنین با بخشهایی که
بیشترین فسادها در آنها شکل میگیرد آشنا باشد.
بنابراین نهاد به خودی خود کارآیی الزم را نخواهد
داشت ،بلکه گاهی حتی خود میتواند بستری برای
فساد تازه باشد.
اصوال وقتی نهادهای قدرت به مباحث اقتصادی
وارد میشــوند ،از آنجا که از رانتهای اطالعاتی و
رانتهای سیاسی برخوردار هستند میتوانند بسیار
خطرآفرین باشــند .تفاوتی هم ندارد که این نهادها
کدامها باشند .آنها میتوانند از این موقعیت خاص
برای انجام فعالیتهای اقتصادی اســتفاده کنند و
این امکان سود سرشاری را نصیبشان میکند .به
همین دلیل اســت که اقتصاد دولتی در بسیاری از
حوزهها کارایی الزم را ندارد ،چراکه هرجا نهادهای
وابســته به قدرت که به رانتهای اطالعاتی خاص

دسترسی دارند به حوزه مسائل اقتصادی ورود پیدا
کنند ،به دلیل اینکه در یک جایگاه نابرابر نسبت به
بخش خصوصی قرار میگیرند که شاید به این ابزارها
دسترسی نداشته باشند ،در مرحله اول باعث تبعیض
میشــوند و در گام بعدی فســاد ایجاد میکنند.
چراکه بهطور مســتقیم با نهادهای تصمیمگیر در
ارتباط هســتند و اطالعات زیادی در اختیار دارند
که منفعت آنها را تأمین میکند .در این شــرایط
نهادهای وابســته به قدرت در شــرایط نابرابری با
بخش خصوصی قرار میگیرند و این بخش نمیتواند
با آنها عمال رقابتی داشته باشد و این امر به فساد
بیشتر دامن خواهد زد.
یکــی از بازیگران اصلــی در عرصه فعالیتهای
اقتصادی بخش خصوصی است .اما از آنجا که بخش
خصوصی نهادی نظارتی محســوب نمیشــود ،در
نتیجه نمیتوان برای آن ظرفیتی در جهت مبارزه
با فســاد اقتصادی و اداری قائل شد .برای نهادهای
نظارتی میتــوان از مطبوعــات ،نهادهای نظارتی
دولتی و نهادهــای جامعه مدنی نــام برد .ممکن
اســت بخش خصوصی بتواند پیرامون فسادهایی
که درحال انجامگرفتن است اطالعاتی را در اختیار
نهادهای نظارتی و نهادهای جامعه مدنی بگذارد اما
بهطور مســتقل نهادی نظارتی محسوب نمیشود.
خود بخش خصوصی لزوما پاک و منزه نیست و در
هر جایی میتواند محملی برای فســاد باشد .اساسا
خود رها شوند خیلی
اگر بازیگران اقتصادی بهحال 
نمیتوان انتظار داشت که بر اساس یکسری اصول
اخالقی عمل کنند .هر نهاد اقتصادی چه در بخش
خصوصی و چه دولتی ،به ویــژه وقتی در رقابت با
سایر نهادها قرار گیرد ،مستعد فساد است .فسادهایی
از قبیل فرار مالیاتی و سایر اقدامات فسادآمیز دیگر.
در واقع نمیتوان به وجدان پاک و اخالق درســت
اتکا کرد ،گرچه در دین تأکید شــده است انسانها
و گروههــای مختلف اجتماعی بایــد خودکنترلی
داشــته باشــند اما در عرصه اداره کشور نمیتوان
تنها به بحثهای نظری بسنده کرد بلکه حتما باید
نهادهای نظارتی قوی برای مبارزه با فساد اقتصادی
و اداری وجود داشته باشد .نهادهای نظارتی دولتی-
اجتماعی که بتوانند عوامل بروز فســاد را شناسایی

کنند و در جهت رفع آنها بکوشند .در صورتی که
این نهادها وجود نداشــته باشند هر بخشی مستعد
فساد است و نمیتوان بین آنها تمایزی قائل شد.
در این راستا برای قوای مجریه و قضاییه میتوان
جایگاه ویژهای قائل شــد .قوه مجریه با ارائه لوایح
کارآمد و ضدفساد ،تقویت نهادهای نظارتی خود و
وضع قوانین مؤثر در کاهش فساد و راهکارهایی از
این قبیل که میتوان گفت در تمام جهان یکســان
هستند و مهمترین آنها نهاد نظارتی کارآمد است،
میتواند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری
نقشآفرینی کند .قوه قضاییه نیز با یک اراده برای
برخورد قاطــع و مؤثر با مجرمین ،یعنی کســانی
که دســتگاه نظارتی تخلف آنها را آشکار کرده و
پروندهشــان را به قــوه قضاییه ارجاع داده اســت،
میتواند نقش نظارتی خــود را اعمال کند و نقش
مهمی را در کاهش فساد ایفا کند .به این منظور باید
شــعب ویژهای را برای مبارزه با جرایم اقتصادی در
نظر گرفت که خیلی سریع و عادالنه به این جرایم
رســیدگی کند .در این صورت اســت که میتوان
امیدوار بود میزان مفاســد اقتصادی و اداری تا حد
زیادی کاهش یابد.
همانگونــه کــه در اوایل بحث اشــاره شــد،
کشــورهایی مثل ســنگاپور ،کره جنوبی و تایوان
دارای یک نظام بوروکراســی قوی بودند که خیلی
خوب میتوانست سیاستها را تدوین و اجرا کند و
همین قدرت بوروکراتیک نقش مؤثری در جلوگیری
از فســاد اقتصادی و اداری در این کشورها داشت.
وقتــی ژنرال پارک پس از کودتــای اوایل دهه ۶۰
میالدی در کره جنوبی به قدرت رســید به عنوان
اولیــن اقدام تعدادی از ســرمایهداران متخلفی که
دستشان به فســاد آلوده بود را به زندان انداخت ،و
در واقع با این عمل قصد داشــت عزم خود را برای
مبارزه با فســاد نشان دهد .از آن دوران به بعد ،کره
جنوبی در زمینه اقتصادی راه پیشــرفت را درپیش
گرفت و در حال حاضر نیز یکی از پیشــرفتهترین
کشورهای آسیا محسوب میشود .بنابراین مروری
بر تجربه این کشورها میتواند برای کشورهایی مثل
ایران که هنوز در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری
با مشکالتی مواجه هستند ،راهگشا باشد.

در منطقه شرق
آسیا دولتهای
توسعهگرایی
مثل کره جنوبی،
سنگاپور و تایوان،
در حوزه مبارزه با
مفاسداقتصادی
بسیارمحکم
برخورد کردهاند.
این کشورها
توانستند خود را
از منظر مقابله
با فساد ،از رده
جهانسومیتا
سطحجهاناولی
بودن باال بکشند.
ویژگی اساسی
این کشورها
این است که
دولتهای
مقتدری بر آنها
حکومتمیکنند.
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اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اداری

پرونده ویژه

اقتصاد دولتی
گلوگاه
بروز فساد

پاسخ به پرسشهای آیندهنگر
از فساد چه تعریفی دارید؟ و به نظر شما
چه عواملی بر گســترش فســاد طی
سالهای اخیر تاثیرگذار بوده است؟

محمدعلی
اسفنانی
سخنگویکمیسیون
قضایی و حقوقی
مجلس

فســاد موضوع ناپســندی اســت که در همه
کشورهای دنیا و جوامع بشری محکوم شده است،
در کشور ما نیز مبارزه با این پدیده به صورت جدی
در اولویت کاری دولت قرار گرفته اســت .به عقیدۀ
من ،نبود یک آمایش ســرزمینی درست در کشور
یکی از دالیل اصلی بروز فساد است .به عبارت دیگر،
به دلیل اینکه سندسازی درستی صورت نمیگیرد،
آمــار دقیق و شــفافی از میــزان درآمدها و نحوه
هزینهکرد مجموعههای مختلف به صورت واقعی در
دست نداریم ،همین مسئله امروز به چالشی جدی
بدل شده اســت .عالوهبراین ،نبود زیرساختهای
متناسب در کشور ،عدم نظارت کافی ،موازیکاریها
از سوی نهادها ،نبود مجازات جدی برای متخلفان،
پاســخگونبودن مسئوالن و امثال اینها از مهمترین
دالیلی است که موجب شده تا شاهد بروز فسادهای
اقتصادی و اداری باشیم.
نظام قضایی کشور با توجه به اهمیت
نقش نظارتی که دارد چقدر میتواند
در پیشگیری و درمان فساد و تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود؟
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یکــی از وظایف قوه قضاییه ،نظارت برحســن
اجرای قوانین و پیشــگیری از وقوع جرم است .اگر
همین نظارت بهنحو احسن انجام شود امکان ارتکاب
جرائم اقتصادی ،بسیار کمتر میشود و با سرعت و
دقت بیشتری از بروز فساد ممانعت خواهد شد .نکته
دیگر این است که قوه قضاییه درعین حالی که این
تکالیف پیشگیرانه را عهدهدار است میتواند در این
جهت هم نقشآفرین باشــد که با برخورد صریح،
صحیح و قاطع با متخلفــان اقتصادی موجباتی را
فراهم کند تا کســانی که در جریان اجرای ابالغیه
اقتصــاد مقاومتی بهجای اینکه مســاعدت در رفع
گرفتاری مردم و رفــع موانع اقتصادی را در جهت

پیشرفت اقتصادی در دســتورکار قرار دهند ،پول
بیتالمال را در قالبهای مختلفی غیرقانونی تملک
میکنند ،هزینه کارشــان باال برود .اگر با این افراد،
درســت و جدی و با سرعت بیشتری برخورد شود
زمینه ابتال به مفاســد هم از میان خواهد رفت .لذا
قطعا قوه قضاییه میتواند نقشی مثبت و کلیدی در
روند مبارزه با فساد ایفا کند .از طرف دیگر با توجه
به اینکه جمهوری اسالمی ایران از سوی دولتهای
غربی مورد تحریمهای خصمانه اقتصادی قرار گرفته
است تا مشکالت و موانعی را متوجه مردم و کشور
کند ،مقام معظم رهبری سیاست اقتصاد مقاومتی را
به همه نهادها و دستگاهها ابالغ کردهاند تا بر اساس
آن ،با چنین مسائل و مشکالتی به طور جدی مقابله
شود .بنابراین با توجه به موارد مطرح شده ،مبارزه با
مفاسد اقتصادی از اصلیترین موضوعات در اقتصاد
مقاومتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
گذشــته از قوه قضاییه و نهادهای
اجرایی که هر یک نقشهایی را در
ارتباط با پیشگیری و درمان فساد
برعهــده دارنــد ،بخــش خصوصی چه
ظرفیتهایی برای مقابله با مفاســد اداری و
اقتصادی در چنته دارد؟

اصل  ۴۴قانون اساســی تاکید کرده که اقتصاد
کشور توســط بخش خصوصی اداره شود .از سوی
دیگر در این قانون آمده اســت کــه دولت تکلیف
اداره اقتصاد کشــور را ندارد بلکه تنها وظیفه دارد
بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقتصادی نظارت
داشته باشــد .از این گذشته ،ورود دولت در تمامی
مباحــث اقتصادی چنــدان منطقی نیــز به نظر
نمیرسد .کشورهای پیشرفته دنیا نیز سالهاست
به این تجربه دســت یافتهاند که بهتر است کارها و
مباحث اقتصادی به بخش خصوصی ســپرده شود.
بنابرایــن برای اینکه سوءاســتفادههایی دراین باره
انجام نشــود و افراد ،قدرت و تمکــن مالی خود را
وسیله اســتفاده دیگران قرار ندهند و از این طریق
به اقتصاد آسیب جدی وارد نکنند ،پیشبینی شده
که دولت و حاکمیت نقش نظارتی در امور اقتصادی
داشــته باشــند و دراین امور بهطور مستقیم وارد
نشــوند .اگر این مهم محقق نشود ،شاهد گسترش
فساد اقتصادی در کشور خواهیم بود.
با توجه به معیارهای جهانی مبارزه با
فساد ،کدام کشــورها در مقابله با
مفاسد اداری موفقتر عمل کردهاند،
برای این کار از چه ابزارها و روشهایی بهره
گرفتهاند و آیا میتوانند الگویی برای اقتصاد
ایران شوند؟

اقتصادهایی همچون کره ،ژاپن و چین که امروز
حرفی برای گفتن دارند ،زمانی با فاصله بسیار زیاد
عقبتــر از ما بودند اما با مدیریت درســت ،اعمال
نظارت شــدید ،دوری از مصلحتاندیشی و برخورد

قاطع با متخلفان ،توانستند به اهداف قابل توجهی
دراین باره دست یابند و موفقیت بسزایی در مقابله
با مفاســد اقتصادی و اداری کسب کنند .عالوه بر
این کشورها ،خیلی از کشــورهای اروپایی هم این
راه را رفتهاند و در این مســیر بسیار موفق بودهاند.
کشــورهای غربی چون آمریکا نیز به موفقیتهای
قابل توجهی دراین باره دست یافتهاند .لذا با توجه
به تجربه چنین کشــورهایی ما هم میتوانیم و این
ظرفیت را داریم که بتوانیم در این مسیر بهتر از این
کشورها پیش رویم و بهگونهای عمل کنیم تا مفاسد
اقتصــادی و اداری به حداقل خود برســد .ناگفته
نماند که طراحی این مســائل از ابتدا نیز در مبانی
سیاستی ما بوده است ولی متاسفانه نتوانستهایم آنها
را به منصه ظهور برســانیم ،بنابراین اگر بتوانیم به
این مبانی و مفاهیم توجه کنیم میتوانیم به مراتب
جلوتر از این کشــورها حرکت کنیم و حرفی برای
گفتن داشــته باشــیم .وجدان کاری ،حفظ اموال
بیتالمال ،آسیب نرساندن به دیگران ،حسن اجرای
کارها و  ...همگی از جمله مبانی و مفاهیمی هستند
که ما از ابتدا در مکتبمان داشتیم اما نسبت به آنها
بیتوجه بودیم ،درحالی که کشورهای دیگر از آنها
الگوبرداری کردند و به اهداف قابل توجهی نیز دراین
خصوص دست یافتند.
چرا بهرغم آنکه کشــور ما تعداد
بسیاری زیادی از نهادهای نظارتی را
بــرای جلوگیری از بروز مفاســد
اقتصادی داراست ،تاکنون نتوانسته کارنامه
درخشــانی برای مقابله با این مفاسد داشته
باشد؟

این موضوع به مشــکالت زیرســاختی و نبود
نظــارت موثر بازمیگردد .البته مــوارد دیگری نیز
مطرح میشــوند که عدم شایستگی برخی ناظران،
مصلحتاندیشــی و عدم مجازات جدی متخلفان و
ملز م نشدن مسئوالن به پاســخگویی از جمله آن
موارد است که موجب شده نتوانیم به اهداف مورد
نظر برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی دست
یابیم .متاســفانه خروجی جلسات مبارزه با مفاسد
اقتصادی تنها چند بیانیه و اظهارنظر بوده اســت و
همین مسئله موجب شده تا اقدام جدی برای مبارزه
با این مفاســد صورت نگیرد .این درحالی است که
پیش از این زمانی که بزرگترین فســاد اقتصادی
رخ داد ،حتــی برای متخلفان مجازاتهایی در نظر
گرفته شد اما همچنان شاهد این اتفاقات هستیم.
البته ناگفته نماند که تاکنون اقدامات مثبتی نیز در
برخورد با مفاســد اقتصادی در ایران صورت گرفته
است ،اما دولت و سیستم قضایی باید با جدیت هر
چه بیشتر نســبت به رفع این مسئله اقدام کنند.
اکنون نیز مدتی اســت مبارزه با مفاسد اقتصادی
بهطور جدی در اولویــت کاری دولت یازدهم قرار
گرفته است و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم شاهد
کاهش مفاسد اقتصادی در کشور باشیم.

ظرفیتهای قانون را احیا کنید
پیشنهادی برای مبارزه با فساد اداری

میکائیل عظیمی
اقتصاددان

نیازی به تدوین
قوانین تازه و
ازدستدادن زمان
و در نتیجه افزودن
برتناقضات
قانونینیست،
بلکهمیتوان
بابهرهگیری
از ظرفیتهای
موجود ،هم نشان
داد که دولت به
واقعقانونگراست
و هم با کردا ِر
غیرنمایشی،
پایداری خود
بر وعدههای
انتخاباتی را به رخ
کشد.
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هنوز سخنان طعنهآمیز رئیسجمهور روحانی،
درباره فســاد اداری در گوشها طنینانداز است؛
سخنانی که اگر کســی غیر از روحانی بود ،شاید
کمتر جســارت برزبــانآوردنش را داشــت .اما
ترجیعبنــد بســیاری از ســخنان آن روز در آن
همایش« ،چگونگی» مبارزه با فساد گسترده اداری
بود .در یک کالم و در بیانی صریح و از سر همراهی
با دولــت «تدبیر و امید» و البتــه بدون تعارفات
مرسوم ،آنچه بهحق ،ذهن مخاطب سخنان گزنده
ریاستجمهوری را مشــغول میکند ،سیاست و
اقدام عملی و نه بســندهکردن به سخنرانیهای
داغ و آتشین اســت .متأسفانه چندی است گویا،
خطای گذشــتگان بر این دولت نیز عارض شده و
موضع «منتق ِد فاقد اختیــارات اجرایی» با «مقام
مســئول دارای اختیار و ابزار» عوض شده است.
ِ
این بال و آفت دامنگیر ،هر چه نداشته باشد و هر
پیامدی در پی نیاورد ،از یک طرف سر از بیعملی
و از سمتی دیگر ،وجدانی راحت در دامان خواهد
گذاشت.
کوتــاه و البتــه شســتهورفته آنکــه پس از
سخنرانیهای آتشین ،گا ِه عمل و اجرای سیاستی
اثرگذار است؛ سیاست یا سیاستهایی که نهتنها
نشــان از عزم واقعی و غیرنمایشی مسؤوالن دارد
بلکه آغازی اســت برای دستیافتن به وضعیتی
که یکی از آرزوهای دور این مردمان اســت .اما به
اســتناد تحلیلی که مجال بسط آن اینجا نیست،
بیــم آن مــیرود که بالی گســتردهای که نظام
سیاســتگذاری کشــور را در طی بیــش از نیم
ِ
دولت منادی امید را
قرن ،اسیر خود کرده ،دامان
نیز در یافتن تدبیر مبارزه با فســاد اداری ،گرفته
و دولــت را در چرخــه معیوب «تولید اســناد ،با
امضاهایی محکم!» در سهکنج قرار دهد؛ اسنادی
که تنهاوتنها در محل امضــا (روی کاغذ) محکم
هستند .اگر چنین شود ،فساد اداری نهتنها کاسته
نمیشود که بر مسیر خود باقی خواهد ماند.
در این چارچوب و از منظر طرح بحثی که شاید
بتواند اینبار بالی تاریخی یادشده را از دامان دولت
دور نگــه دارد« ،بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی
موجــود» برای مبارزه با فســاد اداری پیشــنهاد
میشــود .تذکر مهم و کلیدی آن اســت که این
بهر هگیــری  .1در زمان صرفهجویــی میکند و
زمان از دســت نمیرود .2 ،نیاز به طی داالنهای
تودرتوی ارگانها و ســازمانها برای تدوین اسناد
تازه ندارد و  .3اضطراب تغییر و انحراف در مسیر
تصویب هم نــدارد .چراکه جملــه ظرفیتهای
موجود نهفقط به تصویب رسیدهاند که الزماالجرا
نیز هستند .چرخی در میان قوانین متأخر ،در یک

نظر ،دستکم سه قانون را پیش چشم میآورد که
میتواند نقطه شروع اقدامات واقعی و غیرنمایشی
دولت در مبارزه با فســاد اداری باشد :الف) قانون
مبارزه با پولشویی ،ب) قانون بهبود مستمر فضای
کسبوکار ،ج) قانون برگزاری مناقصات.
جلســه علنی مجلس شــورای اســامی روز
سهشــنبه مــورخ  ،۱۳۸۶/۱۱/۲دوازده ماده و
هفت تبصره تصویب کرد که پس از تایید شورای
نگهبان در تاریخ  ۱۳۸۶/۱۱/۱۷به عنوان «قانون
مبارزه با پولشویی» شناخته میشود .این قانون
پس از تعیین مصادیق جرم پولشــویی در ماده
چهار تصریح میکند« :به منظور هماهنگكردن
دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری ،پردازش
و تحلیــل اخبار ،اســناد و مــدارك ،اطالعات و
گزارشهای واصله ،تهیه سیســتمهای اطالعاتی
هوشــمند ،شناســایی معامالت مشــكوك و به
منظور مقابله با جرم پولشویی شورایعالی مبارزه
با پولشــویی به ریاست و مســئولیت وزیر امور
اقتصــادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی،
اطالعات ،كشور و رئیس بانك مركزی با وظایف
ذیل تشكیل میگردد»...
حال باید پرســید که آیا از تاریخ تصویب این
قانون ،گزارشــی از عملکرد این شورا منتشر شده
است؟ اگر هم مســائل نباید علنی شوند تا متهم
به «ســیاهنمایی» نشــویم و نشــوند ،آیا گزارش
عملکردی به مســؤوالنی چــون رئیسجمهوری
ارائه شده است؟ از اساس ،این شورا چقدر توانسته
«سیستمهای اطالعاتی هوشمند» برای «شناسایی
معامالت» طراحی و پیاده کند؟
در کنار این قانون ۲۹ ،ماده و  ۱۹تبصره قانون
«بهبود مستمر فضای کسبوکار» در جلسه علنی
روز یكشــنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶مجلس شورای
اسالمی تصویب شــد و در تاریخ  ۱۳۹۰/۱۲/۳به
تأیید شــورای نگهبان رسید .این قانون در ماده۷
تصریــح میکند کــه« :به منظور ســاماندهی و
كاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی
به واحدهای تولیدی ... ،معاونت توســعه مدیریت
و ســرمایه انســانی رئیسجمهور موظف است با
تشكیل «كمیته ســاماندهی مراجعه نمایندگان
دســتگاههای اجرایی به واحدهــای تولیدی»...
پیشنویــس آییننامه هرگونــه بازدید و مراجعه
نمایندگان دســتگاههای اجرایی بــه واحدهای
تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران
برســاند ».همچنین ماده هشــت وزارت صنعت،
معدن و تجارت را موظف کرده است «با همكاری
وزارتخانههــای امور اقتصــادی و دارایی و جهاد
كشاورزی ،اتاقها و سایر دســتگاههای ذیربط،

ظرف ششماه پس از الزماالجرا شدن این قانون،
فرآیند تجارت خارجی اعــم از واردات و صادرات
كاال و خدمات و صدور اســناد و مدارك مربوطه
از قبیل گواهی مبدأ ،فرمهای تجاری ،گواهیهای
بهداشت و استاندارد ،اعتبار اسنادی ،ثبت سفارش،
پروانه گمركی و بیمهنامــه ،بدون نیاز به مراجعه
حضوری ذینفع را به صورت الكترونیكی درآورد».
حال پس از حدود  ۲۲ماه (و نه شش ماه) باید
پرســید که این قوانین چقدر پیش رفتهاند و چه
موانعی مانع اجرای این قوانین الزماالجرا شدهاند؟
بیشک پاسخ به این پرســشها توضیح قابلی از
موانع مبارزه با فساد اداری نیز ارائه خواهند کرد.
اما مهمتر از این همه ،مــاده  ۱۹این قانون به
صراحت اذعان دارد که بهمنظور ایجاد شــفافیت
و امــكان رقابت همه ذینفعان در انجام معامله با
دستگاههای اجرایی ،معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیسجمهور موظف اســت با استفاده
از امكانات و نیروی انســانی موجود خود« ،پایگاه
ملی اطالعرسانی مناقصات ،موضوع ماده  ۲۳قانون
برگزاری مناقصات» را به پایگاه اطالعرسانی جامع
معامالت بخش عمومی توســعه و ارتقاء دهد .این
پایگاه اطالعرســانی باید اطالعات كلیه معامالت
متوســط و بزرگ بخش عمومی شــامل خرید،
فــروش ،اجاره و غیره را اعــم از این كه از طریق
برگزاری مزایده یا مناقصه یــا موارد عدمالزام به
تشریفات یا ترك تشریفات یا دیگر روشها تشكیل
و منعقد شــده باشد به تفكیك دستگاه و موضوع
و نیز به تفكیك شهرســتان و استان در زمانی كه
برای همه واجدان شرایط ،فرصت برابر فراهم كند،
به اطالع عموم برساند.
اما قانون (همانی که الزماالجراست) در ماده ۲۴
دولت و دســتگاههای اجرایی را مکلف کرده است
که «بهمنظور شفافسازی سیاستها و برنامههای
اقتصــادی و ایجاد ثبــات و امنیــت اقتصادی و
سرمایهگذاری ،هرگونه تغییر سیاستها ،مقررات
و رویههای اقتصــادی را در زمان مقتضی قبل از
اجرا ،از طریق رســانههای گروهی به اطالع عموم
برسانند».
اگر به تصریح ســخنان ایراد شده در همایش
مبارزه با فســاد ،بخش عمدهای از مفاســد اداری
از داالن مناقصــات عبــور کرده و مشــکوک به
پولشویی هســتند ،نهتنها نیازی به تدوین قوانین
تازه و ازدســتدادن زمــان و در نتیجه افزودن بر
تناقضات قانونی نیست ،بلکه میتوان با بهرهگیری
از ظرفیتهــای موجود ،هم نشــان داد که دولت
به واقع قانونگراســت و هم با کردا ِر غیرنمایشی،
پایداری خود بر وعدههای انتخاباتی را به رخ کشد.
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پرونده ویژه

دنیل کافمن
کارشناس
بانک جهانی
ترجمه بابک واحدی

پندارهای غلط و حقایق رابطه حکمرانی و فساد
چگونه از کلیشههای رایج مبارزه با فساد رها شویم؟
مدیریت و فســاد همواره موضوعاتی جنجالبرانگیز
و محل ســوءدریافت بودهاند .اما حاال در حلقههای
توسعه وبخش شرکتی اقتصاد ،از جمله شرکتهای
چندملیتی ،اولویت اول بحث را از آن خود کردهاند.
ّ
بهواقــع ،امروزه بعضی کمککننــدگان و نهادهای
مالی بینالمللی بیش از پیش با اقتصادهای نوظهور
همکاریمیکنند تا بلکه بتوانند از فســاد بکاهند،
و نقش شهروندان در سیاســتگذاریها ،برابری و
مســئولیتپذیری را افزایش دهند .مجمع جهانی
اقتصاد ســال  ۲۰۰۵در داووس ،بــه توافقنامهای
چندملیتی امضاکننده آن
ت
رســید که ۶۳شــرک 
ّ
طراحــی و اجرا کنند که
اصولی
متعهد میشــدند
ّ
رشوهخواری شرکتی راتحت کنترل میگیرند .عالوه
براین ،کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل متحد هم،
که تاکنون  ۲۹کشور آن راامضا کردهاند و شماری
چند از کشورهای درحالتوسعه هم در شرف امضای
آن هســتند ،نزدیک به دو ســالپیش امضا شد و
حاال اجرایی میشود .کنوانسیونی که امضاکنندگان

را ملزم میســازد که داراییهــای دزدیایرا که
رهبران فاسد در خارج از کشور اندوختهاند ،استرداد
کنند.وقتی در ژوئیه ســال  ۲۰۰۵کشورهای گروه
هشت اعالم کردند که تصمیم دارند کمکهای مالی
وبخشودگی بدهیهای کشــورهای فقیر در افریقا
را دوبرابــر کنند ،نگرانیهای مربــوط به مدیریت
این منابع مالیباال گرفــت .همانطور که گزارش
مشترک این گروه با کمیســیون افریقا بهصراحت
بیان کرده اســت« ،مدیریت ومدیریت خوب بسیار
مهم است ...اگر ظرفیت ،مسئولیتپذیری و کاهش
فقر بهبود نیابد ...اصالحات دیگر فقطاثری محدود
خواهند داشــت ».اظهارنظرهای مشــابهی هم از
مناطق دیگر جهان به گوش میرســد ،و دغدغهها
نسبت به فساد فزاینده در کشورهای عضو سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ،و در میان شرکتهای
چندملیتیهم باال گرفته است.
ّ
 مدیریت و مبارزه با فساد یک چیز هستند.
مدیریت ،بهمعنای س ّنتها و نهادهایی است که قدرت و

درباره جرایم اقتصادی چه باید بدانیم؟

٪۳۷

اختیارات یک کشور از طریق آنها در خدمتخیرعام
قرار میگیرد .اما در عوض ،فساد ،تعریف محدودتری
دارد ،و «سوءاستفاده از قدرت دولتیبرای دستیابی
به ســود شخصی» تعریف میشــود .اما صرفنظر از
بحثوجدلهای بســیاری که درباره تعاریف مختلف
و متضاد فساد صورت گرفتهاست ،بهوضوح پیداست
که دامنه مفهوم مدیریت و حکمرانی بســیار وسیعتر
از فســاد است.همانطور که خواهیم دید ،مدیریت و
فساد شاید با هم مرتبط باشند ،اما مفاهیمی جدا از هم
هستند،و نباید یکی انگاشته شوند.

جرایم اقتصادی همچنان یکی از بزرگترین دغدغههای
سازمانهای مختلف ،در هر اندازه و بزرگی ،در تماممناطق
جهان و در هر بخش اقتصاد ،هســتند .از هر سه سازمان
و بنگاه یکیشان هدف جرمی اقتصادی قرارگرفته است.

مدیریت و فساد را
نمیتوان اندازهگیری کرد .
کمتر از بیســت ســال پیش ،معیارها و محکهای
جهانــی اندکی برای ســنجش و ارزیابی فســاد یا
مدیریت وجود داشت .بااینحال در سالهای اخیر ،از
طریق تالش نهادهایی مثل بانکجهانی(شاخصهای
مدیریت )،مجمع جهانی اقتصــاد (پیمایش نظرات

مدیران بر حذرند

٪53

پرسش :چهقدر نگران تهدید
بالقوه زیر بر کسبوکارتان هستید؟

نگران تأثیر
رشوهخواری و فساد
بر کسبوکارشان
هستند

رشوهخواری و فساد

٪49

ن تهدید بالقوه زیر بر
پرسش :چهقدر نگرا 
کسبوکارتان هستید؟

از مدیران عامل
جهان نگران تأثیر
تهدیدهای سایبری
ن خود
بر سازما 
هستند

نرخ جهانی کالهبرداری گزارششده
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معمولترین انواع جرایم اقتصادی گزارششده

بداری
کال هبرداری حسا 

جرائم سایبری

رشوه و فساد

٪27

٪29

٪69

جرائم اقتصادی کجا اتفاق میافتند؟

جرائم اقتصادی تهدیدی جهانگستر است .اما باالترین سطوح جرائم اقتصادی
عموم ًا در افریقا ( ۵۰درصد) وامریکای شمالی ( ۴۱درصد) گزارش شده است.

خاورمیانه

٪32
٪23

٪24

جرائم نظاممند :که درستکاری کارکنان را میفرساید

جرائم دورهای

نگران ناتوانی در
حراست از مالکیت
فکری خود هستند

ناتوانی در حراست از مالکیت فکری

شرق اروپا
کالهبرداری مناقصه

٪43

ن تهدید بالقوه زیر بر
پرسش :چهقدر نگرا 
کسبوکارتان هستید؟

ع دیگر هستند – اختالس دارایی ،کالهبرداری
پنج نوع از کالهبرداری معمولتر از انوا 
مناقصه ،رشوه و فساد،جرایم سایبری و کالهبرداری حسابداری.
اختالس دارایی

تهدیدهای سایبری،
از جمله فقدان امنیت اطالعات

آسیا اقیانوسیه

٪39

٪35

غرب اروپا

امریکای شمالی

٪41

٪21

٪50

افریقا

٪35

امریکای التین

بهبود میبخشــد ،بلکه برعکــس درآمدهای باالتر
است که بهطور خودکار به مدیریت بهتر میانجامد.
اما ،تحقیقــات ما چنین ادعایــی را ثابت نمیکند.
گمراهکننــده خواهــد بود اگر بگوییم دلیل فســاد
درآمدهای کم اســت ،و از این طریق منطقی برای
مبارزه با فساد در کشورهای فقیر بیابیم که بارتقصیر
را از دوش مدیریت نامناســب برمــیدارد .حقیقت
اما این اســت که طبق شــواهد و مــدارک موجود
مدیریت بهتر ،دلیل رشــد باالتر اقتصادی است نه
برعکــس .عالوهبراین ،بعضــی اقتصادهاینوظهور،
مثل کشــورهای حوزه بالتیک ،بوتســوانا ،شیلی ،و
اسلوونی ،نشان دادهاند که میتوان بهاستانداردهای
باالی مدیریت و حکمرانی رســید ،بیآنکه در رده
کشورهای ثروتمند قرار بگیرید.

مدیران )،شــفافیت بینالملل (شاخصدرک فساد)
و چندین نهاد دیگر،توانستهایم این تلقّی عمومی و
عالمگیر را از بین ببریم.
در اهمیت مدیریت و تالشهای ضدفساد
اغراق شده است.
ناگفته پیداســت که مدیریت و فســاد موضوعات
بسیار مهمی هســتند .برای مثال میزان آسیبی را
در نظربگیرید که فساد و فقدان حاکمیت قانون بر
اقتصادهای نوپای جهان وارد میسازد ،که شایسته
توجه و تحقیقات بیشتر است .بهطریق مشابه رابطه
میان سوءمدیریت ،فساد ،و پولشویی ،کهتهدیدهای
جدیای مثل جرایم سازمانیافته و تروریسم
امنیتی ّ
را بهدنبال میآورند ،هم باید موردتحقیق و تحلیل
جــدی قرار بگیرد .لذا با در نظر گرفتن اثر بســیار
ّ
مثبت مدیریت بر توســعه کشــورها،و نیز اهمیت
کمک مالی کارآمد به کشــورهای فقیر ،باید گفت
که توجه کافی به این مســأله صورتنگرفته است،
چهرسد به اینکه در اهمیت مدیریت و فساد اغراق
کرده باشیم .

راه مبارزه با فساد ،مبارزه با فساد است
باور غلطــی در حوزه مبارزه با فســاد ،و گاه در میان
جامعه بینالملل ،رایج اســت که میگویدبهترین راه
برای مبارزه با فســاد ،مبارزه با فساد است ــ یعنی از
طریق کمپین ضدفسادی دیگر ،ایجادکمیسیونهای
ضدفســاد بیشتــر ،و تهیــه قوانیــن ،احــکام و
دستورالعملهای نو .عالوهبراین در برخیشرایط تمرکز
بیش از حد بر تعقیب چند شرکت یا فرد خاص بهبهای
از دســت رفتن تمرکز بر پیشــگیری و ایجاد انگیزه،
تاثیر تالشهای مبارزه با فساد را کاهش دادهاست .و

مدیریت کنترل فساد تجمالتیاند که
کشورهای ثروتمند از آن برخوردارند.
بعضی میگویند که رابطه میــان مدیریت و درآمد
به معنای آن نیســت که مدیریــت بهتر درآمدها را

کدام صنایع در خطرند؟

در میــان صنایع ،بیشترین جرائم اقتصادی در صنعت خدمات مالی ،خردهفروشــی و مصرفی ،و بخشهای
ارتباطی گزارش شده است .نزدیک به  ۵۰درصد از پاسخدهندگان به پیمایش در هریک از این بخشها،گفتهاند
که قربانی جرائم اقتصادی بودهاند.
خدمات حرف های
خدمات مالی
تکنولوژی
شیمیایی
خردهفروشی و مصرفی
27 20 49
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حملونقل و لجستیک

در بهبود مدیریت
کار چندانی از کشورها برنمیآید.
ن فهرســت بلندباالی مداخالتی که
با در نظر گرفت 
موفق نبودهاند ،و نیز نقشی که عموماً برایفاکتورهای
تاریخــی و فرهنگی در توضیــح وضعیت مدیریت و
حکمرانی تص ّور میشود ،بهآســانی ممکناست در
دام ایــن بدبینی بیفتیم .اما این کار خطا خواهد بود.
نخســت اینکه ،عوامل تاریخــی وفرهنگی چندان
تعیینکنندگی ندارند ــ برای مثال ،مسیرهای واگرای
توسعه مدیریت در کشورهایهمجوار جنوب امریکای
التین ،یا شــبهجزیره کره ،یا اقتصادهای درحالگذار
شرق اروپا ،یا جنوبافریقا ،را در نظر آورید.

میزان گزارششده رشوه و فساد بهتفکیک صنعت

درصد پاسخدهندگان در هر بخش ،که در دوره مورد پیمایش تجربه رشوهخواری یا فساد داشتهاند
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تأثیر جرائم اقتصادی بر کسبوکارتان چیست؟

فرایندهای در معرض تهدید

جرائم اقتصادی فرایندهای اساسی تمام کسبوکارها را تهدید میکنند – پرداخت و جمعآوری
دیون ،خرید وفروش ،رشد و توسعه ،تأمین منابع و زنجیره ارزش.

فـروش

لجستیـک

بسط بینالمللیگزینشفروشندگان
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جرائم اقتصادی درستکاری کارکنان را میفرساید ،اعتبارتان
را از بین میبرد و شالوده سازمان را تخریبمیکند.
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تهدیدهای جرائماقتصادی روبهرو هســتند .تهدید داخلی وقتی مدیران ارشــد درگیر جرائم
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متهم ردیف اول بخش دولتی است.
یک باور غلط دیگر ،که رواج بسیار دارد ،این است که
تمرکــز را صرفاً بر ناتوانیها و قصورات بخشدولتی
بگذاریم .اما حقیقت بسیار پیچیدهتر از این است ،زیرا
که طرفهای ذینفع قدرتمند وصاحبنفوذ بخش
طراحی و اجرای سیاســتهای
خصوصــی اغلب در ّ
عمومی ،نهادها ،و قوانین دولتیاعمال نفوذ میکنند و
در شدیدترین موارد ،الیگارشیها حتی عنان نهادهای
دولتی را در دستمیگیرند.
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مبارزه با فساد

گزارش راهبردی

آیندهنگر منتشر میکند:

مبارزةجهانیعلیهفساد

راهبردهایی برای
حذف قیدی سنگین از پای رشد اقتصادی ـ فوریه 2014
منبع :مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل
ترجمه بابک واحدی
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خالصه اجرایی و مقدمه
فساد قیدی بســیار سنگین بر پای بخش خصوصی
اســت ،که در نهایت رشــد جهانی را کند میکند و
عقب نگه میدارد ،و مانعی میشود بر سر راه کاهش
فقر جهانی .اقتصادهای درحالتوسعه سهم عظیمی از
هزینههای فساد را بردوش میکشند .کاهش فقر نه
فقط در تالشهای کمک به توسعه و دیپلماسی ،که
همچنین در ائتالفهای تجارتی و تالشهای جامعه
کسبوکار هم ،باید نقطه اصلی تمرکز قرار بگیرد.
همزمــان که جریانهــای تجــاری و مالی جهانی،
پروژههای زیرساختی ،و خدمات و کسبوکار دولتی
افزایش مییابد ،سهامداران بخش خصوصی و دولتی
با انگیزههای فزایندهای برای مبارزه کارآمد با فســاد
روبهرو خواهند شــد ۷۷ .مورد از  ۱۴۴اقتصادی که
در پیمایــش مجمعجهانی اقتصادی مورد مطالعه و
پرسش قرار گرفتهاند فساد را جزء سه چالش اصلی
کسبوکار در کشورشــان خواندهاند .حل مشکالت
مربوط به فســاد نیازمند تالش جمعی شرکتها در
کنار دولتها ،سازمانهای چندجانبه ،جامعهمدنی،
رسانههای مستقل ،و ق ّوه قضاییهای کارآمد ،خواهد
بود.
کسبوکارها ،چه خرد و چه کالن ،مدام خود را بیش
از پیش قربانی فســاد میبینند .آنها دریافتهاند که
اقدامات فاســدانه در بلندمدت هزینههای هنگفتی
در پــی دارند ،زیرا که مشــتریان ،ســرمایهگذاران،
و عرضهکننــدگان ترجیح میدهند بــا بنگاههایی
دادوســتد کنند که رهبری شفاف و سالمی دارند و
به درستکاری شــهرهاند .فساد هم در طرف عرضه
مشــکلآفرین است و هم در طرف تقاضا ،و از هر دو
طرف باید با آن برخورد کرد تا بتوانیم در حذف کامل
فســاد موفق شــویم .مهم و حیاتی است که بخش
خصوصی ،بهویژه تکتک کسبوکارها و ائتالفهای
کسبوکار ،ابتکار عمل را در مبارزه علیه فساد و حل
مسأله طرف عرضه در دست بگیرند.
هزینههای فســاد برای جامعــه و بخش خصوصی
بهشــدت در حال افزایش یافتن است .تخمینهای
متعــدد از هزینهای یک تریلیــون دالری میگویند
که جهان از محل فساد بر دوش خود میبیند .مرکز
مطالعات اســتراتژیک و بینالملل دادههای مختلف
گروه بانک جهانــی و نهادهای دیگر را مورد مطالعه
قرار داده و تخمین میزند که تنها بخشــی از فساد
بخش خصوصی در کشورهای درحالتوسعه دستکم
 ۵۰۰میلیارد دالر هزینه دارد ،که بیش از ســه برابر
کل کمکهای خارجیای است که در سال  ۲۰۱۲به
این کشورها اعطا شده است.
بــا وجود چنیــن هزینهای و خطر از دســت دادن
کسبوکار و رقابتپذیری ،به نفع بخش خصوصی،
و نیز بخش عمومی ،اســت که عامــان اقتصادی
بخــش خصوصی را تشــویق و ترغیــب به رعایت
ســختگیرانهترین قواعد و باالتریــن معیارها کند.
تالشهای جمعیای که در راستای حذف رشوههای
کوتاهمدت شرکتها انجام میشوند ،با چالشهایی
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روبهرو هستند؛ چالشهای عدمسازگاری با قواعد و
معیارها و چالش اســتفاده از رشوه برای دستیابی
به سودهای کوتاهمدت .تالش جمعیای الزم است
تا شــفّافیت را بهبود بخشیم و هزینه فساد را برای
شــرکتها باالتر بریم ،تا از این طریق این شرکتها
دیگر میلی نداشته باشند که از ائتالفها بیرون روند،
و معیارهای موردانتظار را سرلوحه کار خویش قرار
دهند .حل کردن این مسائل نیازمند رهبری بخش
خصوصی در کنار حمایت بیــش از پیش دولتها،
خیرین ،جامعهمدنی ،و دیگران خواهد بود.
ّ
فساد ،در گســتردهترین معنا ،سوءاستفاده از قدرت
و مقام برای حصول اهداف غیررســمی اســت .این
گزارش فقط بر فســاد در بخش خصوصی متمرکز
میشــودـ که وقتی فســاد در بخش دولتی بهطور
نظاممند شــایع اســت ،و آنجا که چارچوبهای
پیچیده و مانعتراشیهای قانونی یا قوانین ضعیف و
نظامهای حاکمیت سست وجود دارد ،این نوع فساد
بسیار رایجتر است.
کاهش یا حذف فســاد قیدی دستوپاگیر را از پای
کســبوکار میگشــاید ،و منابع عظیمــی را برای
ســرمایهگذاریهای ســازنده رها میسازد .کاهش
یا حذف فســاد ســرمایهگذاران خارجــی را برای
ســرمایهگذاری جذب میکند و میــزان تحمل و
مدارای رأیدهندگان نســبت به مقامات دولتیای
را که مایل هســتند تغییرات ســازنده اما دشــوار
را به ارمغــان بیاورند ،افزایــش میدهد .کاهش یا
حذف فســاد باید نقطه تمرکز اصلی ما باشــد ،نه
فقط در کمک به توســعه و دیپلماسی توسعه ،بلکه
همچنین در ائتالفهای تجارتی و تالشهای جامعه
کسبوکار .ناکامی در رسیدن به این هدف و اجرای
برنامه مبارزه با فســاد حمایت سیاســی از تأمین
سرمایه توسعه بینالمللی را کاهش میدهد ،و نیز از
میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی میکاهد ،اراده
اصالحات دشــوار را در رهبران سیاسی کشورهای
یدهد ،و در نهایت مانعی
درحالتوســعه کاهش م 
میشود بر سر راه رشد جهانی و حذف فقر در جهان.
اقتصادهای درحالتوســعه بار سنگینتری از هزینه
فســاد جهانی را تحمل میکنند .گروه ریسکهای
کنترل در سال  ۲۰۱۱تخمین زده بود که کشورهای
درحالتوســعه نزدیک بــه یک تریلیــون دالر در
«اختالس ،فســاد و مبادالت تجاری مشــکوک» از
دست دادهاند ،که  ۱۳.۷درصد بیشتر از این میزان
در سال  ۲۰۱۰بوده است .این نهاد همچنین پیبرده
است که ســرمایههای ممنوعه با سرعتی شتابدار
از بازارهای نوظهور خارج میشــوند .فســاد بهمدد
بهای برونمرزی ،خیریههای تقلّبی ،پاداشها
حسا 
و دستمزدهای غیرشــفاف ،و دیگر چیزهای مشابه
نها ،پیچیدهتر و استادان هتر میشود.
ای 
کســبوکارها ،چه خرد و چــه کالن ،بیش از پیش
خود را قربانی فساد مییابند .آنها میدانند که فساد
موجب میشود از سودهای باالتر محروم بمانند ،زیرا
که سرمایهگذاران ترجیح میدهند با بنگاههای شفّاف

و سالم معامله کنند .اگرچه بیشتر مطالعات مربوط
به فساد کســبوکار مبتنی بر درک و دریافتهای
حدی ذهنی هستند،
مفهومی هستند ،و بنابراین تا ّ
تخمینهای بســیاری انجام شده است تا مگر بتوان
هزینه فساد را برای جامعه و کسبوکار محاسبه کرد.
فساد ۱۰درصد بر هزینه انجام کسبوکار کشورهای
در حال توســعه میافزایــد ،و هزینــه قراردادهای
عمومی و دولتی را بالغ بر ۲۵درصد افزایش میدهد.
براساس گزارش ارزیابی هفته مبارزه با رشوه و فساد
بانکجهانی۴۳ ،درصد از شرکتکنندگان در پیمایش
شاهد افزایش ریســکهای مربوط به فساد بودهاند.
 77اقتصــاد از  ۱۴۴اقتصــادی که مــورد پیمایش
مجمــع جهانی اقتصاد قرار گرفتهاند فســاد را یکی
از ســه چالش اصلی انجام کسبوکار در کشورشان
خواند هاند.
مطالعات این گزارش در ادامه میزگردی اســت که
پروژه رونق و توســعه در مرکز مطالعات استراتژیک
و بینالملل برگزار کرده اســت ،و موضوع آن هزینه
کســبوکاری فســاد بود .در این میزگرد ،حاضران
متفقالقول بودند که اگرچه فساد برای کسبوکارها
هزینهزا اســت ،نمیتوان مقدار دقیــق این هزینه
را مشــخص کرد ،بهویژه بــه ارزش دالری .بعضی
مطالعات کوشــیدهاند ارزشــی دالری برای هزینه
فســاد تعیین کنند ،که هریک به نتیجهای متفاوت
رســیدهاند .یکی از مهمترین ارقام در این زمینه از
مطالعه دنیل کافمن در ســال  ۲۰۰۵برآمده است
که این هزینه را بیــن  ۶۰۰میلیارد تا  ۱.۵تریلیون
دالر تخمین زده است؛ بااینحال ،مطالعه کافمن از
فســاد بخش خصوصی فراتر رفته و رشوه در سطح
خانوار را هم ،که افراد را هم در بر میگیرد ،شــامل
میشــود .این گزارش بر فساد در بخش خصوصی و
هزینههایی که فساد بر کسبوکارها تحمیل میکند
تمرکز میکند .همزمان کــه جریانهای تجاری و
مالی جهانی ،پروژههای زیرساختی ،و سطح فعالیت
اقتصادی دولتی افزایش مییابد ،طرفهای ذینفع
در بخش خصوصــی و دولتی باید در کنار هم برای
مدیریت فرصتهای ایجاد فســاد در حوزههایشان
تالش کنند.
تعریف فساد در این گزارش
فساد معانی بسیار زیادی دارد ،و در حقیقت نخستین
کار در مسیر شناخت و مبارزه با آن تقسیم این معانی
و مشــخص کردن مفاهیم کلّی آن است .فساد ،در
گستردهترین معنا ،سوءاستفاده از قدرت و مقام برای
حصول اهداف غیررسمی است .شفافیت بینالملل
فساد را هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی به
«سوءاستفاده از قدرت تفویض شده برای دستیابی
به سود شخصی» تعریف میکند .بانکجهانی پنج
نوع مختلف از فساد را تعریف کرده است .بااینحال،
مصادیق فساد ،که در این گزارش محاسبه یا تحلیل
شدهاند ،این انواع فساد را به حساب نمیآورند .فساد
بخش خصوصی ،بهویژه وقتی فساد در بخش دولتی
بهطور نظاممند شایع است ،و آنجا که چارچوبهای

پیچیده و مانعتراشیهای قانونی یا قوانین ضعیف و
نظامهای حکمیت سست وجود دارد ،رواج بیشتری
دارد.
شایان ذکر است که فساد بخش خصوصی و بخش
دولتی با هم مرتبط هستند .در حقیقت ،همانطور
که یکی از پیشــگامان تعریف مفاهیم فســاد گفته
اســت« ،بهواقع ،بخش خصوصی در بیشتر فســاد
بخش دولتی دخیل اســت ».گرچه این گزارش بر
هزینههای کسبوکاری فساد متمرکز است ،رابطه
میان دو نوع فســاد ـ طــرف عرضه و طرف تقاضا ـ
باید به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم پیشنهادهای
سیاســتی کارآمد و عملیای برای مبارزه با آن ارائه
کنیم.
هزینههای رشوهخواری ،هزینههای تعقیب قضایی،
اخّ ــاذی مدام مقامات دولتــی و دیگران ،محرومیت
از نهادهای دولتــی و بینالمللی ،هزینههای جبران
کهای
ینفع ،ریس 
خسارت ،شکایتهای طرفهای ذ 
متوجه مشتریان و تولیدات معیوب ،و تشویق دیگر
فعالیتهای مجرمانه ،را هم میتواند شامل شود.
پولشــویی ،فرار از مالیات ،و دیگر جریانهای مالی
ممنوعه هم ،گرچه در تعریف شفافیت بینالملل یا
بانک جهانی از فســاد نمیگنجند ،انواع دیگری از
فساد محسوب میشــوند .این انواع فساد هم منابع
اساسی و حیاتی را از کشورهای درحالتوسعه خارج
میکنند .چنین انواع فســاد ،و در کل فساد بخش
خصوصی ،عامل نابرابریهای فزاینده در کشورهای
درحالتوسعه هســتند .برای مثال ،ثابت شده است
که فرار از مالیات در نامیبیــا برابر با ۹درصد تولید
ناخالص داخلی آن کشــور است و بیشتر از منابعی
که به آموزش اختصاص داده شــده است .در چنین
کشــورهایی ،منابع حیاتی بهجای اینکه در منابع
مولّد سرمایهگذاری شوند از آنها دور میشوند.
بعضی میگویند که فساد در شرایطی خاص مش ّوق
و تســهیلکننده کسبوکار است .برای مثال ،آنجا
که بوروکراسی موجود بهشدت ناکارآمد است ،هزینه
اندک پرداخت مبلغی برای تسهیل امور را میتوان
با ارزش اقتصادی مبادالت بزرگتر کســبوکاری
که این رشــوه امکان آنها را فراهم ساخته ،پوشش
داد .بااینحــال در نهایت مدارک و شــواهد موجود
نشان میدهند که پرداخت برای تسهیل امور لزوما
هزینــه عملیات کســبوکاری را کاهش نمیدهد.
هزینــه بلندمدت پــرورش چنین رفتاری بســیار
بیشتر از ســود کوتاهمدتی است که بنگاه به دست
میآورد .گرچه بنگاههای کوچکتر ممکن است در
صورت عدم پرداخت رشــوه در کوتاهمدت نتوانند
در میدان رقابت قیمــت دوام آورند و از بازار بیرون
متضرر
رانده شــوند ،در بلندمدت از پرداخت رشوه
ّ
خواهند شــد ،زیرا که اقدامات فاســدکارانه انگیزه
دوری گزیدن از اصالحــات را تقویت میکند و در
نهایت فضای سرمایهگذاری غیرشفافی پدید میآورد
که سیاستهای تنظیمی غلط و مضری در آن اجرا
میشوند.
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محاسبههزینهکسبوکاریفساد

اقتصادهای درحال توسعه سنگینی بیشتری از هزینه فساد را تحمل میکنند
محاسبه اولیهای از سوی پروژه رونق و توسعه مرکز
مطالعات استراتژیک و بینالملل نشان میدهد که در
ســال  ۲۰۱۲هزینه فساد بخش خصوصی در ۱۰۵
کشــور درحالتوسعه بالغ بر  ۵۰۰میلیارد دالر بوده
است .بخش خصوصی در این محاسبه شامل اقتصاد
رسمی بخش خصوصی اســت ،و منهای کشاورزی
و صنایع اســتخراجی؛ بخش خصوصی موردبحث
شامل بنگاههایی است که دستکم  ۵کارمند داشته
باشند .این رقم فساد دولتی ،اختالس ،دستکاری در
قیمتها ،و رفیقبازی را به حساب نمیآورد .منطقی
اســت که این ارقام را به چشــم مالیــات یا قیدی
اضافی بر کسبوکارها ببینیم که بر هزینههای انجام
کسبوکار افزوده میشود .عالوهبراین ،فساد بخش
خصوصی  ۳.۷برابر کمکهای رســمی به توسعه در
ســال  ۲۰۱۱بوده اســت ،که به  ۱۴۱میلیارد دالر
رسیده بود.
گرچه این ارقام جالبتوجه اســت ،توجه داشته
باشید که ارزش دالریای که به فساد بخش خصوصی
نســبت داده میشود فقط یک نقطه آغاز است .این
ارقام آثار ثانویهای را که فســاد بر جامعه ،درآمدها،
کســبوکارها ،و فضای خرد و کالن سرمایهگذاری،
میگذارد به حساب نمیآورد .مسائل بسیار دیگری
هستند که ارزش دالری فساد را پیچیدهتر و محاسبه
آن را بحثبرانگیزتر میسازند.
برنامهها و قوانین مبارزه با فساد
بســیاری از فعالیتهای مبارزه با فساد معموالً از
سوی دولتها و کمکهایی مثل بانک جهانی انجام
میشوند و بر فساد بخش عمومی متمرکز هستند.
اما حقیقت آن اســت که فســاد بخش خصوصی تا
اواخر دهه  ۱۹۹۰عمدتاً نادیده گرفته شــده است.
تا ســال  ،۱۹۹۷ایاالتمتحده تنها کشوری بود که
رشوه دادن به مقامات خارجی را ممنوع اعالم کرده
بود .ه م زمان کشــورهای عضو و غیرعضو سازمان
همکاری و توســعه اقتصادی هــم توافق کردند که
طبق کنوانســیون مبارزه با رشوه سازمان همکاری
و توســعه اقتصادی رشوهخواری بخش خصوصی را
ممنوع کنند .و در ســال  ،۲۰۰۵ممنوعیت رشوه از
طریق کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
جهانی شــد ،کنوانسیونی که تا به امروز  ۱۶۸کشور
آن را امضا کردهاند .امروز ،طیفی متنوع از کشورها ،از
بریتانیا گرفته تا روسیه ،افریقایجنوبی ،چین ،ویتنام،
مکزیک ،و برزیل رشــوهخواری بخش خصوصی را
ممنوع کردهاند .یک مثال عالی قانون رشــوهخواری
بریتانیا اســت ،که تمام انواع رشوهخواری از جمله
کوتاهی در جلوگیری از رشوهخواری را ممنوع کرده
است.

دستورالعمل خرید دولتی اتحادیه اروپا ،که در سال
 ۲۰۰۴تصویب شد ،کشورهای عضو این اتحادیه را
ملزم میسازد قوانینی را اختیار کنند که شرکتهایی
را که سابقه کالهبرداری و رشوه دادن برای تصاحب
قراردادهای خرید دولتی داشــتهاند از شــرکت در
مناقصهها محروم میســازند .این دستورالعمل یک
گام هم فراتر از این میگذارد و کسبوکارهایی را هم
که مرتکب «خالفکاری حرفهای بزرگی» شدهاند از
شــرکت در مناقصهها منع میکند و کسانی که در
مناقصهها برنده میشــوند الزامات قانونی اضافیای
هم خواهند داشت که آنها را ملزم میسازد در حل
مسائل اجتماعی و محیطزیستی مشارکت کنند.
پایگاه اطالعــات خرید دولتی اســکاتلند اخیرا ً
برنامهای را به اجرا گذاشــته اســت که به بهترین و
ســالمترین عملکردها پاداش میدهــد .این برنامه
اطالعات اساسیای درباره پیمانکاران دولتی و درباره
مخــارج و اطالعات عرضهکننــدگان ارائه میکند.
«شــاخصهای بهترین و سالمترین عملکرد شامل
فاکتورهای اصلی ارزیابی ،مثل خرید کاالها و خدمات
به طریق کام ً
ال اخالقی و قانونی ،است ،و نیز الزاماتی
برای تأمین کاالها و خدمات باکیفیت ».هنوز چنین
تحلیل عمیقــی از مخارج بخش عمومــی در اروپا
وجود ندارد .نمونه اســکاتلند مورد خوبی است که
کشورهای دیگر میتوانند از آن الگو بگیرند .مکزیک
هم اخیرا ً گامهای بلندی در این زمینه برداشته است.
بســیاری از فعالیتها یا پنهان کردن اطالعاتی که
عوامل دخیل ،یعنی پیمانکاران ،عرضهکنندگان ،و
پیمانکاران خرد ،انجام میدهند طبق قوانین جدیدی
که مکزیک وضع کرده مجازات میشوند.
دالیل بســیاری به ما میگویند که باید بر فساد
بخش دولتی متمرکز شویم .رشوه در بخش دولتی،
چه داده شــود چه گرفته ،نگرانی اصلی بســیاری
از آژانسهــای کمک و وامده اســت ،زیــرا که این
سازمانها عموماً با دولتها کار میکنند .توافقنظر
بینالمللــی قدرتمنــدی وجود دارد کــه میگوید
مشارکت دادن سازمانهای بخش خصوصی و جامعه
مدنی در فعالیتهای دولتی برای موفقیت الزامی و
حیاتی است .در کل برای این که بر فساد غلبه کنیم
باید مشارکت بخش خصوصی را جلب کنیم ،و فساد
بخش خصوصی با فساد بخش دولتی ،بهسبب رابطه
میان دریافتکننده و ذینفع ،مرتبط است.
پیچیدگیها ،چالشها ،و محیطهای قانونی
جیــم یونــگ کیم ،رئیــس بانک جهانــی ،در
ســخنرانیای درسال  ،۲۰۱۳از نیاز به مبارزه با فقر
در مناطقــی گفت که «چارچــوب قانونی مبارزه با
رفتار فاســدانه و غیرقانونی معیوب است و نهادهای

مسئولیتپذیری دولتی درست کار نمیکنند یا اص ً
ال
وجود ندارند ».کشورهایی که ساختارهای حکومتی
ضعیفــی دارند (و از اینرو برای فســاد مســتعدتر
هستند) عموماً کشــورهایی هستند که بیشترین
نیاز را به توســعه اقتصادی دارند؛ اما قطعاً فســاد
همه کشورها را هدف گرفته است .فساد قیدوبندی
سنگین است ،بهویژه در دنیای درحالتوسعه .مرکز
مطالعات استراتژیک و بینالملل تخمین زده است
که در  ۱۰۵کشور مورد مطالعه ،که فقط  ۲۲درصد از
تولید ناخالص جهانی را شامل میشوند ،هزینه فساد
بخش خصوصی فقط ۴درصد از تولید ناخالص داخلی
را شامل میشود .در نتیجه ،اقتصادهای درحالتوسعه
سنگینی بیشتری از هزینه فساد را تحمل میکنند.
در این کشورها ،فساد محل نگرانی بخش خصوصی
است .فساد برای کشورهای کمککننده هم نگرانی
بزرگی اســت ،و بــرای دولتهــای دریافتکننده
کمکهــای مالی هــم .کمکهای مالــیای که به
کشــورها بخشیده میشود ممکن است در اثر فساد
منحرف شــوند و به دریافتکننــدگان موردانتظار
نرســند .در دنیای امروز ،اطالعات بهسرعت پخش
میشود و تصویر کشور کمککننده ممکن است در
اثر یک مورد اتهامی فساد تیره شود ،ازاینرو دولتها
شرکای مهمی در مبارزه علیه فساد هستند.
مدارک و شواهد موجود همچنین نشان میدهند
که گرچه کسبوکارها خود را قربانی فساد میبینند،
و ریســکهای مرتبط با عدم انطباق با فضای فاسد
را درک میکنند ،بســیاری از آنها قادر به پیروی
از قوانین ضدفساد و استانداردهای تطبیق با فضای
عاری از فساد نیستند.
عمده گفتمان فســاد بر بخــش دولتی متمرکز
اســت ،و خــاء حکمرانــی و مدیریتی کــه راه را
برای اقدامات فاســدانه میگشــاید .عمده تقصیر
عموماً متوجه مقاماتی دانســته میشــود که رشوه
میخواهند ،و رشــوهدهندگان عموماً قربانی تلقّی
میشــوند .بهســبب پیچیدگی و دامنه مســأله،
اســتراتژیای کارآمــد در مبارزه با فســاد نیازمند
همکاری گروههای متعدد و متنوع است .کشورهای
میزبان ،کشورهای کمککننده ،و بخش خصوصی
همه سهم چشمگیری در این میان دارند .همکاری
میان این گروهها و عامالنی مختلف برای موفقیت هر
تدبیر ضدفســاد ضروری و حیاتی خواهد بود .حتی
بنگاههای خرد و متوسط هم ،که طبق س ّنت از این
گفتمان کنار گذاشته میشوند ،میتوانند و باید که
از طریق ائتالفهای کســبوکاری و دیگر ابزارها و
مجاری کنش و اقدام جمعی ،در این تالش مشارکت
کنند.

اهمیت مبارزۀ جهانی با فساد
چرا مهم است که جامعه کسبوکار با فساد مبارزه کند؟
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فســاد هم مســألهای در طرف عرضه است و هم
مشکلی در طرف تقاضا ،و برای موفقیت در ریشهکن
کردن فساد باید هر دو سوی مسأله مورد توجه قرار
گیرد و چارهای برایش اندیشیده شود .ضروری است
که بخش خصوصی ،بهویژه تکتک کسبوکارها و
ائتالفهای کسبوکاری ،ابتکار عمل را در مبارزه با
فســاد و حل مسأله فساد در طرف عرضه در دست
بگیرند .در  ۲۵ســال گذشــته ،جامعه کسبوکار
شــاهد هزینههای هنگفتی بهسبب عدم تطابق یا
قراردادهای کســبوکاری غیراخالقی بوده است.
شــرکتها با جریمهها و مجازاتهای مختلفی ،از
میلیونها دالر تا دهها میلیون دالر ،تا صدها میلیون
دالر ،تا میلیاردها دالر ،مواجه شدهاند.
در داخل خود بخش خصوصی ،عامالن ممکن
است ساختار بازار را دستکاری کنند تا سود شرکتی
را از طریق مجاری مختلف افزایش دهند .نخست،
عامالن بخش خصوصی میتوانند مکانیزمهای بازار
را با تبانی بر ســر قیمتها و قیمتگذاری انتقالی
دستکاری کنند ،که به آنها سودهایی در سطح
ســودهای انحصاری میبخشــد .نتیجه بازارهای
دستکاریشده ،از دست رفتن فرصتهای مشروع
و ســودبخش کســبوکار خواهد بود .دوم اینکه،
این عامــان میتوانند از طریق ســاختوپاخت
درونی از اطالعات محرمانه سوءاستفاده کنند .سوم
اینکه ،میتوانند موجب نشتی منابع مالی از مسیر
اقتصاد رسمی شــوند ،که از طریق دزدی سرمایه
صــورت میگیرد .این امر هم بهنوبه خود به فضای
سرمای هگذاریای ناپایدار و غیرقابلاتکا میانجامد،
که اگر چنین نبود میتوانســت پتانسیل عظیمی
برای رونق کســبوکار فراهم آورد ،و حاال معمای
زندانی را پدید آورده است .این معما را میتوان فقط
با اقدام جمعی جامعه کسبوکار و همکاری عامالن
درگیر در محیطی شفاف و تحت حاکمیت قوانین
انجام کسبوکار ،حل کرد .و این مهم فقط از طریق
همکاری جمعی ،ایجاد اســتانداردهای بینالمللی
شفافیت ،اجرا و حکمرانی در میان عامالن صنعت
و زنجیر ههــای ارزش ،توافقنامههــای بینالمللی
فیمابیــن دولتها با مشــارکت بخش خصوصی،
بهبود حاکمیت قانون ،و افزایش استقالل رسانهها و
انواع متنوع مسئولیتپذیریهای سیاسی و قانونی،
بهدست میآید .شــواهد نشان میدهند که مزیت

رقابتی و بازده حاصل از بازی در میدانی مساوی
و منصفانه ،بسیار عظیمتر از سودی است که از راه
فساد حاصل میشود.
کســبوکارها باید به دالیــل مختلف کمر به
مبارزه با فســاد ببندند .عالوه بــر دالیل اخالقی،
مهمترین بعد مبارزه با فســاد این است که حذف
آن هزینههای انجام کسبوکار را کاهش میدهد،
بهویژه در بلندمدت .شــفافیت بیشتر و اقدامات
اخالقمدارانه به جذب سرمایهها از «سرمایهگذارانی
که اخالقمحور هســتند» کمک میکنــد .و به
کســبوکارها اجازه میدهد که شــرکای خوب و
ّ
جذابی برای مصرفکنندگان و مشتریانی باشند که
به اخالقیات و شــفافیت بها میدهند؛ و همچنین
با باال بردن روحیه کارکنان و بازگرداندن کارگران
ماهر .شهرت و آوازه هم در بازارهای رقابتی جهانی
دارایی بســیار ارزشــمندی اســت؛ داراییای که
میتواند بهسرعت از دست رود یا اگر کسبوکاری
به اقدامات غیراخالقی شهره شود به یک بار سنگین
تبدیل شود.
شــرکتهایی که درگیر فســاد میشــوند ،یا
دســتورکارها و مکانیزمهای ضروری را ندارند که
بتوانند خود را از رفتار فاســدکارانه کارکنانشان
مصون نگــه دارند ،با هزینههــای اضافیای مثل
هزینه محرومیت از شرکت در مناقصههای دولتی
و قراردادهــای نهادهای مالــی بینالمللی ،مواجه
خواهند شد؛ و نیز با ریسک و هزینههای «ریسک
کازینو» که براساس آن طرفهای معامله از اجرای
تعهداتشان سر باز میزنند یا مجرایی قانونی برای
پیگیری مطالبات نیست؛ و یا ریسک هزینه تعقیب
قضایی؛ هزینههای (قانونی و غیره) مرتبط با اقدام
اصالحی؛ و روحیه ضعیف کارکنــان و ناتوانی در
استخدام نیروهای خالق و بااستعداد الزم.
شرکتهای محلّی ،بهویژه شرکتهای متوسط
ی میتوانند از تجارت جهانی
و بزرگ ،فقط زمانــ 
و دسترســی به زنجیرههای جهانی ارزش ،بهویژه
چندملیتی ،منتفع شوند که
زنجیرههای شرکتهای
ّ
برنامههای تطبیق با سیاستهای مبارزه با فساد را
تهیه کنند و در پیش بگیرند .همانطور که مطالعهای
در این زمینه نشان داده است« ،کارآفرینان فقط در
صورتی میتواننــد وارد زنجیرههای جهانی ارزش
شوند که گامهایی در جهت متوقف ساختن فساد
درونی شرکتهای خودشان بردارند».
هزینههای فرصت فساد
سخت میتوان ارزش دالری دقیق هزینه فرصت
پرداخت یا عدم پرداخت رشــوه را محاســبه کرد.
بهویژه وقتی عواملی که مبتنی بر درک و استنباط

نیستند در دســترس نباشــند ،یعنی که ندانیم
کجا شــرکتها از پرداخت رشوه سر باز میزنند و
نمیتوانند کسبوکارشــان را ادامه دهند ،و ندانیم
که در این صورت چه درآمدی میتوانستهاند داشته
باشند که حاال ندارند.
فساد انگیزهها را تحریف میکند و اقتصاد را اسیر
ناکارآمدی میکند .فساد قدرت بسیار زیاد پنهانیای
در دســترس مقامات میگذارد که میتوانند از آن
برای دستکاری قوانین بهره بگیرند ،و از این طریق
ریسک مصادره دولتی را افزایش دهند .این مسأله
بهویژه زمانی اهمیت زیادی مییابد و دردسرســاز
میشود که فساد موجب نادیده گرفته شدن قوانین
امنیــت یا کیفیــت کار میشــود ،و از این طریق
پتانســیل آســیب فیزیکی به کل جمعیت کشور
را پدید میآورد .چنین اقدامی از ســوی مقامات،
نهادهایی را که ضعیف هســتند بیش از پیش فلج
میسازد و توانایی حل مشکالت ساختاری را از آنها
میگیرد .که چرخهای منفی از فساد و حکمرانی بد
را بهوجود میآورد .در چنین مواردی ،فساد مانعی
برای ورود به فضای کســبوکار میشــود ،فضایی
که شاید فرصتهای ّ
جذابی در خود پنهان داشته
باشــد .دیگر هزینه فرصت فســاد دستکاری در
قیمتهاست ،آنجا که از یک بنگاه هزینه باالتری
بابت مواداولیه و تجهیزات الزم مطالبه میشــود،
هزینهای باالتر از نرخ بازار .بهطریق مشابه بنگاهها
رشــوه میدهند تا تجهیزات نامرغوب را با هزینه
پایینتــر به کار بگیرند و از زیر بار اســتانداردهای
تولیدی که مقامات تأییدشــان کردهاند بگریزند.
هردو مورد نمونههایی از فســاد هستند که بازارها
را به انحراف میکشــند و فضــای قانونگذاری و
تنظیم مقررات را به بیراهه میبرند .منابع و افراد هم
ممکن است بهصورتی نابهینه تخصیص داده شوند،
بهطوری که منعکسکننده نیازهای محلّی نباشند.
افراد بیشتر مایل و مشــتاق بــه یافتن رانتهای
اقتصادی خواهند بود تا فعالیتهای مولّد اقتصادی،
که این مســأله پتانسیل کلّی اقتصاد یک کشور را
کاهش میدهد.
هزینههای فرصت فساد بهویژه برای کشورهای
درحالتوســعه اهمیت بســیار زیادی دارند ،زیرا
که با رشــد بالقوه ازدسترفته برابر هستند .هزینه
فرصت ممکن است خود را در چند حالت مختلف
نمایان سازد .فساد انگیزه و مش ّوق سرمایهگذاری و
دیگر تراکنشهای کســبوکاری را از بین میبرد.
چشمانداز سروکار داشتن با یک بوروکراسی معیوب
و ناکارآمــد و تحمل هزینههای اضافی عملیات در
قالب رشوه ،پرداخت برای تسهیل امور ،و هزینههای
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دریافت مجوز ،ســرمایهگذاران را بیمیل میسازد،
چه سرمایهگذاران خارجی و چه داخلی .فساد اساساً
مالیات و قیدی میشود بر سرمایهگذاری .در سوی
دیگر ،کاهش ســطح فساد اثرات مثبت شگرفی بر
نرخ ســرمایهگذاری و نرخهای رشد تولید ناخالص
داخلی سرانه بعضی کشورها داشته است.
در سوی بخش خصوصی ،بنگاههایی که مرتباً
درگیر فســاد میشوند زمان بسیار زیادی را صرف
ایجاد روابط شــخصی با مقامات دولتی میکنند،
و در نتیجه زمان بیشتری را به ســروکله زدن با
بوروکراسی هدر میدهند تا بنگاههایی که درگیر
فســاد نمیشــوند .در برخی موارد ،رشوه ممکن
اســت نه برای ایجاد شتاب در فرایند بوروکراتیک
امور برای پرداختکننده رشوه ،که برای کند کردن
فرایند برای رقبای آن ،پرداخت شود .عالوهبراین،
قانون نمیتوانــد برای قراردادهــا و تراکنشهای
فاسد التزامآور باشد ،لذا بنگاهها تضمینی در اختیار
ندارند که رشوههایی که پرداختهاند به عایدیهای
موردانتظارشــان برسند .شــرکت در فعالیتهای
فاسدکارانه لزوما کســبوکار را تسهیل نمیکند،
حتی در کوتاهمدت.
از آنجــا کــه تخمیــن زدن هزینــه فرصت
کســبوکارهایی که درگیر فســاد هستند دشوار
اســت ،طریق دیگر نگاه کردن به این مســأله این
اســت که ببینیم شرکتهایی که از قوانین اجرایی
سفتوسخت مبارزه با فساد پیروی میکنند چطور
عمــل کردهاند .دویچه بانک آلمان  ۵۰۰شــرکت
را مــورد مطالعه قرار داده اســت ،و پــی برده که
شــرکتهایی که نظامهای اداره قدرتمندی دارند
یا نظامهای مدیریتیشــان در حال بهبود اســت
عملکر د بهتری دارند تا شــرکتهایی که مدیریت
شرکتی چندان مطلوبی ندارند ،و اختالف عملکرد
این دو دســته در دورهای دو ســاله به  ۱۹درصد
بهنفع شــرکتهای دارای مدیریت بهتر میرسد.
دانشکدههای کسبوکار هاروارد و وارتون هم ۱۵۰۰
شرکت امریکایی را بررســی کردهاند و پی بردهاند
شرکتهایی که مدیریت داخلی قدرتمندتری دارند
رشــد فروش بهتری را تجربه میکنند و ریســک
کمتری را متوجه ســهامداران میسازند ،که این به
معنای هزینه کمتر دارایی صاحبان سرمایه خواهد
بود.
حتی در کشــوری مثل برزیل ،که در آن فضای
قانونی چندان بهینه نیست ،شرکتها و بنگاههایی
که نظامهای مدیریت شرکتیشان باالتر از متوسط
کشور است نسبت عایدی به سرمایهشان ۴۵درصد
بیشتر اســت ،و نســبت قیمت به عایدیشــان
۲۰درصد باالتر است .در نهایت ،مطالعهای که بنیاد
اعتباری اوراق بهادار آسیا انجام داده ،پس از مطالعه
 ۴۹۵شرکت در  ۲۵بازار نوظهور پی برده است که
شرکتهایی که عملکرد بهتری در مدیریت داخلی
دارند ۸درصد ارزش افزوده اقتصادی بیشتر نسبت
به متوسط کشور داشتهاند.

نمونههای جهانی مبارزه با فساد
الگوهای ضد فسادی وجود دارد که شرکتهای خصوصی را تشویق
میکند از رشوهخواری بپرهیزند
اتفاقنظــری وجود دارد که میگوید مشــارکت
بخش خصوصی برای هر تالشی در جهت مبارزه
با فساد ضروری است .چندین و چند برنامهای که
در سالهای اخیر با مشارکت طرفهای مختلف
ذینفع طرحریزی و اجرا شدهاند ،از اثر همکاری
بخــش خصوصی با دولت و جامعه مدنی حکایت
دارنــد .بااینحــال ،اجرایی شــدن هنوز چالش
بسیاری از این برنامههاست ،دلیل آن هم مسائل
مربوط به مشروعیت ،مسئولیتپذیری ،و کارآیی
است.
بــرای نمونه ،برنامه همکاری علیه فســاد ،در
سال  ۲۰۰۴از ســوی مدیران عامل شرکتهای
مختلف آغاز شد .هدف این برنامه این بود که قوای
کســبوکارهای مختلف را برای مبارزه با فساد و
بهبــود تطبیق با قواعد و معیارهــا و بعد ورود به
گفتمانی سطحباال با دولت و دیگر سازمانها ،جمع
کنــد .اعضای این برنامه به مجموعهای معمول از
استانداردهای ضدفساد متعهد شدند و بعد گزارش
برنامههای ضدفسادشــان را ارائه میکردند .این
برنامه همچنین مجموعهای از ابزارهای ضدفساد
هم طرحریزی کرده اســت .گفتمان میان اعضا،
که بر مبارزه با فســاد متمرکز بوده است ،از نقش
اساســی مدیران عالیرتبه ،بهویژه مدیران عامل،
پرده برداشته .برنامه «پیشتاز» این برنامه جمعی
هم در ژانویه  ۲۰۱۴پردهبرداری شد و هدایت آن را
مدیران عامل عضو برعهده دارند .این مدیران عامل
از شــرکتهایی میآیند که امضاکننده مرامنامه
برنامه همکاری علیه فساد هستند ،و «پیشتازان»
برنامههای ضدفساد تلقّی میشوند .هدف ایشان
تسهیل کنش جمعی عظیمتر از طریق کنار هم
آوردن کســبوکارها ،دولتها ،و جامعه مدنی در
راستای مبارزه کارآمد با فساد است.
پیمان جهانی ســازمان ملل ( )UNGCنمونه

دیگری از یک چارچوب استراتژیک جهانی است
که بخش خصوصی و دولــت را کنار یکدیگر در
طراحی اصول ،از جمله برای
مســیر تالش برای ّ
مبارزه با فســاد ،قرار میدهد .این برنامهها بیش
از  ۵۳۰۰صاحب کســبوکار را از  ۱۳۵کشور ،از
چندملیتی و هیئتهای مدیره
جمله شرکتهای
ّ
شرکتهای کوچکتر ،تشویق کرده است که برای
معین کنند
زنجیرههای ارزششان استانداردهایی ّ
و کارکنان را با هدف کاهش ریســک شایستگی
تربیت نمایند .بااینحال ،پیمان جهانی ســازمان
ملــل مکانیزم نظــارت کارآمدی نــدارد و اخیرا ً
توانسته است به ســمت باال بردن استانداردهای
اجرایی حرکت کند .تا سال  ۲۰۱۲فقط ۴۰درصد
از  ۵۰۰شــرکت بزرگ جهان و فقط ۱۰درصد از
چندملیتی این پیمان را امضا کردهاند.
شرکتهای
ّ
عالوهبراین ،حدود  ۴۰۰۰هزار کسبوکار هم در
ســال  ۲۰۱۲از این پیمان بیرون انداخته شدند،
بهدالیلی مثل عدم تطبیق با معیارها.
عالوه بــر چارچوبهای جهانی تحت حمایت
دولتهــا ،مثل پیمــان جهانی ســازمان ملل،
برنامههایی با هدایــت بخش خصوصی هم برای
هدف گرفتن فســاد در بخشهــای معین وجود
دارنــد .برنامههایی مثل برنامه شــفافیت بخش
ســاختمان ( )CoSTشــبکه ضدفســاد دریایی
( )MACNو فراینــد کیمبرلــی ،کــه برنامهای
مشــترک میان بخش خصوصی ،دولت و جامعه
طراحیاش حذف جریان
مدنی اســت و هدف از ّ
«الماسهای جنگ» است ،الماسهایی که برای
تأمین مالی جنبشهای شورشــی در جنگهای
داخلی استخراج و فروخته میشوند .این برنامهها
نمونههایی از واکنش بخش خصوصی در سرتاسر
صنایــع به تقاضای عمومــی مکانیزمهای ارائه و
اجرای بهتر در بخشهایی است که بسیار مستعد
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فساد هستند .این برنامهها اعضا را ملزم میسازند
متعهد شــوند که استانداردهای معمول مدیریت
را رعایت کنند و طرحی عملیاتی و اجرایی برای
رسیدن به این استانداردها بریزند.
بنیــاد مدیــران تایلنــد ( )IODائتالفــی از
بزرگترین کســبوکارهای تایلند گــرد آورده
است که هدفشــان مبارزه با فســاد است .این
بنیاد مدیران را آموزش میدهد تا منابع ریســک
فساد را بشناســند ،و کنترلهای ضد رشوه را به
ممیــزان داخلی و خارجی میآموزند .تا به امروز،
ّ
مجموعهای از شــرکتها که ۱۵درصد از اقتصاد
تایلند را در دســت دارند و نماینده یک میلیون
کارگر هســتند به ایــن بنیاد پیوســتهاند و در
برنامههای ارزیابی خارجی نظاممند آن مشارکت
کردهاند .این شرکتها ،برای اینکه بتوانند به بنیاد
راه یابند ،باید اعالمیه اقدام جمعی علیه فســاد
آن را امضــا کنند ،و گامهای محکمی بردارند که
ریسکهای فســاد را در طرف کسبوکار کاهش
میدهند .درســی که در اینجا میتوان آموخت
این است که شرکتها مایل هستند منابع خود را
متعهد به مشارکت در برنامههای ضدفساد سازند،
زیرا که ارزشی اقتصادی در این کار مییابند .این
برنامه ،که هدایتش را مرکز بینالمللی کسبوکار
خصوصی ( )CIPEبرعهده دارد ،معیارهای مختلف
بینالمللی را هم در دستور کار قرار داده و اعضا را
متعهد به رعایت آن معیارها میسازد؛ معیارهایی
چون قانون اقدامات فاسدانه خارجی ایاالت متحده
( )FCPAکنوانسیون ضدرشوه سازمان همکاری
و توســعه اقتصــادی ،و دیگر کنوانســیونهای
نالمللی.
بی 
مرکز بینالمللی کسبوکار خصوصی در مصر،
س اقتصادی بازاری متمرکز شده است،
بر تأســی 
و این مهم را از طریق ترســیم شــبکهای متنوع
ل نزدیک به ۲۰
از ســازمانها و افراد ،که در طو 
ســال ایجاد شده و کل طیف رهبران فکری مصر
را در بر میگیــرد ،انجام میدهد .آنها با یونایتد
گروپ (که یک بنیاد مدنی مصری است) همکاری
میکنند تا قانونی پیشــنهادی را تهیه و حمایت
کنند و مــادهای در باب آزادی اطالعات به قانون
اساسی بیافزایند تا شفافیت قراردادهای مناقصه
را تضمین نمایند ،مســألهای کــه یکی از منابع
فســاد است .عموماً پذیرفته شده است که آزادی
اطالعــات یا نیاز به ارائــه اطالعات به برنامههای
انســجام مربوط میشود .اگرچه تحوالت اخیر در
مصر بر کار مرکز بینالمللی کسبوکار خصوصی
تأثیر گذاشته است ،آماده شدن برای بازگشت به
ثبات برای پیشــرفتهای پایا در زمینه مبارزه با
فساد ضروری است.
در طــرف بخــش دولتــی ،قوانین و شــیوه
عملکردهای مختلفی وجود دارد ،هم در سطح ملّی
و هم بینالمللی ،که این برنامههای بخش خصوصی
را تکمیل میکنند .اینها شامل قانون رشوهخواری

بریتانیا و قانون حفاظت از مصرفکننده و اصالح
والاســتریت دادفرانک میشــوند .خاصه قانون
دادفرانک شــامل بند «افشــاگری» است ،که به
هرآنکــه دولت ایاالتمتحده را از رشــوهخواری
مقامــات خارجی آگاه کند پــاداش میدهد .اگر
کســی داوطلبانه اطالعات دســتاولی به دولت
بدهد که بــه تحریمهای باالتــر از یک میلیون
دالر میانجامنــد ،تا  ۳۰درصــد این تحریم به او
پاداش داده میشــود .این برنامه برای آن طراحی
شــده است که به افراد در ایاالت متحده و نیز در
کشورها درحالتوسعه اجازه دهد اقدامات فاسدانه
را گزارش دهند و شــکافهای اطالعاتیای را که
با فساد همراه هستند پر کنند .بااینحال ،بعضی
مســائل مثل اســتانداردهای متضاد و متناقض
خارجــی و امریکایی ،و هزینههــای مالی اجرای
برنامه ،نشــان میدهد که پیش از آنکه چنین
قوانینی به اجرا درآیند الزم اســت شفافسازی
قانونی درستی انجام شود.
همانطور که پیشتر اشــاره شــد ،بیشتر
گفتمــان و تالشهای چندجانبــه برای مبارزه
با فســاد بر فســاد بخش دولتی متمرکز بوده
است ،و ســازمانهایی مثل سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی و بانک جهانی بیشتر در امور
دولتها دخالــت میکنند و با آنها ســروکار
دارند تا بخش خصوصــی .بااینحال ،به تدریج
سازمانهای چندجانبه بیشتری ،تحت هدایت
بانک جهانی ،به دنبال شناســایی و حذف فساد
بخش خصوصی میروند و این کار را روشی برای
از میان برداشــتن فساد بخش دولتی میدانند.
بانکجهانی برنامه نوآورانــه ،همکاری و آزادی
بخش خصوصی ،را در همین راســتا آغاز کرده
است .هدف این برنامه این است که از دادههای
آزاد موجود استفاده کند تا تأثیر بخش خصوصی
را افزایش دهد و بخش خصوصی را در ســاختار
دادههای آزاد همکارانه جای دهد .اســاس این
برنامه شــاخص دادههای آزاد شرکتی است ،که
«دولتها را تشــویق میکند که شفافیت ثبت
شرکتهایشــان را افزایش دهند ،و تالشهای
مربوط به مســئولیتپذیری شرکتی را تشویق
و ترویج نمایند ».در ســال  ۲۰۱۰بانک جهانی
همچنین پرده از اتحادیه بینالمللی شکارچیان
فساد ( )ICHAبرداشــت که هدف آن استفاده

از تکنولوژیهای نو مثل تأمین سرمایه جمعی
و اپلیکیشــنهای موبایــل ،و مشــارکت دادن
شــهروندان و شراکت چندجانبه ،برای مبارزه با
فساد در سطح جهانی است.
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی و بنیاد
مدیریت بازل ،هم بهطریق مشابه ،برای مبارزه با
فساد طرف تقاضا برنامهای مشترک را آغاز کردهاند
که مکانیزم گزارش ســطوح باال خوانده میشود.
این برنامه میکوشــد ،بهعنوان آخرین راه چاره،
نهادی نظارتی مردمی ایجاد کند که مســئولیت
رسیدگی به اتهامات فساد مقامات دولتی ،بهویژه
در زمینه رشوه ،را دارد .اساس این برنامه بر اقدام
جمعی بخش خصوصی و نیز دولت استوار است.
این برنامه بهطور آزمایشی در کلمبیا آغاز شد .و
نتایج این رویکرد نوآورانــه بانک جهانی را هنوز
بایــد منتظر ماند و دید .فســاد بخش دولتی در
جدی است ،و
کشورهای درحالتوسعه مسألهای ّ
ن آن پیششرط کنترل فساد بخش
کنترل کرد 
خصوصی است.
راهنماها ،الگوهای عملکرد درست ،و تالشهای
ضدفســادی وجود دارد که شــرکتهای بخش
خصوصی را تشــویق میکنند از رشــوهخواری
بپرهیزند و از معیارهــای واحدی پیروی نمایند.
یکی از این برنامهها ،اصول کسبوکار برای مبارزه
با رشوهخواری ،نام دارد که شفافیت بینالملل آن
را راه انداخته است .بخش خصوصی هم جزئی از
کنسرسیومی بوده است که این راهنماها را تعیین
کرده است؛ کنسرسیومی متشکل از شرکتهای
چند جانبه ،سازمانهای جامعهمدنی ،سازمانهای
غیردولتی ،و دولتهــا .بااینحال ،همانطور که
طراحی چنین
برنامه مذکور نشــان داده اســتّ ،
راهنماهایی تضمین آن نیست که بخش خصوصی
درگیر فساد نشود .عوامل بسیاری ،از جمله فضای
عملیاتــی کســبوکار ،ظرفیت دولتــی ،و اراده
دولتهای بخشنده و میزبان ،بر اجرای برنامههای
مربــوط بخش خصوصی و میزان پیشــرفت این
برنامهها تأثیر میگذارند.
دیگــر هزینه فرصت شــرکتها این اســت که
پاداشهــای بیشتر را از دســت میدهند ،زیرا که
سرمایهگذاران به شــرکتهایی که مدیریت بهتری
یپردازند .سرمایهگذاران
شتری م 
شهای بی 
دارند پادا 
بیش از پیش به سمت نظامهای مدیریت شرکتی بهتر
میل میکنند ،و معیارهای عملکرد شرکتی بنیادهایی
مثل بلومبرگ و شــبکه بینالملل مدیریت شرکتی
برایشان اهمیت بیشتری مییابد .یک مطالعه دیگر
هم نشان داده است که در کشوری مثل روسیه ،که
در آن شفافیت اندک است ،گامهای استواری که برای
شفافیت بیشتر و نظامهای تنظیم شرکتی کارآمدتر
برداشته میشوند سود بسیاری دارند .در یک مطالعه،
 ۲۱شرکت روس شاهد  ۷۰۰برابر افزایش در ارزش
بنگاهشــان بودهاند ،که نشان از رابطه مستقیم میان
مدیریت شرکت و ارزش بنگاه دارد.
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مبارزه با فساد

گزارش راهبردی

سیاستهای پیشنهادی برای مبارزه با فساد
چگونه زیان ناشی از فساد را کاهش دهیم؟
بــا در نظر گرفتن چشــمانداز تجــارت فزاینده  ۲۰۱۴یــا  ۲۰۱۵بــه پایان خواهد رســید .این و بهطور غیرمستقیم ،آژانسهای کمک چندجانبه
جهانی ،توســعه زیرساختهای بخش خصوصی ،سازمان باید اصول شفّافیت قویای را ،بهویژه در و دوجانبه باید از شرکتها حمایت کنند تا آنها
زنجیرههای ارزش جهانیشــده ،و تقاضای ایجاد زمینه استانداردهای تطبیق و معیارهای اخالقی ،بتوانند فرایندهای شــفّافیتی را که برای تضمین
بازارهای جدید برای تصاحب مشــتریان جدید ،وضع کند .ایاالتمتحده هم باید ائتالفهایی ایجاد پیــروی از اســتانداردهای بینالمللــی ضروری
باید دوچندان در جهت افزایش هزینه فساد برای کند تا مطمئن شود که چنین اتفاقی خواهد افتاد .هســتند ،به اجرا درآورند .شفافیت را میتوان از
ح کشوری :کشــورها باید قواعد ملّی طریق حل مســائل مربوط به طرف تقاضا ،مثل
بخش خصوصی تالش کرد .بعضی پیشنهادهایی در ســط 
که در ادامه میآیند تازگی ندارند ،اما تکرار آنها شــفافیت خود را ارتقاء بخشند و عملکرد بهینه فســاد دولتی ،فرادســت آورد .یک نمونه از این
ارزشمند اســت زیرا که یا چندان ب ه آنها توجه را تعریف کنند .دولتها ،جامعهمدنی ،انجمنها ،موضوع کاری است که مرکز بینالملل کسبوکار
نشده اســت یا اینکه با آن روحیه و
خصوصــی بــا مصر کرده اســت،که
ظرفیــت موردانتظار اجرا نشــدهاند.
پیشتر درباره آن بحث کردیم.
همه این پیشــنهادات عملی نیستند؛
پیشنهادات بخش خصوصی
بعضی دریچههــا را بر روی تحقیقات
برنامه تحقیقی ژرفتر ایجاد کنید،
آتی میگشــایند ،تحقیقاتی که شاید
که درباره رابطه میان اداره خوب و اثر
نور تــازهای بر بحث مبارزه با فســاد
مثبت آن بر ارزش شرکت تحقیق کند.
حمایت مالی (و حتی تأمین سرمایه اولیه) برای ائتالفهای
بتابانند .شــفافیت ،اجــرای قوانین و
از تکنولوژیهای جدید برای مبارزه
چندطرفه در کشورها که هدفشان مبارزه با فساد به طریقی
قواعــد موجــود ،و در پیــش گرفتن
با فســاد بهــره بگیرید؛ کــه اینکار
مشابه الگوهای بررسی شده در این گزارش است.
تدابیر نو باید در دســتور کارمان قرار
نیازمند اجازه کسبوکارها ،ائتالفها
گیرد تا زیانی را که فســاد بر اقتصاد
و دیگــر طرفهای ذینفع اســت تا
مطالبه اجزاء ضدفساد در تنظیم قراردادهای تجارت آزاد ،از
جهان تحمیــل میکند کاهش دهیم.
بگذارند سیاستها تغییر کنند و اجازه
جمله تقویت نظامهای مناقصه دولتی .برای کشف چگونگی
بااینحال ،اینها بدون آنکه شرکتها
مدرنیزاســیون نظامهــای موجود از
است.
الزم
تر
ش
بی
مطالعات
اجزاء
این
اجرای
نظامهای مدیریتی ،فرایندهای داخلی،
طریق تکنولوژی را بدهند.
و تغییرات فرهنگــی را برای مبارزه با
ویژگــی «تبعیــت کن یــا توضیح
فساد به کار اندازند ،کافی نخواهند بود.
بده« برنامههــای بینالمللی ،ملّی ،و
ســرمایهگذاری بیشتر در فعالیتهای «مدیریتی» از جمله
ی که در ادامه
پیشــنهادات سیاســت 
چندبخشی مبارزه با فســاد ،را نقطه
بهبود حاکمیت قانون ،افزایــش حمایت از اصالحات فضای
میآینــد نمایانگــر روشهایی برای
آغــازی برای اعضا قــرار دهید؛ بدین
سرمایهگذاری ،و تقویت نظامهای مناقصه.
اســتفاده از دیپلماسی ،و سازمانهای
معنی که اگر شرکتی نتواند قوانین و
چندجانبهای چون ســازمان همکاری
قواعد را به اجــرا درآورد ،باید توضیح
و توســعه اقتصــادی ،گروه بیســت،
بدهد که چرا نتوانسته چنین کند.
مطالبه تحقیقات بیشتــر درباره اجرای کارآمد «پیمانهای
شفافیت
های
ن
پیما
درباره
جامعی
مطالعات
باید
شفافیت».
و ســازمان ملــل ،در جهــت ایجاد
رســانههای مســتقل را در سراسر
از زمان اجرا و طرحریزیشان بدین سو انجام شود ،تا ببینیم
مشــ ّوقهایی برای مشارکت شرکتها
جهان تقویت کنیــد و آموزش دهید.
که آیا در فضاهای مشخص موفق بودهاند یا ناکام ماندهاند ،یا
و دولتها در برنامههای جهانی ارتقاء
رســوایی اخیر بانک جی.پی .مورگان
اینکه در ســطح عملیاتی چه میتوان کرد که تاکنون انجام
شــفّافیت ،هســتند .ازآنجا که فساد
نشــان داد که چطور رســانه بیش از
ایم.
ه
نداد
بخش خصوصی و دولتی با هم مرتبط
پیــش از قدرت و ظرفیت افشــاگری
هستند ،بسیاری از پیشنهادات ذیل با
خود بهره میبرد تا شــفافیت را ارتقاء
هم تالقی دارنــد و نیازمند همکاری
بخشد .از کمکهای دوجانبه خارجی
جریانهای مالی غیرقانونی و فرار از مالیات را شناسایی کنید.
میــان طرفهــای مختلــف ذینفع
برای حمایت از رسانههای مستقل بهره
اگرچه هنوز شکافهای عمیقی در مبارزه با جریانهای مالی
هستند.
بگیرید ،تا آن رســانهها ناظر و مراقب
غیرقانونی وجود دارد ،موفقیتهایی هم در این زمینه به دست
در سطح شرکتی :شرکتها باید به
امور باشند .کسبوکارها و ائتالفهای
آمده اســت ،که از آنها میتوان چراغی برای آینده ساخت.
اکوسیستم موجود برنامههای ضدفساد
کسبوکاری باید با رسانهها در جهت
برای مثال ،در فاصله ســالهای  ۲۰۱۰تا  ،۲۰۱۲کشورهای
بپیوندند و فرایندهای کارآمد و دقیقی
آمــوزش و تربیت خبرنــگاران حوزه
ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی  ۱۴۷میلیون دالر را
اند.
ه
نمود
ضبط
را
دالر
میلیارد
۱.۴
حدود
و
اند
ه
کرد
استرداد
را در پیش بگیرند که با استانداردهای
کســبوکار همکاری کنند تا دالیل و
آنها همچنین  ۱۳۰۰توافقنامه دوجانبه با کشورهای دیگر
اخالقی نوظهور سازگاری دارند.
سببهای ریشهای فســاد را به آنها
امضا کردهاند که هدفشان بهبود و افزایش میزان به اشتراک
در ســطح چندجانبه :برای مثال،
بشناســانند ،زیرا که این کسبوکارها
گذاشتن اطالعات است .اینها گامهای مثبتی هستند ،گرچه
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی
و ائتالفهای کسبوکاری هستند که
هنوز
که
دارد
اذعان
اقتصادی
توســعه
و
همکاری
ســازمان
در حال حاضر مشغول بازبینی اصول
دانش این کار را دارند .آنها همچنین
گامهای بلندتری باید برداشت.
مدیریت شرکتی اســت ،که در سال
انگیــزه این آموزش دادن را هم دارند،

خالصۀپیشنهادها
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زیــرا که وقتی رســواییای به بار میآید اســیر
شکنندگی و تزلزل بازار سهام میشوند.
پیشنهادات بخش دولتی
دولتها باید یــک «هیئت هماهنگکننده در
سطح ملّی» تشکیل دهند ،و سازمانی اینچنین
باید مسئول طرحریزی استراتژیای برای مبارزه
با فساد باشد که شامل خرید از طرفهای ذینفع
مختلف است .این سازمان همچنین باید مسئول
تضمیــن اجرا و نظارت بر آن هم باشــد .افرادی
مســتقل از هیئت هماهنگکننــده ،در بهترین
حالت کسانی که نماینده طیفی وسیع از جامعه
مدنی هستند ،باید هدایت این نظارت را برعهده
داشته باشند .برای مثال ،کمیسیون حذف فساد
اندونزی با تعقیب موارد رشــوهخواری و اختالس
مربوط به مناقصههــای دولتی و بودجهها اعتبار
خوبی به هم زده است .بااینحال ،این کمیسیون
هنــوز با چالشهای برخاســته از تعــداد اندک
کارکناناش و بودجه ناچیز  ۷۴۶میلیون دالری
دستبهگریبان است.
برچیدن یکباره کل فســاد غیرممکن است؛ در
عوض برنامههای مبارزه با فســاد باید بر کاهش
فســاد در حوزههایی از اقتصاد کشور و مناطقی
که مزیت رقابتی دارند و پتانســیلی عظیم برای
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ،تمرکز کنند.
واقعبینانــه اگر بنگرید ،گزینــه «میل کردن به
صفر» دوامآوردنی نیســت .بااینحال ،مهم است
که مهمترین سازمانها یا حوزهها را نقطه آغاز کار
قرار دهیم .این حوزهها باید بیشترین پتانســیل
رقابتی را برای رشــد اقتصادی داشته باشند .کار
که شتاب گرفت و پیشرفت اقتصادی حاصل آمد،
دولت میتواند به سراغ دیگر حوزهها برود ،آنها
را ارزیابی کند ،و مجددا اولویتبندی نماید.
اشــتراک اطالعات بیــن دولتهــا میتواند
ابزارهــای حیاتی و مهم و کمک ارزشــمندی را
در جهت کاهش فســاد در اختیار آنها بگذارد،
ابزارهایی که شــرایط محلی و فرهنگ منطقهای
را هــم لحــاظ میکننــد .مطالعــات خطایابی
منطقهای که کشــورهای مختلف ،اما در بررسی
بخشهای یکســان ،انجام دادهاند را میتوان به
اشــتراک گذاشت و برای ایجاد نظامهای تابعیت
از معیارهای مناسب و نظامهای تنظیمی قانونی
بهتر به کار گرفت .زمــان که بگذرد ،چالشها و
دورنماهای جدید رخ مینمایند که میتوان آنها
را هم به اشتراک گذاشت و از تجربیات یکدیگر
بهره گرفت.

خداحافظی با رشوه
مطالعات موردی مبارزه با فساد
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روسیه :پذیرش در سازمان تجارت جهانی
روسیه نمونه کشوری است که مجبور به اصالح
و حرکت در جهت شفافیت بیشتر و فضای بهتر
ســرمایهگذاری بوده است ،تا بتواند عضویت در
ســازمان تجارت جهانی را به دســت آورد .پس
از  ۱۹ســال مذاکره ،روســیه در سال  ۲۰۱۱با
اجرای بســتهای از اصالحات در نظام تجاری و
قبــول تعهدات برای اجــرای اصالحات بیشتر
به ســازمان تجارت جهانی پیوست ،تا بتواند از
منافع تجارت خارجی و داخلی کسبوکارهایش
محافظــت کند .بااینحال پذیرش در ســازمان
تجــارت جهانی ّ
حلل تمــام نیازهای اقتصادی
روســیه نخواهد بود .ورود روســیه به سازمان
تجارت جهانی «آغاز فرایندی از اصالحات» برای
مدرن ســاختن اقتصادی این کشور است ،که از
قدیم بر صادرات مواد خــام ،بهویژه نفت و گاز،
متکی است .روســیه هنوز در حال تالش برای
پیوستن به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
اســت ،که نشــان از نیاز مداوم این کشــور به
انجام اصالحات ســاختاری و اجرای کنوانسیون
ضدرشوه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و
کنوانســیون چندجانبه یاری متقابل دولتی در
مسائل مربوط به مالیات ،دارد.
شکی نیست که روســیه گامهای زیادی در
ی برداشته است .برای
بهبود فضای سرمایهگذار 
مثال برنامــهای با همکاری مرکز کســبوکار
خصوصی ۱۵۰،شــرکت برتر روسیه را گرد هم
آورده تا با همــکاری هم روشهایی برای بهبود
مدیریت شــرکتی بیابند .در نتیجه این برنامه،
بنیاد مدیران روســیه و شــرکتهای عضو آن،
علیرغم اینکه روســیه هنوز با مشکالت جدی
مقدم تالشهای
مدیریتی روبهروســت ،در صف ّ
بهبود مدیریت شرکتی قرار گرفتهاند.
قوانین ضدفساد روســیه که از ژانویه ۲۰۱۳
به اجرا درآمدهاند شــرکتها را ملزم میسازند
که :نخســت ،عوامل مسئول فساد در شرکت را
شناسایی کنند؛ دوم ،با مجریان قانون همکاری
طراحی و
نمایند؛ سوم ،استانداردهایی ضدفساد ّ
اجرا کنند؛ چهارم ،دســتورالعملی اخالقی را در
پیش بگیرند؛ پنجم ،مسائل مربوط به تضاد
منافــع را حل کنند؛ و ششــم ،از ایجاد
مدارک جعلی جلوگیری نمایند.
پاکستان :الگوی جهانگ
«الگوی جهانگ» در پاکستان یک
نمونه بسیار خوب است ،که در سال
 ۲۰۱۱جایزه نوآوری بانک جهانی

را برد .این الگو بدیــن صورت عمل میکند که
یک بوروکــرات در زمانی کــه وارد معاملهای با
نهای
نها شمار هتلف 
یشود از آ 
دولتهای محلّی م 
دیگران را میگیرد .و بعد با آنها تماس میگیرد
تا از تجربیاتشــان بپرســد ،و از اینکــه آیا از
آنها خواسته شده اســت که رشوه بپردازند یا
پولی بابت تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند
اداری پرداخت کنند .بعد این پروســه به مراکز
تلفنهمراهی توســعه یافت که شهروندان آنها
را هدایــت میکنند و در ایالت پنجاب مســتقر
هســتند؛ در این مراکز بهطور تصادفی با مردم
تماس گرفته میشــود یا بــه آنها پیامک داده
ن طریق
میشود تا بازخورد آنها را بگیرند ،و از ای 
دریابند که کجا اقدامی فاســدکارانه انجام شده
ی مشابهی را هم میتوان برای فساد
اســت .الگو 
بخش خصوصی به کار بست .این الگو این امکان
را به کسبوکارها میدهد که این خدمات را ارائه
دهند ،اما احتیاط در این اســت که شــهروندان
داوطلبانه این اطالعــات را ارائه دهند نه اینکه
پس از انجام معاملهای فاسدکارانه با آنها تماس
گرفته شود.
هند :پروژه بهومی
هند در اســتفاده از تکنولوژی بــرای مبارزه با
فساد پیشرفتهای شگرفی را تجربه کرده است.
یــک نمونه پروژه «بهومی» در کارناتاکا اســت،
کــه از طریق آن ۲۰میلیــون مدرک زمینهای
کشــاورزی کشــاورزان به صــورت دیجیتالی
درآمده است .بدون مدارک قابلاتکاء ،کشاورزان
نمیتوانند ابزارها و داراییهای موردنیازشــان را
از بازارهای رســمی تأمین کنند ،و برای اینکار
نیازمند ایجــاد اعتبار و حکمیت برای اختالفات
قانونی هســتند .در این نظام دســتی ،متوسط
رشــوه بیش از  ۲.۷۵دالر بود؛ برای آنهایی که
از نظام دیجیتال اســتفاده میکنند ،متوسط به
حدود  ۶ســنت کاهش یافته اســت .در نتیجه
ی کردن مدارک ،کشاورزان میتوانند از
دیجیتال 
حسابها و بوروکراتهای س ّنتی روستا اجتناب
کنند و در عوض کپیای از مدرکشــان بگیرند،
که کار را برای آنها آســانتر میسازد و در کل
پروســه دقیقتر میشــود .در نتیجه این برنامه
رشوهخواری کاهشی چشــمگیر یافته است .از
بین کســانی که از نظام دســتی ثبت استفاده
میکننــد ۶۶ ،درصد از نیاز به پرداخت رشــوه
گفتهاند ،درحالیکه فقط  ۳درصد از کســانی از
نظام دیجیتالی استفاده کردهاند گفتهاند که نیاز
به پرداخت رشوه داشتهاند.
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عکس :امید ایرانمهر

راهکارهای بودجهای درمیزگردی با حضور ابراهیم بهادرانی و بیژن رحیمیدانش
آمنه شــیرافکن :هم ابراهیم بهادرانی و هم بیژن رحیمیدانش ،در میزگرد
«آیندهنگر» از راهکارهایی میگویند که شــاید در سال ۱۳۹۴در حلوفصل
مسائل بودجهای و اقتصادی به کار دولت بیاید .بیش از همه بر تصحیح روند
امور مالیاتی تاکید دارند و اینکه دولت بایــد بهطور جدی روی درآمدهای
مالیاتیاش برنامهریزی کند .از اینها گذشته مواجهه و مبارزه با پدیده مالیات
یا همان حذف بخش عمده مالیاتها ،که پدیده رایجی در بازار شده از
بُریدن ،
دیگر نکاتی است که در این میزگرد به آن اشاره شده است .بهادرانی ،دبیرکل
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران بهصورت دستهبندیشده
«هفت» راهکار مختلف را پیشروی دولت قرار داده که در ادامه نکات مثبت

بههرحال امسال باالخره تابوی گرفتن

ی و چهارم  /بهمن 1393
شماره س 

بهادرانــی :بعضی از راهکارها کوتاهمدت اســت و
بعضی از راهکارها بلندمدت ،به نظر من آن چیزی
که باید برای تعادل در بودجه انجام داد ،اول بحث
ی رئیس
مالیات اســت .هفته پیش آقای عســگر 

ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد که  ۴۰درصد از
بخشهای اقتصادی ما مالیات نمیدهند .یعنی این
 ۸۵هزار میلیارد تومــان را برای ۶۰درصد درنظر
گرفتهاند .معافیت مالیاتی در دو بخش کشاورزی
و صادرات غیرنفتی ،قانونی و قابل قبول است .اما
این در مجموع  ۴۰درصد نمیشود .ما  ۶-۷درصد
تولید ناخالص داخلی را در بخش کشاورزی داریم
و حدود  ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی صادرات
است و اگر بقیه معافیتهای قانونی را  ۳-۴درصد
فــرض بگیریم ،جمعاً  ۲۰درصــد تولید ناخالص

داخلی نباید مالیات بدهنــد .اگر ۷۰هزار میلیارد
تومــان وصولی امســال را در نظــر بگیرید و ۲۰
درصد بقیه را محاســبه کنیم ،بدینترتیب حدود
 ۱۴هــزار میلیارد تومان از جیــب دولت میرود.
باید برای وصول ایــن رقم برنامهریزی کرد .البته
اخیرا ً در مجلس تالشهایی شده و لوایحی تصویب
شده است که برخی از نهادها که مالیات نمیدادند
مشمول پرداخت شــوند که منتظر تایید شورای
نگهبان برای اجراست.

نگر
آینده

آقای بهادرانــی اگر بخواهیم در ابتدای
بحث روی راهکارهــای اصلی برای خروج از
مشکالت احتمالی و آتی بودجه دولت در سال
 ۱۳۹۴خصوصا در شرایط کاهش قیمت نفت
متمرکز شویم ،شما چه راهکارهایی را معرفی
خواهید کرد؟

و منفی این راهکارها مورد ارزیابی قرار میگیرد .هدفمندی یارانهها و حذف
دهکهای ثروتمند امر مشــترکی است که هر دو کارشناس اقتصادی بر آن
تاکید میکنند و معتقدند دولت در اجرای حذف دهکهای باال ،باید با شجاعت
و جرات اقدام کرده و بتواند بخشــی از هزینههای اضافه را کم کند .بهویژه
اینکه دولت در ســال آینده با رقم  ۷تا  ۹هزار میلیارد تومانی کسری بودجه
در پرداخت هزینه هدفمندی یارانهها مواجه اســت .دبیرکل اتاق بازرگانی
تهران در این میزگرد به ارائه راهکارهای دیگری از جمله بهینهکردن فضای
کسبوکار و صرفهجویی در هزینهها میپردازد .او همچنین ارائه اوراق قرضه
اسالمی و اوراق مشارکت را نیز پیشنهاد میدهد.
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بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی

اقتصاد سیاسی

باید حقوق را
حداقل به اندازه
تورم اضافه کنیم
و بقیه هزینهها را
ب ه همان اندازه کم
کنیم.درحالیکه
دولت کل هزینهها
را  ۶درصد رشد
داده است  .

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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مالیات از برخی نهادها شکســت ،اما سوال
اینجاست آیا پیش از این هم ارادهای برای اخذ
مالیات از چنین نهادهایی وجود داشــت یا
خیر؟
بهادرانی :بله ،و امیدواریم شورای محترم نگهبان

مصوبه مجلس را تأیید کند و این امر اجرایی شود
ولی در مورد فرار مالیاتی میتوان گفت که مشکل
مالیات ندادن در همه کشورهای دنیا معمول است
اما در کشــور ما گستردهتر اســت .از طرف دیگر
رئیس ســازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،اعالم
میکند که ۲۰میلیارد دالر کاالی قاچاق داریم که
در مقابل  ۵۰میلیارد دالر واردات رسمی رقم قابل
توجهی است .یعنی  ۴۰درصد قاچاق واردات کاال
داریم که تولیــد را بهه م میزند و درآمد دولت را
کم میکند .این افــراد عوارض گمرکی که نوعی
مالیات است را نمیدهند و منابع حاصل از این ،به
جیب قاچاقچیان کاال میرود .آیا باید از کنار این
مسئله رد شــویم یا راهکاری درنظر بگیریم؟ یک
ســری موارد دیگری هم داریم مثل معافیتهایی
که عدهای در گذشته با توجه به شرایط آن زمان
گرفتهاند درحالی که االن شــرایط مملکت تغییر
کرده اســت و امــروز با توجه به شــرایط کاهش
قیمت نفت و عقبافتادن پروژههای عمرانی ،نباید
مثل  ۳۰ســال گذشته عمل کنیم .باید برای این
بخش با توجه به شرایط روز فکری کرد و اینها را
ملزم به پرداخت مالیات کرد .راهکار بعدی بهینه
کردن فضای کسبوکار اســت .این امر به منابع
مالی نیاز ندارد .االن رتبه ما در جهان ۱۳۲ ،است،
چراکه شــرایط را برای تولیدکننده ،صادرکننده و
واردکنندههایمان خیلی سخت کردهایم .ما انتظار
داریم در این شرایط وصولی مالیات ما چند درصد
رشد بکند؟ این امر نیاز به پول ندارد .اما باید با نگاه
رقابتی به اقتصاد شرایط را برای کارآفرینان مهیا
کنیم .چرا رتبه عربستان سعودی  ۵۶و رتبه ترکیه
 ۵۷باشد و ما رتبه  ۱۳۲را داشته باشیم؟ اثر اینها
به بودجه برمیگردد و باید برایش فکری کرد.
همچنین صرفهجویی در هزینهها مهم اســت .در
ســال  ۱۳۹۳قیمت نفت را در بودجه  ۱۰۰دال ر
فرض کردیم .کل بخش هزینهها (غیر از متفرقهها)
در ســال  ۱۴۹ ،۱۳۹۳هــزار میلیارد تومان بود و
االن  ۱۶۶هزار میلیارد تومان شده است .به نظرم
باید حقوق را حداقل به اندازه تورم اضافه کنیم و
به همــان اندازه کم کنیم .یعنی
بقیه هزینهها را 
حدود  ۶۵هزارمیلیارد تومان حقوق داریم .بیاییم از
هزینه کم کنیم و آن را  ۱۷-۲۰درصد رشد دهیم
به همان میزان مبلغ کم
و بقیه هزینهها را حداقل 
کنیم .درحالیکــه دولت کل هزینهها را  ۶درصد
رشد داده است .مسئله دیگری که آن را در بودجه
درنظر نگرفتهایم این است که بعضی از پروژههای
ما در حال به نتیجه رســیدن است .سهمیه تولید
ما در اوپک ۴میلیون بشــکه در روز اســت و االن
 ۳/۳تا  ۳/۴میلیون بشکه تولید میکنیم .بنابراین

هرچه قدر وزارت نفت بتواند پروژههای خود را به
نتیجه برساند و نفت بیشتری تولید شو د میتوان به
ت اختصاص داد و بدینوسیله کاهش قیمت
صادرا 
نفت را تا حدی جبران کرد.
رحیمیدانش :اجازه بدهید همینجا من نکتهای
در موضوع مالیات اضافه کنم .باید دید چه اتفاقی
افتاده است .میگویند نفت پایین آمده است .چقدر؟
چــرا این همه روی قیمت نفــت مانور میدهیم.
چرا اجزای دیگر اقتصــاد و بودجه و توان داخلی
را نمیبینیــم .چرا با چند تصحیح کوچک جلوی
خطاهای بزرگ را نمیگیریم .درست عملکردن
کارکنان ســازمان امور مالیاتی به اندازه خیلی از
راهکارهای دیگر اهمیت دارد .متاسفانه روندی در
کشــور باب شــده که اکثر افرادی که در بازار کار
میکنند مالیات را درســت پرداخت نمیکنند و
فکر میکنند زرنگی میکنند .شــاید این رقم در
کل به ده درصد برســد اما در مجموع ســرجمع
همین رقمهای کوچک به مــرز ۱۰هزار میلیارد
تومان میرسد .آیا این را در بودجه دیدهایم؟ این
کار چقدر به بودجه لطمه میزند؟ تمام نگرانیها
از این است که فرهنگ «بُریدن» مالیات در جامعه
ما باب شــود و مردم احساس زرنگی کنند .شبکه
افرادی در میان باشند که بتوانند از برخی البیها و
تعامالت بهره برده و عدد مالیاتی یک نفر را در بازار
از  ۵۰۰به  ۵برسانند .متاسفانه این مصادیقی که
میگویم بسیار متداول است و بارها دیده و گزارش

شده است .نکته دیگر اینکه باید نفت را از بودجه
حذف کنیم .یعنی باید یکبار هم که شده شجاعانه
بایستیم و بهطور کلی مســئله نفت از بودجه ما
حذف شود .به هرشکل دولت در الیحه بودجه سال
آینده با احتساب حقوق و عوارض گمرکی حدود
 ۸۶هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی
کرده است که میزان باالیی از آن یعنی حدود ۹۵
درصد آن قابل دریافت است .عملکرد مالیاتها در
سالجاری که تاکنون بیش از  ۹۵درصد بودجه را
محقق کرده نشان میدهد که دولت در سال آینده
نیز مشــکل خاصی در درآمدهای مالیاتی ندارد.
عالوه بر این قوانینی در دست تصویب است که به
افزایش درآمدهای مالیاتی کمک میکند.

آقای بهادرانی در کنار مسائلی که اشاره
کردید ،تکلیف هدفمندی یارانهها و کسری
بودجه دولت برای تامین آن در بودجه ۱۳۹۴
خصوصا بــا پایین آمدن قیمــت نفت چه
یشود؟
م 
بهادرانی :اتفاقــا راهکار بعــدی میتواند حذف

یارانه ثروتمندان باشــد .رقم  ۷تا  ۹هزار میلیارد
تومان کسری یارانه داریم .برای چه به ثروتمندان
یاران ه میدهیم؟ چرا اقدام عملی نمیکنیم؟ باید
ثروتمندان را حذف کنیم و حداقل ،کسری موجود
را از بین ببریم .نکته دیگر اینکه قرار بود در قانون
هدفمندی،قیمت انرژی را افزایش دهیم .اثر این
افزایــش در بودجه دیده نشــده و در هدفمندی

اقتصاد نفتمحور؛ اقتصاد مالیات محور
باید جلوی معافیتهای مالیاتی گرفته شود

اقتصاد ایران وابســته به درآمدهای نفتی است و شکی نیست که با پایین آمدن
درآمد نفت ،ایران با مشــکالتی در بودجه سال آینده روبرو خواهد شد .درحال
حاضــر کاهش قیمت نفت دولت را واداشــته تا دیگر راهکارهای تامین بودجه
را مدنظر بگیرد .بودجه عبارت اســت از درآمدهــا و هزینههای دولت .درآمد و
هزینهای که اکنون هر دو وابسته به نفت هستند و با کاهش قیمت نفت ،امید به
کاهش این وابستگی وجود دارد.
مهدی پازوکی
استاد اقتصاد درآمد دولت باید از طریق مالیات ،نفت ،صادرات و تولید تامین شود .اما در بخش
دانشگاه عالمه نفت در سالهای اخیر قدرت اقتصادی ما در اوپک کاهش یافته و نتوانستیم در
طباطبایی دولت پیشین علیرغم دالرهای فراوان نفتی سرمایهگذاریهای باالدستی در نفت
داشته باشیم .نخســتین نتیجه این شرایط آن است که در سالهای آتی منبع
درآمد نفت ما کاهش خواهد داشت و این کاال از ردیف کاالهای استراتژیک خارج خواهد شد .از طرف
دیگر حل بحران نفت در اختیار ایران نیست .هم تقاضای نفت توسط آمریکا در بازار کم شده و هم ایران
قدرت چندانی در اوپک ندارد .اوپک در اختیار عربستان است .در سالهایی که ایران از پول نفت در امور
غیرضرور هزینه میکرد ،عربستان در تاسیسات زیربنایی خود هزینه میکرد و با شرکتهای آمریکایی
و کانادایی قرارداد بسته بود تا در تاسیسات آنها سرمایهگذاری کنند و در شرایط حاضر ،عربستان روزانه
باالترین حجم تولید و صدور نفت را دارد .هزینه تولید عربستان چندین برابر کمتر از هزینه تولید نفت در
ایران است .بنابراین دولت باید بودجه جاریاش را از محلهای درآمدی دیگر تامین کند و در عین حال
باید در تامین هزینه جاری و عمرانی که بودجه را مصرف میکند ،تجدیدنظر جدی کند .در سالهای
حاکمیت دولتهای نهم و دهم ،بودجه جاری به شدت متورم شد و خیلی از نهادها به دولت و بودجه

یارانهها هم دیده نمیشــود .اما چرا این کار انجام
نشده است؟ همچنین مســئله اوراق مشارکت و
اوراق قرضه نیز مطرح است .در کل دنیا این عمل
معمول است .اگر بدهی دولت را  ۲۴۰هزار میلیارد
تومان فرض کنیم و تولید ناخالص داخلی را ۱۰۰۰
هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ،نسبت بدهی
دولت به تولیــد ناخالص داخلی حدود  ۲۴درصد
میشــود ،ترکیه حدود  ۳۵درصــد GDPبدهکار
است و در کشورهای غربی این نسبت بسیار باالتر
است .این امر نشان میدهد که ما باید از این ابزار
بیشتر اســتفاده کنیم .باید بتوانیم از مردم قرض
بگیریم درحالیکه ما این را طوری طراحی کردهایم
که اوراق مشارکت را مردم کمتر میخرند .اگر یک
درصــد  ،GDPبدهی را باال ببریــم ،حدود۱۰هزار
میلیارد تومان به دست دولت میآید و اگر  ۵درصد
اضافه کنیم۵۰ ،هزار میلیارد تومان نصیب دولت
میشود .با بهکاربردن چنین راهکاری دیگر نیاز به
عقبماندن پروژههای عمرانی قابل توجیه نیست.
ژاپن  ۳۲۰درصد  GDPرا بدهکار است ،ایتالیا ۱۳۰
درصد ،آمریکا  ۱۱۰درصد ،ترکیه ۳۵درصد و ایران
۲۴درصد .حاال اگر این کار را بکنیم رقم خوبی برای
توازن بودجه میشود .اگر بخشی از این راهکارها
هم از سوی دولت در نظر گرفته شود بدون شک
کسری احتمالی دولت تامین خواهد شد.
آقای رحیمیدانش در مورد پیشنهادها و
راهکارهایی که آقای بهادرانی اشاره داشتند،

چه نظری دارید .آیا همه این پیشــنهادها
عملیاتی میشود یا نه؟
رحیمیدانش :من با تمــام راهکارها موافقم اما با

اوراق مشــارکت نه .چرا که ســود نداریم و وقتی
سودی در کار نباشد ،شــاید نتوانیم قرض مردم
را بدهیم .مشکل این است که طرحهای ما خوب
به بهرهبرداری نمیرســد و خیلی هم این طرحها
مشکل دارند .در بهترین حالت  ۲۵درصد پرداخت
عمرانی داریم اما خیلی از طرحهای ما را میشود
 ۱۰هزار میلیارد تومان کم کرد .خیلی از طرحهادر
سفرها و یک دفعه بهوجود آمده و قابلیت اجرایی
ندارد ولی ما میتوانیم این طرحهارا به شرکتهای
خارجی بدهیم .نباید تنها با شرکتهای چینی در
ارتباط باشــیم ،باید با دنیا ارتباط داشــته باشیم.
اگر بتوانیم در انرژی  ۲۰درصد صرفهجویی کنیم
خیلی از مسائل ما حل خواهد شد .ما باید در این
زمینه بهینهســازی کنیم و بتوانیم هزینه حاصله
را در پروژههــاهزینه کنیم و این شــبیه افزایش
تولید اســت .در موضوع نفــت ،اتفاقا خیلیها بر

اگر مالیات را
منظم بگیریم و
بتوانیمدرآمدهای
حاصله از نفت را
صرفهجویی کنیم
آن وقت میتوانیم
بر مشکالت
پیشرو غلبه کنیم.
اگر در چاپ اوراق
هم درست عمل
کنیم ،احتمال دارد
بتوانیم به جواب
مثبتیبرسیم.
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دولتی وابســته شــدند در حالی که قبال اینها از عواید مردمی تامین میشدند .دولت باید در هزینهها
صرفهجویی کند .دولت یازدهم نباید همچون گذشتگان در بودجهاش ریختوپاش داشته باشد .در حال
حاضر خیلی از نهادهای متعلق به بخش خصوصی نیز از دولت بودجه دریافت میکنند .صرفهجویی در
بودجه به معنای کاهش هزینههای ضروری نیست بلکه به معنای کنترل ریختوپاشهایی است که در
سالهای اخیر در بودجه بهوجود آمده است .صرفهجویی یعنی حذف هزینههای غیر ضرور.
در قانون بودجه سال  ۱۳۹۳میزان مالیات  ۷۹هزار میلیارد تومان است در حالی که بودجه جاری کل
کشور  ۱۴۹هزار میلیارد تومان است .پس در تراز عملیاتی بودجه چیزی حدود  ۷۰هزار میلیارد کسری
وجود دارد که دولت از طریق ســایر درآمدهایش مثل نفت ،فروش اوراق مشارکت و فروش امالک در
حال جبران آن اســت .در یک اقتصاد ســالم ،منبع اصلی هزینههای جاری دولت باید مالیات باشد و
درآمد نفت باید صرف تاسیسات زیربنایی و سرمایهگذاریهای بین نسلی شود .نسبت مالیات به تولید
ناخالص داخلی یکی از شاخصهایی است که در تمام جهان وجود دارد .این شاخص در ایران ،در حال
حاضر حدود  ۱۱درصد است .در حالی که در اقتصادی همچون مالزی این نسبت  ۲۱درصد ،در ترکیه
 ۲۵درصد (که دولت خدمات کمتری نســبت به دولت ایران به جامعه ارائه میدهد) و در کشورهای
اســکاندیناوی  ۵۰درصد است .بنابراین این شاخص در ایران از استاندارهای جهانی به شدت پایینتر
است .در این شرایط در بودجه سال آینده باید توجه جدی به بحث مالیاتها داشت .باید پایه مالیاتی و
گستره مالیاتی افزایش پیدا کند .به این معنا که جلوی معافیتهای مالیاتی گرفته شود .بخش عمدهای
از اقتصاد ایران مالیات نمیدهند یا فرار مالیاتی دارند .فقط در صورت پرداخت مالیات است که رقابت
معنادار میشود .اجرایی شدن این دغدغه نیز بر اساس سیستم منضبطی که امروز در جهان وجود دارد
امکانپذیر است نه روشهای سنتی پیشین .باید بپذیریم که جهان مدرن را ،اندیشه مدرن اداره میکند
نه ابزار مدرن .باید بپذیریم که با یک مدیریت سنتی نمیتوانیم یک جامعه صنعتی را اداره کنیم .اگر
هزینههای دولت بر اساس مالیات تامین شود آن دولت خود را در مقابل جامعه پاسخگو خواهد دید.
مالیات باعث کارآیی اقتصاد و گســترش رفاه عمومی میشود و خدمات عمومی دولت برای مردم باال
میرود .در این صورت اســت که میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران از وابستگی به نفت نجات یابد
و راه توسعه را طی کند.

این باورند که روی استخراج و سفرههای مشترک
کار نمیکنیــم ،درحالــی که بهرهبــرداری این
سفرههای مشــترک میتواند تعیینکننده باشد.
اتفاقا آقــای تاجگردون اعالم کردنــد که قطر با
مختصات جغرافیایی کوچکاش ،در اوپک از ایران
تاثیرگذارتر است .چراکه در همه این سالها سهم
عمدهای از اســتخراج از سفرههای مشترک نفتی
را از آن خــود کرده و ایران در این بخش با فاصله
از قطر عقبافتاده اســت .اما بهطور کلی افزایش
توان تولید و کاهش مصرف داخل میتواند نتیجه
خوبی باشد .اگر مالیات را منظم بگیریم و بتوانیم
درآمدهای حاصله از نفت را صرفهجویی کنیم آن
وقت میتوانیم بر مشکالت پیشرو غلبه کنیم .اگر
در چاپ اوراق هم درست عمل کنیم ،احتمال دارد
بتوانیم به جواب مثبتی برســیم .مثل زمانی که
برای موبایل اسمنویســی شد و مردم از این اوراق
استقبال کردند .اما سوال این است که االن اوراق را
با چه درصدی میدهند؟ میگویند قرار است تورم
به ۱۷درصد برسد ،اگر کاری کنیم که راهکارهای
منطقی اتخاذ شود موفق میشویم ،اما اصل قضیه
صرفهجویی اســت .با این جمعیــت حقوقبگیر
آینده خوبی نخواهیم داشــت .برای اداره مملکت
باید توانایی مــردم را باال برد .در کاهش هزینهها
ی هم صرفهجویی کرد.
میتوان از هزینههای عمران 
با توجه به اینکه خیلی از پروژههای ما بر اســاس
فکر کارشناسی به تصویب نرسیده است ،میتوانیم
در هزینههــاواقعا صرفهجویی کنیم .ما در خیلی
جاها مشکل داریم .مثال همین هدفمندی یارانهها
را ببینید .این همــه آدم از کجا آمدهاند که یارانه
میگیرند؟ دولت در فاز جدید باید اینها را تصفیه
کرده و عــدهای را حذف کنــد ۴۲۰۰۰ .میلیارد
تومان برای هدفمندی درنظر گرفتهاند .البته من
هدفمندیای را تایید میکنم که به دنبال اجرای
آن ،هم قیمت انرژی گران میشــود و هم جلوی
ی میشود.
قاچاق را میگیرند و هم باعث صرفهجوی 
دولت جدید میخواست اصالح کند و برای انصراف
مردم تالش کرد که نشد اما باز هم دولت از جاهای
دیگر کلی پول گرفت و کسری را جبران کرد .االن
نفت به  ۵۰دالر رسیده است .از اول قرار بود حدود
 ۲۳هزار تومان ماهیانه باشــد که االن به  ۴۳هزار
تومان رســیده و پیشبینیها نشان میدهد که
دولت در این هزینهها کم خواهد آورد.
بهادرانی :مــن فکر میکنم علل عدم موفقیت در
فروش اوراق مشــارکت ناشی از وجود نرخ بانکی
باالتــر از نرخ اوراق مشــارکت ،عــدم پیشبینی
پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در سررسید
و عدم امکان فروشــی اوراق در بازار سرمایه قبل
از سررســید باشد .اما بحث من این است که باید
برای رفع مشکالت فوق چارهاندیشی شود و نباید
مسیری که به نتیجه نمیرسد را ادامه دهیم .باید
بعضــی از راهکارها را در بودجه جاری هم در نظر
بگیریــم .اینکه بگوییم چون تــورم داریم پس به
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بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی

اقتصاد سیاسی

در بودجه اتفاقا
میشود روی
درآمد نفتی هم
مانور داد .اگر
قیمت انرژی
مصرفیداخلی
برابر قانون
هدفمندییارانهها
افزایش یابد،
خیلی از کسریها
را جبران میکند  .

نســبت تورم ضرب کنیم و بودجه را بیشتر کنیم
که هنر نیست .ما باید دقیقاً محاسبه کنیم و دالیل
و راهکارهای برونرفت از این شرایط را برنامهریزی
کنیــم .ببینیم کجا امکان مانور داریــم .در اوراق
مشــارکت هم به این صورت اســت .ما نفت را به
 ۱۱۰دالر فروختیم و بدهــی مردم و پیمانکارها
را ندادیــم .اگر بخواهیم اینطــور عمل کنیم این
ت
سیاست محکوم به شکست است .ولی این دول 
میخواهد بــا تدبیر کار کند و باید در همه اینها
تدبیر به خرج دهد .پس نتیجه میگیریم که:
-۱بایستی نرخ اوراق مشارکت از نرخ کارمزد بانکی
باالتر باشد.
-۲در بــازار ســرمایه امکان فــروش و تبدیل به
نقدینگی میسر باشد.
-۳از پروژههایی استفاده شود که با وجود پرداخت
سود اوراق مشارکت ،توجیه اقتصادی داشته باشند.
تکتک ردیف بودجه را تحلیل کنیم .سازمانهایی
که کار موازی انجام میدهند را شناســایی کنیم،
ســازمانهایی که بودجــه اضافــی میگیرند را
بشناســیم ،برای بعضی راهــکار در نظر بگیریم،
راهکار جدی مثل بودجه عملیاتی ،بیخود پول به
کســی ندهیم .طرحهایی که به درد نمیخورد را
کنار بگذاریم ،و بهطور کلی تخصیص بهینه انجام
دهیم وگرنه هر چه قیمت نفت باال باشد ،ما درآمد
حاصل از آن را مصــرف میکنیم .ما درباره اوراق
مشــارکت هم باید با مردم روراســت باشیم .باید
بدهی مردم را به موقع پرداخت کنیم.
یدانش :آقای بهادرانی بحثی هم درباره فضای
رحیم 
کسبوکار داشتند که به نظر من ،فضای اداری را
هم دربرمیگیرد .ما اگــر در بخش مجوزدادن به
کسبوکار درســت عمل کنیم و نیروی کار را در
جریان این عمل خســته نکنیم ،این مورد را باید
در فضای اداری هم داشــته باشیم .دیگر کارمند
ما نباید در فضای کار ،وقتفروشی کند .در زمان

و برای آن راهکاری درســت درنظر گرفت .نگرانی
ما از پایینآمدن قیمت نفت نیست ،بیشتر نگرانی
من از مسائل داخلی اقتصاد است .اگر مقرراتمان
درست شــود ،طرحهایمان سودده باشد و در امور
صرفهجویی داشته باشی م آن وقت میتوانیم درست
عمل کرده و به این مشــکالت غلبه کنیم .ما در
خیلی از طرحهاحتی به کاربری زمین هم توجه
نداشتهایم .دولت باید تا حدی خود را چابک کند و
در راهکارها درست عمل کند.

عملیاتیشــدن بودجه باید به این نکته هم توجه
شود .ما باید این را هم اصالح کنیم که معیار دریافت
کارمنــد خوب و بد فرق خواهــد کرد .باید با این
روش به کارمند انگیزه داد .االن بعضی از کارمندان
بابت نشستن پشت میز ،حقوق میگیرند .از طرفی
نباید برای گرفتن یک مجوز به چندین اداره رفت.
در سیستم اداری برای کارمند مهم نیست که چه
ی میافتد درحالی که فضای خدمترسانی به
اتفاق 
مردم باید اولویت اول کارمند دولت باشد .ما اکنون
ی میگویند ما روی
دعوای اضافه کار داریم .عدها 
اضافه کار حساب کردیم .در تجربه دیگر کشورها
اتفاقا همین بخشهای دولتی هستند که به بخش
خصوصی خدمات ارائ ه میدهند .اینجاســت که
ی میافتد .گاهی بخش خصوصی با این
اتفاقهای 
ق میافتد .ما باید
ی میکند و فســاد اتفا 
افراد تبان 
در این حوزه راهکار درستی به کار ببندیم .اگر در
جایی فساد دیدیم باید بتوانیم گزارش کنیم .باید
مقررات درستی هم تنظیم شود .باید منابع نیروی
انســانی را خیلی درســت انتخاب کرد .نمونهاش
فعالیت آقای عالینســب مشــاور دولــت دوران
جنگ است .ببینید ایشان چطور عمل میکرد .او
دکترای اقتصاد هم نداشــت اما مدیر بود و مدبر.
من اعتقاد دارم باید ســاختار اداری را درست کرد

توجه به صنعت و تولید
تنها راه نجات

دولت بهجای باال بردن نرخ مالیات ،پایه مالیاتی را گسترش دهد

محمدقلی یوسفی
استاد اقتصاد
دانشگاه عالمه
طباطبایی

تــاش دولت برای غلبه بر بحران مالی و مســائل و
مشکالت اقتصادی یک پیششــرط مهم دارد و آن
اینکه اهداف کوتاهمدت و اهداف بلندمدت دولت در
حوزه اقتصادی در تعارض با یکدیگر نباشــند .دولت
باید تصویری واضــح از اهداف بلندمدت و آینده آن
در ایجاد اشتغال ،رشد تولید ،کنترل تورم و برونرفت
از رکود داشته باشد و بتواند عالوه بر اینکه مشکالت
مالی خود را در کوتاهمدت حل میکند ،برای آینده
اقتصاد هم برنامه منسجم داشته باشد .متاسفانه در
چند ســال گذشــته این آیندهنگری در دولتمردان

ایرانی کمتر دید ه شده است .زمانی که قیمت نفت به
صورت فزایندهای افزایش یافت ،بهجای سرمایهگذاری
در تولید و صنعت ،ســازمان مدیریت و برنامهریزی
تعطیل شد و صندوق ذخیره ارزی خالی شد و تورم
و رکود زیادی به جامعه تحمیل شــد .در زمانی که
میتوانستیم ذخیره مالی خود را افزایش دهیم و در
تولید زیربنایی هزینه کنیم بیشــتر پول نفت را به
صورت نقدینگی به جامعه تزریق کردیم و در نتیجه
باعث افزایش نرخ تورم در جامعه شــدیم .صنعت در
هر کشوری کلید توســعه اقتصادی تلقی میشود،

آقای بهادرانی ،شــما در بخش ابتدایی
صحبت به راهکارهای پیشنهادیتان اشاره
کردید .حاال میشود کمی همین راهکارها را
توضیــح داده و در عیــن حــال گامهای
عملیاتیشدن این پیشنهادها را بشکافید؟
برای مثال همین بحث ضرورت بازنگریهای
مالیاتی را توضیح بیشتری بدهید؟
بهادرانی :دربــاره مالیات گفته شــده که حدود

۴۰درصد تولید ناخالص داخلی مالیات نمیدهند.
کشــاورزی و صادرات و برخی جاها مانند مناطق
آزاد معافیت دارند که جمع آنها حدود  ۲۰درصد
میشــود ،پس حدود حداکثر  ۲۰درصد مالیات
نمیدهنــد .ما اگر برای این فکر کنیم و حتی ۱۰
درصد آن را وصول کنیــم ،از این محل حدود ۷
حاصل میشــود .در

هزار میلیــارد تومان درآمد
مورد سالمت اداری هم ،اگر شرایطی ایجاد کنیم
که منافع کارکنان و موسســه با هم در یک راستا
قرار گیرد ،اینها هرگز از قوانین تخلف نمیکنند.
مثل همــان مثالی که آقای رحیمیدانش از آقای
عالینسب زدند .وقتی در ژاپن از کسی میپرسی
که پسر چه کسی هســتی میگوید من کارمند
فالن شرکت هســتم! چرا؟ چون آنها با مهارت
و هوشــمندی منافع ســازمان را با منافع خانوده
همراستا کرده و حتی منافع سازمان را بر خانواده
اولویــت دادهاند .منظور من این اســت که اگر ما
یعنی در همه کشــورها اولویت اول با بخش صنعت
است ،بنابراین تمام سیاســتها باید در جهتی قرار
بگیرد که بخش صنعت در اولویت باشــد .چیزی که
در سیاستهای دولت ایران دیده نشده است .نهتنها
در الیحه خروج از رکود ،بلکه در سایر سیاستها هم
نشانه محسوسی در جهت حمایت از بخش صنعت
وجــود ندارد .اطالعات ما نشــان میدهد که اکنون
واحدهای صنعتی در ایران کمتر از  ۵۲یا  ۵۳درصد از
ظرفیت خود را مورد استفاده قرار میدهند و با مشکل
نقدینگی ،کمبود سرمایه و باالرفتن هزینهها روبهرو
ت بخشهای صنعتی
هســتند .یعنی تولید و فعالی 
نســبت به بخشهای تجاری و خدماتــی ،همواره
سختتر است .این یعنی ما با سیاستهای اقتصادی
نادرســت ،از یک طرف رکود را در بخش کشاورزی
و صنعــت عمیقتر میکنیم و از طرف دیگر با دادن
اعتبارات بیشتر به بخشهای خدماتی و بخشهای
بازرگانی تورم را افزایش میدهیم .بنابراین شــرایط

تخصیص بهینه داشته باشیم و درست عمل کنیم
درنهایت سود سازمان و دولت در یک راستا قرار
میگیرد ،در غیر این صورت ،کار مشکل است .اگر
این چند درصد مالیات را وصول کنیم ،این روش به
سود سالمت اداری خواهد بود و درنهایت به بهبود
وضعیت خیلی کمک میکند.

رکود تورمی را تشــدید میکنیم .با این رویه چطور
میتوانیم وابستگی خود را به نفت کمتر کنیم؟
در شرایط فعلی ،رکودی که در اقتصاد جهانی وجود
دارد و عرضه بیش از حد نفت توســط کشــورهای
صادرکننــده ،باعث کاهش قیمت آن شــده و چون
اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است ،طبیعی
اســت که با کاهش درآمدهای حاصــل از صادرات
نفت ،دولت با محدودیتهایی در زمینه ارز خارجی
و بهطورکلــی ذخایر ارزی مواجه شــود .در چنین
شرایطی تقاضا برای واردات و ارز خارجی ،هم توسط
تولیدکنندگان و هم توســط واردکنندگان به دلیل
مدیران سالهای
کمبود عرضه داخلی و بیتوجهی
ِ
گذشــته به تولید داخلی افزایش پیــدا کرده که در
نتیجه باعث افزایش قیمت کاال و خدمات میشــود.
و از آنجا که تجربه نشان داده ارتباط مستقیمی بین
قیمت دالر و سکه وجود دارد ،طبیعی است که انتظار
افزایش قیمتها را داشته باشیم .اما در این شرایط چه

باید کرد؟ باید بین بد و بدتر ،بد را انتخاب کنیم .باید
دولت هزینههای تــورمزا را از بخش غیرمولد حذف
کند .باید هزینه نهادهــا را کم کند و بودجه جاری
دولــت را هم تا حد ممکن کمتــر کند تا در نتیجه
بتواند به بخش صنعت ،تولید و کشــاورزی اولویت
دهد .مهمترین مســئله دیگــر در دولتهای مدرن
نحوه کارآمدســازی سیســتم اخذ مالیات در کشور
است .دولت باید دو کار انجام دهد؛ طبق قانون برنامه
چهارم و پنجم توسعه باید بودجه جاری دولت از محل
مالیاتها تامین شود .باال رفتن نرخ مالیات ایجاد رکود
میکند ،در مقابلش باید پایه مالیاتی گسترش پیدا
کنــد .مثال بنگاههایی که از مالیات معاف هســتند
مانند بنیادها باید مشمول پرداخت مالیات شوند .باید
فعالیت شــهرداریها زیر چتر مالیاتی و نظارت قرار
بگیرد .دولت باید از هر فعالیت اقتصادی که منتج به
درآمد میشود مالیات دریافت کند تا درآمد دولت باال
رود و بتواند جایگزینی برای نفت باشــد .راهکار دوم

این است که دولت باید کوچک شود .بهعنوان مثال در
حال حاضر دولت بالغ بر هزار میلیارد تومان در بخش
فرهنگی هزینه میکند .هــر چقدر در این بخشها
دولت صرفهجویی کند ،به نفع اقتصاد ایران است .از
طرف دیگر دولت باید سوبسید واردات و صادرات را
تنظیم کند تا موقتا بتواند هزینه خود را جبران کند.
باید برای واردات ،مالیــات باالیی را در نظر بگیرد و
مالیات کاالهای لوکس و غیرضروری بیشتر شود .از
طرف دیگر چون مالیات و افزایش نرخ آن باعث ایجاد
رکود میشود ،برای جلوگیری از آن مالیات بر تولید
را کم کند و از تولیدکنندگان واقعی با تســهیالت و
سوبسیدهایی حمایت کند تا اینکه رکود این بخش را
کنترل کند .باید بنگاههای غیرمولد مهار شوند ،در غیر
این صورت ادامه روند عدم حمایت از تولید و صنعت
و کشــاورزی و درگیرشدن در اقتصاد غیرمولد باعث
افزایش رکود و تورم میشــود که در نتیجه روزبهروز
وابستگی به اقتصاد نفتی را بیشتر میکند.

آقای بهادرانی! شــما به صرفهجویی در
هزینهها و اهمیت آن اشاره کردید .بفرمایید که
چطور میشود از مقوله صرفهجویی در هزینهها
به عنوان یک راهکار عملیاتی بهره برد؟
بهادرانی :صرفهجویی در هزینهها بسیار مهم است

حذف یارانه نه به
عنوان یک راهکار
اصلی و نهایی بلکه
به عنوان حرکتی در
راستای کموزنتر
کردن بار مالی
بر دوش دولت
میتواند دولت را
کمی سبکتر کند.

نگر
آینده

و میتواند خودش بــه راهکاری برای مهار بحران
قیمت نفت تبدیل شود .در سرفصلهای هزینهها،
جبران خدمات کارکنان  ۶۴/۵هزار میلیارد تومان،
رفاه اجتماعی  ۴۸/۷هزار میلیارد تومان ،استفاده
از خدمــات  ۲۱/۳هزار میلیارد تومان ،یارانه ۱۵/۶
هزار میلیارد تومان ،کمکهای بالعوض  ۲/۹هزار
میلیارد تومان و ســایر  ۱۲/۸هزارمیلیارد تومان
درنظر گرفته شده اســت .با این وضعیت حقوق
را بایــد افزایش داد اما چرا بقیه را نمیشــود کم
کرد؟ به نظرم بقیه را میشود کم کرد .در بودجه
اتفاقا میشــود روی درآمد نفتی هــم مانور داد.
خوشــبختانه در سال  ۱۳۹۴گفته میشود روزانه
 ۱۰۰هزار بشکه میعانات گازی و  ۱۲۵میلیون متر
معکب تولید گاز افزایش مییابد .این افزایش تولید
میتواند بخشــی از کاهش درآمد نفت را جبران
کنــد .بهعالوه اگر قیمت انــرژی مصرفی داخلی
برابر قانون هدفمندی یارانهها افزایش یابد ،خیلی
از کسریها را جبران میکند .در حقیقت بهعلت
پایینبودن قیمت انرژی در کشــور گفته میشود

در موضوع مبارزه با قاچاق که شما هم به
آن اشاره کردید چطور باید عمل شود؟
بهادرانی :رئیس ســازمان مبارزه با قاچاق کاال و

بخش خصوصی اغلب به دلیل ضــرورت بازده و
سرمایههای شخصی ،مسیر را بهنحو خوبی تسهیل
کردهایــم و این تجربه میتوانــد در اختیار بخش
دولتی نیز قرار بگیرد .اما دولت یک شبه به چنین
تحولی دســت پیدا نمیکند .حذف مراتب اداری
غیرضروری و کاهش بوروکراسی ،عزم و اراده جدی
میخواهــد ،همانطور که آقای بهادرانی اشــاره
کردند ،اینها دست خود دولت است و شاید خیلی
هم به چشــم نیاید ،اما با جرات و اقدام مناســب
میشود از همین هم در قالب راهکار استفاده کرد.
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ارز ،آمار قاچاق کاال را در مورد واردات  ۲۰میلیارد
دالر اعالم کرده اســت .معموالً قاچــاق در مورد
کاالهایی اتفاق میافتد که تعرفه باالیی دارند .اگر
تعرفه موثر این کاالها را  ۳۰درصد درنظر بگیریم،
حدود  ۶میلیارد دالر [به نرخ رســمی معادل ۱۷
هزار میلیارد تومان] میشــود .اگر بتوانیم نصف
این مبلغ را دریافت کنیم حدود  ۸/۵هزار میلیارد
تومان میشود که رقم بسیار باالیی است .درمورد
فضای کســبوکار نیز باید چارهاندیشــی شود.
مثال در دولت آقای هاشــمی رفســنجانی طوری
برنامهریــزی و مدیریت شــد کــه مراحل صدور
گذرنامه و گواهینامه یک روزه شــد .ســوال این
اســت که چرا همین مسیر را ادامه ندادیم .فضای
نها
کسبوکار چگونه درست میشود؟ اگر سازما 
به خوبی مســیر را برای شکلگیری فضای مثبت
کسبوکار تسهیل کنند ،وضعیت به مراتب بهتر
از شرایط قبلی نخواهد بود؟ مسلم است که بهتر
خواهد بود! این کار خودش ســود شرکتها را باال
میبرد ،در نتیجه برای کشور رشد ایجاد میکند و
دریافت مالیات افزایش میدهد.
یدانــش :اینها همه به دولــت و مقررات
رحیم 
آنها برمیگــردد و بخش خصوصی کمتر درگیر
این مسائل است .یعنی دولت در بخشهایی باید
مقرراتزدایی کرده و آن فرآیند دستوپاگیر اداری
و بوروکراســی عجیب و غریــب را کم کند .ما در

که ســالیانه معادل  ۷/۸میلیارد دالر قاچاق نفتی
داریم .پس باید قیمت را متعادل کنیم ،تا قاچاق
کم شود .باید قیمت به مرحله اصولی برسد .اوراق
مشارکت راهکار سادهای برای این کار است .باید
بازار سرمایه را بررسی کنیم و آن را توسعه دهیم.
درحال حاضر تنها  ۹درصد نیاز نقدینگی بنگاهها
از طریق بازار ســرمایه تامین میشود که نشان از
عدم بلوغ بازار ســرمایه دارد .باید کاری کنیم که
پروژههــای دارای توجیه ،پول را از بازار ســرمایه
تامین کنند .باید از این امکانات استفاده کرد .االن
۹۰درصد نقدینگی مورد نیاز را از بازار پولی تامین
میکنیم .باید بهگونهای عمل کنیم که ظرفیتهای
خالی کارخانجات را اســتفاده کنیم و سود آنها
باالتر رود .به هرحال سود باالی اینها یعنی مالیات
(یک چهارم درآمد شرکتها درنهایت مال دولت
میشود) باید برای این بخش هم تدبیری اندیشید.
اینها راهکارهایی است که وجود دارد .باالخره با
این راهکارها ما مطمئنا کسری نخواهیم داشت.
یدانش :من در موضــوع هدفمندی برای
رحیم 
تکمیــل بحــث و تاکید بر اهمیــت این موضوع
اضافه کنم که یکــی از راهکارهای کلیدی دولت
این خواهد بــود که بتواند بــرای بحران کمبود
منابع مالی هدفمندی یارانهها کاری کند .همین
حاال بین  ۷تا  ۹هــزار میلیارد تومان رقم کمبود
پرداخت هدفمندی اســت .به همین خاطر دولت
باید جسورانه برای حذف دهکها اقدام کند .اینکه
بخواهیم وضعیت شناســایی دهکها و مســائل
نبَر را مطرح کنیم نمیشــود .حذف یارانه نه
زما 
به عنوان یک راهکار اصلی و نهایی بلکه به عنوان
حرکتی در راســتای کموزنتر کردن بار مالی بر
دوش دولت میتواند دولت را کمی سبکتر کند.
به همین خاطر توصیه آخر به دولت این است که تا
حد امکان به سمت حذف دهکهای پردرآمد رفته
و این کار را شجاعانه انجام دهد.
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بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی

اقتصاد سیاسی

انبساط بودجهای جایز نیست
توگو با محمد قاسمی
بودجه  ۱۳۹۴در دوران سقوط نفت در گف 
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
آینده نگر :معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که اگر دولت در بودجه
 ۱۳۹۴همچنان بخواهد سیاست انبساط مالی از طریق افزایش قیمت ارز را در پیش بگیرد ،نهتنها در بُعد
تولید به بخش خصوصی ضربه میزند بلکه به نامساعدشدن فضای کسبوکار نیز دامن خواهد زد .او در
عین حال با بیان اینکه «حرکت ماشین بودجهریزی ما خیلی به دولتها ربطی ندارد بلکه ماشینی در حال
حرکت اســت که دولتها به آن سوار و پیاده میشوند» خواسته مهم بخش خصوصی از دولت و بودجه
۱۳۹۴را بازگو میکند« :با توجه به وضعیت قیمت نفت و مجموعه شرایط تحریم و مسائل مختلف عم ً
ال
بودجه ابزاری فرعی است ،بزرگترین خواسته این است که شرایط را بدتر و بیثباتتر نکنیم .دولت نرود
مشکل خودش را حل کند و مشکل بخش خصوصی را از طریق قیمت ارز و امثال اینها چند برابر کند» .

شما از نزدیک با روند بودجهنویسی در
مجلس سروکار دارید و مدام درگیر این موضوع
هستید .مسئله بودجهنویسی تا چه میزان در
مجلس مورد توجه قرار گرفته و کاربردی شده
است؟

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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تا چند ســال پیش بودجه در ایــران ،یک موضوع
تقریبا دولتی بهشــمار میآمد و از اتفاق ،نه افکار
عمومــی و نه فعــاالن بخش خصوصــی چندان
عالقهای به پیگیری این موضوع نداشــتند .تقریبا
از پنج ســال پیش بود که به واســطۀ حضور آقای
نهاوندیان که توانستند به کمیسیون تلفیق بیایند،
بخش خصوصی یک کرسی در «کمیسیون تلفیق
بودجه» پیدا کرد .طبعــا از دیدگاه فنی ،فرض ما
این اســت که بودجه به عنوان ابزار اقتصاد کالن،
باید ســه کارکرد مشخص داشته باشد )۱ :کارکرد
ثباتبخشی به اقتصاد  )۲تحریک رشد اقتصادی و
 )۳کمک به توزیع عادالنهتر درآمدها .موضوع سوم
در واقع ارتباطــی به بخش خصوصی ندارد .بخش
دنبال همان جنبه ثباتبخشی بودجه و

خصوصی
تحریک رشد اقتصادی اســت .این موضوع تقریبا

فرقی نمیکند کجا باشــد؛ در ترکیه یا در ایران و
آمریکا همواره خواسته اصلی بخش خصوصی بوده
و هست .زمانی که میگوییم ثباتبخشی ،معنیاش
چیست؟ ثباتبخشــی دو وجه دارد؛ نخست اینکه
قرار است این بودجه به عنوان یک ابزار اقتصاد کالن
موجب واردشدن شــوک به بازارها شامل بازار ارز،
بازارهای پولی و دیگر موارد نشــود .کارکرد خُ ردی
هم که این ثباتبخشی دارد ،این است که تصمیم
خلقالســاعه یا موردیای که بر محیط کسبوکار
بنگاههای بخش خصوصی اثر داشــته باشــد ،به
حداقل ممکن برسد تا شوکی به بنگاهها وارد نکند.
بررسی بودجۀ دولت در سال  ۱۳۹۳یکی
از راههای تحلیل مثبت و منفی سبکوسیاق
بودجهریزی در دولت یازدهم است .ارزیابیتان
درباره بودجه ســال گذشته و فرازوفرودهای
اجراییشدن آن چیست؟

در ســال  ۱۳۹۳انتظار این بود که تنظیم بودجه
بتواند پیامهایی برای خروج از رکود داشته باشد اما
در عمل به دلیل مشــکالت و مسائل ساختاری و
اساســی بودجه ،بخش عمدهای از مطالبات بخش

خصوصی محقق نشد .ما به یکباره با تعیین قیمت
خوراک پتروشیمیها ،یا بحث حقوق دولتی معادن
در بودجه و افزایش مازاد بر سقف قانونی مالیات بر
ارزش افزوده مواجه شــدیم؛ یعنی اگر قرار بود یک
درصد باالتر از ارزش افزوده ساالنه زیاد شود ،در سال
 ،۱۳۹۳دو درصد اضافه شد .اینها مواردی بود که
در عمل تا حدود زیادی روی فضای کسبوکار در
بخش خصوصی سایه انداخت .مقصودم این نیست
که تصمیم مجلس راجع به خوراک پتروشیمیها یا
راجع به حقوق دولتی معادن غلط بود یا درست بود!
یا راجع به سالمت باید طرح تحول داشته باشیم یا
نداشته باشیم .خیر ،راجع به ماهیت این نمیخواهم
صحبــت کنم ،ولی میخواهم بگویــم اینها اصال
موضوع تصمیمگیریهای بودجهای نیســت،ولی
در ایــران به دلیل نــوع فرآیندی کــه در بودجه
داریم اینها وارد ســاختار بودجهریزی شده است.
در صورتی که یک طرح پتروشیمی وقتی بخواهد
شکل بگیرد ،نیازمند آن است که فرد بداند در طول
دوره بازگشت سرمایهاش ،نرخ خوراک چه تحوالتی
خواهد داشت .میخواهد ارزیابی کند ،یا میصرفد
و آن طرح را انجام میدهد یا اینکه نمیصرفد و آن
طــرح را انجام نمیدهد .ولی اینکه یکباره آن را در
بودجه تصمیمگیری کنیم ،این تصمیمگیری عمال
یک سال اعتبار دارد و سال دیگر نمیدانیم که چه
اتفاقــی خواهد افتاد؟ در عمل چنین تصمیمهایی
موجب میشــود که در فضای کسبوکار ،بودجه
نتواند به ثباتبخشــی کمک کند یا به عنوان ابزار
اقتصــاد کالن کارش را انجام دهد .به همین دلیل
اســت که بودجه ۱۳۹۳خیلی نتوانست مطالبات
بخش خصوصی را تحقق بخشد.
با این تفاســیر فکر میکنید آیا بودجه
۱۳۹۴میتواند ثباتبخشی ایجاد کند یا خیر؟

در اینجا شــاید یک تصحیح مفهومی الزم باشــد.
حمایت بودجــه از بخش خصوصی ،حمایت دولت
از طریق سیاســت مالیای کــه در بودجه تعیین
میشــود و به اصطالح از بخش خصوصی ،یا بهبود
فضای کسبوکار ،اینها را نباید در احکام بودجهای
دنبالش بود .این اشکال وجود دارد ،به عنوان نمونه
در احکام بودجه گفته میشود کسانی که به نظام
بانکی بدهکار هستند ،با استمهالشان موافقت شود
و این را نشانه حمایت از بخش خصوصی میگیرند،
در حالی که این از اساس غلط است که شما چنین
موضوعاتی را به بحث بودجه بکشید .در جهتگیری
بودجه اســت که شــما باید آن حمایت را ببینید؛
یعنی بودجــه تعرضی به احــکام و قوانین دائمی
نمیکند و اگر احکام و قوانین دائمی کشور فضای
کسبوکار را نامساعد کردند ،مسیر خودش را باید
برای اصالح طی کند ،نه اینکه در بودجه یک سال،
بیاییــم بگوییم که میخواهیم آن قوانین را در این
بازه زمانی یکساله اصالح کنیم .تجربه نشان داده که
این کار نتیجه مثبتی دربر ندارد.
جهتگیری بودجه چــه تاثیری بر روند

کلی فضای کسبوکار میتواند داشته باشد؟

ســالهایی بوده که کاهش قیمــت نفت یا مقدار
ت موجب شد که درآمدهایمان کاهش
صادرات نف 
پیــدا کند و دولت همواره ایــن کاهش درآمد را از
طریق قیمت ارز جبران و مشــکل بودجه خودش
را حل کرده ،ولی با این کار مشــکالت عظیمی را
برای اقتصاد ملی درست کرده است .اگر در بودجه
۱۳۹۴دولت همچنان بخواهد سیاســت انبســاط
مالی را از طریق افزایش قیمت ارز درپیش بگیرد،
ایــن یعنی ضربه زدن به بخــش خصوصی در بُعد
تولید و نامساعدکردن فضای کسبوکار .متاسفانه
گاهی اوقــات این کار به بهانهها و اســتداللهای
اقتصادی هم انجام میشود ،مثال اینکه میخواهیم
یکسانسازی نرخ ارز انجام دهیم و امثال اینها .در
حالی که اگر فرض کنیــد که دولت میخواهد به
بخش خصوصی کمکی کند ،نباید مشــکل بودجه
خودش را با افزایش قیمت ارز حل کند ،و مجموعه
کاالهای واسطهای و غیره که در فرآیند تولید مورد
اســتفاده قرار میگیرند را گران کند و در حقیقت
فقط و فقط مشکل خودش را حل کند.
آیا بودجهریزی در ایــران به واقع ابزار
سیاستگذاری است؟

خیر ،اصــا بودجه در ایران ابزار سیاســتگذاری
نیست .حتی میخواهم ادعای باالتری بکنم ،اصال
بودجهای وجود ندارد .زمانی که شــما از مقامهای
عالی قوه مجریه میشــنوید کــه قیمت نفت ۳۰
درصد کم شــده ،اما مرتب میگویند که کســری
بودجه نداریم ،خو ِد این حرف یعنی بودجه نداریم.
این خیلی حرف عجیب و غریبی اســت .گویا اصال
چیزی به نام بودجه در کشور وجود ندارد.
در ابعاد ساختاری چه نقدهایی به نظام
بودجهریزی دارید؟

در همین زمینه بودجهریزی و مشکالت
عدیدهای که بــه آن اشــاره دارید .برخی
کارشناسان اقتصادی پیشــنهاد دادهاند که
ســازمان مدیریت در احیــای دوباره خود
مســتقیم ًا ســراغ زیروزبرکردن ســاختار
بودجهریزی کشــور برود و برای یکبار هم که
شده سامان بودجهنویسی ما را درست کند.

البته صرفا موضوع بحــث تامین مالی

زمانی که شما از
مقامهای عالی قوه
مجریهمیشنوید
که قیمت نفت ۳۰
درصد کم شده،
اما مرتب میگویند
که کسری بودجه
نداریم ،خو ِد این
حرف یعنی بودجه
نداریم .این خیلی
حرف عجیب و
غریبی است .گویا
اصال چیزی به نام
بودجه در کشور
وجود ندارد.

جدا شدن احکام غیربودجهای از بودجه
ســاالنه را چطور میبینید؟ آیــا این اقدام
میتواند بودجه سنگین ما را قدری سبکتر و
یتر کند؟
تخصص 

تا به حال دو بار تجربه این کار را داشتیم .موفقیتآمیز
نبود ،دلیلش این بود که ما تفسیر غلطی داریم که
بودجه قانون است و از فرآیند تصویب بودجه برای
قانونگذاری استفاده میکنیم .اشکال کار از اساس
این است .یک بار ما در سال  ۱۳۸۱و یک بار دیگر
در ســال بعدش آمدیم انبوهی از آن احکام که در
بودجههای سنوات میآمد را تبدیل به قوانین دائمی
کردیم .من اینگونه به ســئوال شما پاسخ میدهم:

نگر
آینده

نکتهای که اشاره کردید ،قدری نیاز به تأمل بیشتر
دارد .آیا اصالح نظام بودجهریزی فقط وظیفه یک
سازمان است؟ آیا ســازمان مدیریت و برنامهریزی
به تنهایــی میتواند این مشــکالت را حل کند؟
نه .اینگونه نیســت .در حقیقت ،بودجه ،ســیمای
مدیریت بخش عمومی در هر کشــور است .یعنی
همه مدیریــت بخش عمومی درحال کار اســت.
همه اشکاالتی که عرض کردم در سیمای مدیریت
بخش عمومیمــان وجود دارد و در این میان فقط
کار یک ســازمان نیســت که بتواند این شرایط را
تغییر دهد .اگر میخواهیم کار درســت شود ،هم
در بخــش صالحیتهای دســتاندرکاران بودجه
بایــد تغییراتی ایجاد کنیم و هم در فرآیندها .همه
اینهــا چارچوبهای حقوقی میخواهد ،ولی اصال
تا االن چیزی به نام چارچوب حقوقی بودجهریزی
در کشور نداریم .برای نمونه ،میگوییم «نهادهای
عمومی غیردولتی» غافــل از اینکه ،این نهادهای
عمومی غیردولتی عمال مرز بین بخش خصوصی و
دولتی را مخدوش کردهاند؛ فرض کنید یکی از این
نهادها (برای نمونه سازمان تامین اجتماعی) و خیلی
از نهادهای عمومی دیگری ممکن است بودجهشان
به اندازه چند وزارتخانه دولت باشــد ،چه کســی
باید راجع به منابــع و مصارف آنها تصمیمگیری
کند؟ منابع و مصارف آنها چه نســبتی با منابع و
مصارف دولت دارد؟ این سیاست مالی را چه کسی
میخواهــد اعمال کند؟ این موجب میشــود که
در عمل ما اصــا وحدت فرماندهی در قوه مجریه
نداشته باشــیم .به هر شکل این مسئله را که تنها
سازمان مدیریت نمیتواند درست کند.

حاال یک جــور دیگر نگاه کنیم؛ در کشــورهایی
کــه به صورت جدی به ســمت اصالح نظام مالیه
عمومیشــان (هم بخش مدیریتــی و هم بخش
مالی) رفتند ،معموال کلیــه اعضای کابینه چنین
مسئولیتی را داشــتهاند .شما فرض کنید سازمان
داد ،همان طور که بارها و بارها
مدیریت نقشــهای 
نقشه داده است .چه کســی قرار است این را اجرا
کند؟ اصالحات با چه ابزاری قرار اســت اجرا شود؟
تکتک اعضای کابینه مسئول هستند .حتی جالب
اســت که خاطرات روسای سازمان برنامه و بودجه
قبــل از انقــاب را هم نگاه کنید (کتاب توســعه
ایران) .آنها هم معترض بودند .میگفتند ما اینجا
حرفهایی میزنیم ولی بعدا وزارتخانهها همراهمان
نمیآینــد! مدیریت بخش عمومی کشــور باید در
دستورکار دولت باشــد ،نه دستورکار یک سازمان
مثل سازمان مدیریت ،آن هم به تنهایی .همه باید
به میدان بیایند و درگیر کار باشــند .مثال دیگری
میزنم که بحث روشنتر شود .چه کسی باید بحث
کاهش وابســتگی بودجه به نفت را پیگیری کند؟
شاید از خیلیها بپرسید ،بگویند که این یک بحث
سیاست کالن است ،مثال سازمان مدیریت و اینها
نقش اساسی دارند ،در حالی که اتفاقا اینطور نیست.
ی به نفت کم بشود ،وزیر
اگر ما میخواهیم وابستگ 
بهداشــت بیش از رییس ســازمان برنامه و بودجه
میتواند مســئولیت داشته باشــد ،وزیر آموزش و
پرورش بیش از ســازمان برنامه و بودجه میتواند
مسئولیت داشته باشد ،چرا؟ چون تمام کسانی که
به عنوان مراکز هزینهای دولت هستند ،باید دنبال
روشهایی بروند که بگویند ما چطور میتوانیم این
کارهایمان را انجام دهیم ،بدون اینکه مثال از منابع
حاصل از نفت اســتفاده کنیم .پس اگر قرار باشد
که نظام بودجهریزی اصالح شود ،این اصالح نظام
بودجهریزی باید در دستور کار دولت هم قرار گیرد
نه فقط سازمان برنامه .چه در ترکیب دستاندکاران
و چه در آن فرآیندها ،باید تجدیدنظر شود .این کار
بســیار بزرگی است و واقعا به نظر میرسد یکی از
اولویتهای کشور باشد که امیدواریم در دستور کار
دولت قرار بگیرد.
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باید مفهوم ســاختار بودجهریزی را روشن کنیم؛
منظورمان نخســت مجموعــه صالحیتها (چه
صالحیتهــای تصویبــی و چــه صالحیتهای
نظارتــی و چــه صالحیتهــای اجرایی) اســت.
مجموعه صالحیتهای دســتاندرکاران بودجه به
اضافه مجموعه فرآیندهای بودجه که اســمش را
«ساختار بودجهریزی» میگذاریم .یعنی مجموعه
صالحیتهایی که قوه مقننه و قوه مجریه شــامل
وزارتخانههــا و مقامات محلــی و دیگران دارند .به
اضافه فرآیندی که طی میشــود تا بودجه نوشته
شــود .ما در هر دو بُعد به شــدت مســئله داریم؛
یعنی اینکه مرز بین صالحیتهــای قوه مقننه و
مجریه روشــن نیســت .این بحث را چندبار آقای
احمدینژاد مطرح کرد کــه من بودجه میدهم و
شما دارید چه کار میکنید؟ زیر و رویش میکنید.
این مرز روشن نیســت .یک مرحله قوه مجریه از
طریق پیشبرآورد درآمدها الیحه را ارائه میدهد،
در مرحله تهیــه و در مرحله تصویب هم که خود
نمایندگان کمک میکنند و تغییراتی در این متن
ایجاد میکنند ،بار دیگر متاسفانه به این غیرواقعیتر

شدن درآمدها با استفاده از سازوکار تخصیص دامن
زده میشــود ،یعنی در عمل ،قوه مجریه کامال قوه
مقننه را دور میزند و متاســفانه خود نمایندگان
هم با دســتکاریکردن ارقام درآمدی به این کاری
کــه دولت دارد انجام میدهد ،کمک میکنند .قوه
مجریه در تخصیص تحریف میکند و قوه مقننه در
این همان چیزی است
سطح اجرا دخالت میکند و 
که االن شــاهدیم و عمال هیچ چیزی به نام بودجه
وجود ندارد .در فرآیندها هم هنوز که هنوز است در
هیچ قانونی محتوای بودجه را تعریف نکردهایم ،برای
همین هم معلوم نیست که واقعا اگر دولت  ۱۰برگ
کاغذ به دست مجلس داد ،در آن چه باید بنویسد؟!
برای همین هم مدام در حال قبضوبسط اطالعات
بودجهای هســتند .بهویژه دولت قبلی که اصال سر
این موضوع خیلی نوآور هم بود!

نیست ،بحث این است که بتوانیم برنامه عمل را
مشخص کنیم.
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بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی

اقتصاد سیاسی

اگر تفسیر مجلس تغییر نکند ،این وقت عظیمی که
مجلس گذاشت ،فقط این نتیجه را خواهد داشت که
یک قانون یا انبوهی قوانین دیگر را اضافه کرد ،ولی
نمیتواند مانع از تکرار آن شرایط شود .امسال هم
خطر زیاد است ،چون دفعات پیش حجم زیاد بود،
خیلی از پیشــنهادها نمیآمد .همین پیوستهای
بودجه سال گذشــته را نگاه کنید ،بیش از ۲۰۰۰
تا پیشنهاد آمده است .از این  ۲۰۰۰پیشنهاد۵۰ ،
تای آن شــاید فرصت پیدا کــرده و به اینجا آمده
است .بنابراین  ۲۴۵۰تا پشت نوبت است .خب این
دفعه این  ۲۴۵۰تا فرصت بیشتری برای طرح پیدا
میکنند ،مگر اینکه حقیقتا هیات رییسه مجلس،
کمیسیونها و دیگران مقاومت کنند و بگویند نه،
واقعا ما هیچ چیزی که به اصالح قوانین و مقررات
دائمی کشور ارتباط داشته باشد را قبول نمیکنیم؛
فقط و فقط باید به یــک ردیف معین در منابع یا
ردیف معینی در مصارف مرتبط باشد .فقط در این
محدوده میپذیریم .اگر این شــرایط اتفاق بیفتد،
حقیقتا آن موقع مجلــس واقعا فرصت میکند به
سمت ارزیابی بهتر برود.
حاال تحلیلتــان از بودجهریزی دولت
یازدهم چیست؟

زمانی که
میگوییم۳۰
ی
درصد درآمد نفت 
که حول و حوش
حداقل  ۴۰درصد
بودجه است
کاهش پیدا کرده
و ما کسری بودجه
نداریم ،این یعنی
بودجه نداریم؛ این
یک نشانه است
که در واقع سند
سیاستگذاری
مالییکپارچه
وجود ندارد و این
بزرگترینضعف
است.

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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واقعیت این است که ماشین بودجهریزی ما ،خیلی
به دولتها ربطی ندارد .ماشین بودجهریزی در حال
حرکت است و دولتها دارند سوار و پیاده میشوند.
اگر بخواهیم قضاوت درستی داشته باشیم ،دولت،
انحرافی که در ارائه بودجه وجود داشت را برطرف
کــرد ،و به روز میتواند بودجه را به مجلس تحویل
دهد .کار دیگــری که خیلی دولت بــر آن تاکید
میکرد؛ بحث اولویتبندی طرحهای عمرانی بود،
البته هنوز گزارشهای اجرایــیاش بیرون نیامده
اســت که امیدواریم آن هم انجــام بگیرد .این هم
حوزهای بود که دولت باالخره وارد آن شد و توانست
از پس این کار بربیاید و بودجه  ۱۳۹4را بر این مبنا
تدوین کرده است .اینها جزو اقدامات مثبت است.
اما حقیقت این است که اگر دولت بخواهد اقدامی
جدی در حوزه بودجهریزی در کشــور بکند ،حتما
به همان
ســمت اصالح نظام بودجهریزی 

باید به
معنایی که عرض کردم برود ،وگرنه این مسائل طبعا
نمیتواند به اینکه این سند در خدمت اقتصاد کشور
قرار بگیرد ،کمــک کند .مثال بحث هدفمندکردن
یارانههــا را درنظر بگیریــد .االن همزمان چند تا
بودجه در کشــور داریم )۱ ،همیــن بودجهای که
دولت دارد )۲ .هدفمندکردن یارانهها که یک خزانه
دیگری ظاهرا هست ۱۴/۵ )۳ .درصد نفت است که
دارد برای خودش جداگانه یک بودجهای مینویسد.
 )۴بحث صندوق توســعه ملی است )۵ .بند قاف
تبصره  ۲اســت .یعنی همزمان  ۵تا خزانه مجازی
یا واقعی کار میکند .اینطور نمیشود بودجهریزی
کرد و مسائل بودجهای کشور را پیش برد .زمانی که
ی که حول و حوش
میگوییم  ۳۰درصد درآمد نفت 
حداقل  ۴۰درصد بودجه است کاهش پیدا کرده و

ما کسری بودجه نداریم ،این یعنی بودجه نداریم؛
این یک نشانه است که در واقع سند سیاستگذاری
مالی یکپارچه وجود ندارد و این بزرگترین ضعف
اســت .حقیقتا اگر دولت میخواهد این شرایط را
بهبود ببخشد ،باید تحولی ایجاد کند و همه اینها
را یکپارچه کند.

با این تصویری که ارایه کردید راهکار شما
برای برونرفــت از وضعیــت کنونی دولت
چیست؟

صندوق توســعه ملی منابعی در اختیــار دارد ،اما
جهتگیریاش در بُعد سیاستگذاری روشن نیست.
در بحث هدفمندکردن یارانهها هم به همین شکل
است .خود همین موجب شده که انرژیهای دولت
و مجلس پراکنده شود .اگر دولت حقیقتا میخواهد
تحــوالت بنیادین انجام دهد و نام نیکی از خودش
در این حوزه به جا بگذارد تنها چاره کار این اســت
که تحول ســاختاری ایجاد کــرده و بگوید که من
مجموعه سیاســتهایی که میخواهم در آن سال
دنبال کنم ،این  ۱۰عنوان خواهد بود .هماهنگیهای
نهادی و فنی خیلی عظیمی هم در جهت آن باید
انجام شــود .مردم که بنزین نمیخورند ،بنزین را
در ماشین میریزند.پس تقاضا برای بنزین نداریم،
تقاضا برای ســفر داریم .مردم از برق که اســتفاده
مســتقیم نمیکنند ،برق را باالخره یخچالشــان
استفاده میکند ،لباسشویی و تلویزیونشان استفاده
میکند .اگر ما بخواهیم بهینهسازی مصرف انرژی
بکنیم ،باید ماشینمان را بهینهسازی کنیم ،یخچال
و لوازمی که برق مصرف میکند باید بهینهســازی
شود .بخش خصوصی االن توان ندارد که بخواهد به
سمت بهینهسازی برود .از طریق گرانشدن قیمت
و اینها هم که اینها بهینه نمیشــود .شما قیمت
انرژی را  ۱۰برابر کنیــد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آیا اگر همینطور بی عمل بنشینیم ،مثال اتومبیل
خودبهخود بهینه میشــود؟ یا مصرف مردم بهینه
میشــود؟ پس باید به این موضوع کمک کرد .بند
قــاف تبصره دو در جهت این موضوع حرکت کرده
بود،ولی چون شــما این مقوله را در یک سیاست
مالی یکپارچه نمیبینید ،عمال قابل ارزیابی نیست.
در حقیقت هر یک از اینها شــامل هدفمندکردن،
بند قاف ،آن  ۱۴/۵درصد نفت یک ســند جداگانه
شــدهاند که قابل ارزیابی کلی نیست .با ادامه این
روند پیشرفتی در کار نیست ،اینها باید واقعا اصالح
شود.
معاونت پژوهش اقتصادی مرکز پژوهشها
جلســههای متعددی را بــا اقتصاددانان و
نمایندگانی از بخش خصوصی برگزار میکند.
آیا از دل این نشســتها به راهکار خاصی در
زمینــه مدیریت هر چه بهتر شــدن بودجه
رسید هاید؟

بخــش خصوصــی درک درســتی از بودجــه و
بودجهریزی ندارد و خیال میکند این ماشینی است
که میتواند هر باری را به مقصد برساند.

معتقدید بخش خصوصی ایده درســتی
ندارد یا اینکه درواقــع مجال این تصمیم به
بخش خصوصی داده نمیشود؟

مدتی اســت که اتاق بازرگانی ایــران تالشهایی
میکند .اصال شروع و ورود این بحثها ،تا حدودی
بــا عالقهمندی خــود آقای نهاوندیــان بود ،چون
کمیسیون تلفیق ،مرکز پژوهشها و اتاق بازرگانی
کنار همدیگر قرار گرفتند ،در  ۶-۵سالی که ایشان
تشریف میآوردند ،اتاق بازرگانی ایران کمکم وارد
این بحثها شــد وگرنه قبلش اصال در همین حد
هم شناخت وجود نداشــت.االن بخش خصوصی
میگوید که من مهمترین مشکلم با نظام بانکی است
و دنبال احکامی است که بتواند این مشکل را رفع
کند .مشــکالتش هم چند نوع است ،یکی از آنها
یگردد؛
بحثهایی اســت که به ماده  ۳۴ثبت برم 
بحث وثائقی که برخی تسهیالتگیرندگان گذاشتند
و االن بانکها آنها را به مزایده میگذارند و تملک
میکنند و مسائلی راجع به این وجود دارد .هم نظام
بانکی گرفتار شــده و هم بعضا همین کسانی که
تسهیالت گرفتند.
در مورد بحــث مطالبات معوق به بخش
خصوصی اقدامی در بودجه صورت میگیرد؟

بلــه ،در این مــورد هم ماجرا این اســت که برای
بازپرداخت بخشــی از مطالباتی که به هر دلیلی به
تعویق افتاده ،باید یک فرصتی داده بشود که بتوانند
اینها را بدهند .بحث مطالباتی اســت که بعضی از
این دســتاندرکاران بخش خصوصی بهخصوص
پیمانــکاران از دولــت دارند و همزمــان اینها به
بخشهای دیگــری از دولت بدهکارند؛ برای نمونه
به ســازمان امور مالیاتی ،گمرک ،تامین اجتماعی
و ...بحثی درباره قیمتگذاری نهادههای تولید دارد،
بحث مربوط به آنهایی که تســهیالت از حســاب
ذخیره ارزی گرفتند و به خاطر نوسانات نرخ ارز االن
دچار مشکل شدند و نمیتوانند پس بدهند ،بحث
ســرمایه در گردش را به عنوان یک موضوع خیلی
مهم مطرح میکنند و مواردی از این دست .حرف
من این اســت که بعضــی از اینها (مثال مطالبات
بانکها) به هیچ عنوان موضــوع بودجه و موضوع
سیاست مالی نیست .بعضیهایش هم هست ،مثل
همین بحث بدهی دولت به پیمانکاران که خب حاال
در بحث حمایت از تولید باالخره برایش یک فکری
شده و امیدواریم آن هم در دستور قرار بگیرد و به
نتیجه برســد .بعضی از این بحثها هم مثل بحث
قیمتگذاری نهادههای تولید ،مثل قیمت خوراک
پتروشــیمی و غیره ،نباید بحث ساالنه بودجهای
باشــد .برای اینها باید فرمــول و دامنهای وجود
داشــته باشد ،که دولت بتواند با اطمینان به بخش
خصوصی ارائه کند و بگوید که من  ۱۰سال رفتارم
بر این مبنا خواهد بود .حاال شما بروید ارزیابیتان
را انجام بدهید.
یعنی شــما میگویید این چیزها اصوال
نباید در قواره بودجه بیاید؟

دقیقا ،بعضی از چیزهایی که االن در بودجه میآید
و دســتاندرکاران را دچار مشکل میکند،اساسا
نباید در بودجه باشد .همه این دستاندرکاران باید
یک خواســته از دولت داشته باشند ،آن هم اینکه
بودجه موجب بیثباتی محیط اقتصاد کالن نشود،
در سطح خُ رد هم نباید تصمیمات ناگهانی بگیرد.
در شــرایط کنونی چه ما بخواهیم و چه نخواهیم
از طریق بودجه نمیتوانیم خیلی در موضوع رکود
تاثیرگذار باشــیم .با توجه به وضعیت قیمت نفت
و مجموعه شــرایط تحریم و مسائل مختلف عمال
بودجه ابزاری فرعی اســت .به عنــوان کالم آخر
«بزرگترین خواسته این است که بودجه شرایط را
بدتر و بیثباتتر نکند .دولت نرود مشکل خودش
را حل کند و مشــکل بخش خصوصی را از طریق
قیمت ارز و امثال اینها چندبرابر کند ».شــاید االن
این مسئله مهمترین مبحث باشد.
بهطور کلی بودجه  ۱۳۹۳چطور مدیریت
شد و چه ایرادها و مسائلی در آن بودجه دیدید
که بهتر است در بودجههای آتی کشور تکرار
نشود؟

افزایش هزینههای دولت باید با افزایش درآمدهایش متناسب شود

غالمرضا
تاجگردون
رییس کمیسیون
برنامه و بودجه
مجلس

باید بودجهای
در اختیار وزارت
نفت بگذاریم که
مجبور شود تولید
را افزایش دهد
و این تولید را با
مبلغیارزانتر
صرف تولید داخلی
و پتروشیمی کشور
کند.

نگر
آینده

موضوع نفت در بودجه سال  ۱۳۹۴شرایط خاصی پیدا کرده است .پیشبینیها نشان میدهد در روندی رو به
کاهش قیمت نفت حتی پایینتر از  ۴۰دالر نیز بیاید .بررسی این روند رو به کاهش ،هم تحلیل سیاسی دارد
و هم تحلیل اقتصادی .یعنی هم میتوان رگههایی از تاثیر تصمیمهای اقتصادی را در این کاهش یکباره رصد
کرد و هم تاثیر پارامترهای سیاسی را .اما پیش از پرداختن به آثار کاهش قیمت نفت و چگونگی تدبیر آن در
بودجه سال آینده ،باید دالیل این اتفاق بررسی و ارزیابی شود .در نگاه ما ،در سبد  ۹۰میلیونی نفت دنیا۳۰ ،
میلیون بشکه متعلق به اوپک است .از این  ۳۰میلیون بشکه ۱۰ ،میلیون متعلق به عربستان است .عربستان
با  ۹تا  ۱۰میلیون بشکه تولید نفت ،مصرف داخلیاش کمتر از کشور ما و چیزی در حدود  ۱۰یا  ۲۰درصد
اســت درحالی که مصرف داخلی ایران از سهم نفت کشور بین  ۵۰تا  ۶۰درصد کل تولید برآورد میشود .به
همین دلیل ،عربستان از دیرباز نیروی غالب در بازار اُپک بوده و هست .ارزیابی رفتار نفتی عربستان در جهان،
یک تحلیل شفاف دارد و یک تحلیل پشتپرده .تحلیل شفاف این است که عربستان میگوید چون قیمت نفت
باال رفته ،دالر آمریکا ارزش پیدا کرده ،بازار را گرفته و به چند میلیون بشکه رسیده است ،پس ما باید قیمت را
پایین بیاوریم که آن را از بازار خارج کنیم .این تحلیل شفاف عربستان است .تحلیل سیاسی ماجرا این است که
عربستان میخواهد بار دیگر نقش خود را در اقتصاد ،دین و در بازار سیاسی دنیا بازسازی کند و بهبود بخشد.
اینکه آیا این اتفاق ادامه پیدا میکند یا نه ،بحث دیگری است .آنچه مشخص است اینکه اگر روند معمولی را
در تحلیلهای بینالمللی و گزارش رشد اقتصادی کشورها رصد کنیم میبینیم که مثال گزارش اوپک نشان
میدهد که تا پایان ســال  ۲۰۱۵اتفاق خاصی در رشــد اقتصادی دنیا صورت نمیگیرد .ولی اگر بخواهیم از
زاویهای دیگر به موضوع نگاه کنیم چند پارامتر نشان میدهد در یک سال آینده ،باید منتظر تحوالت دیگری
هم باشــیم که این تحوالت میتواند قیمت نفت را رو به باال و یا پایین هدایت کند .در هر صورت ،هر اتفاقی
که بیفتد؛ قیمت نفت چه باال باشد و چه پایین ،ایران باید با درس گرفتن از این تکانهها ،هر روز بیش از پیش،
اقتصادش را از قید وابستگی به نفت رها کند تا از این باال و پایین رفتنها آسیبی نبیند.
دولت در نخستین گام مثبت ،قیمت نفت را در بودجه سال آینده تا  ۷۲دالر پایین آورد .درست است که در
این بین سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده ولی نکته این است که اقتصاد ایران روی فروش یک میلیون و
 ۳۰۰هزار بشکه تنظیم شده است .اگر در بلندمدت این معیار در دولت و مجلس جا بیفتد ،حاال که اقتصاد ایران به
صادرات یک میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه عادت کرده ۵۰ ،تا  ۷۰درصد عاید دولت میشود .بودجه دولت باید تثبیت
و روی یک عدد مشخص بسته شود ،تغییری هم در کار نباشد .البته این به معنای توقف یا کاهش تولید نیست.
بلکه در کنار این سیاست ،باید بودجهای در اختیار وزارت نفت بگذاریم که مجبور شود تولید را افزایش دهد و این
تولید را با مبلغی ارزانتر صرف تولید داخلی و پتروشیمی کشور کند .از این طریق هم وابستگی اقتصاد ما به بازار
بینالملل کمتر خواهد شد و هم روال تولید آسیبی نخواهد دید .گام بعدی این است که به دولت اجازه دهیم هر
چه توانست درآمدهای جاریاش را افزایش دهد ،هزینههای جاریاش را نیز باال ببرد .یعنی اگر توانست مالیات را
افزایش دهد ،حقوق کارمند و خدماتش را هم باال ببرد .ولی اگر دولت نتواند مالیات را افزایش دهد ،نباید با تکیه
بر درآمدهای نفتی ،هزینههایی مثل حقوق کارمندان یا سایر مصارف مثل یارانهها را افزایش دهد .اگر ما بتوانیم
این سیاستها را در یک دوره زمانی مشخص و با برنامهریزی درست ،به انجام برسانیم ،بدون شک موفق خواهیم
شد .برای نمونه در بودجه عمومی  ۲۲۰هزار میلیارد تومانی دولت ،سهم نفت حدود  ۷۲یا  ۷۳هزار میلیارد تومان
است .یعنی حدود یک سوم بودجه دولت وابسته به نفت است .اگر فرض کنیم  ۷۲تبدیل به  ۶۰شود ،یک هفتم از
این بودجه وابسته به نفت یعنی به عبارتی حدود  ۱۰یا  ۱۲هزار میلیارد تومان از بودجه دولت کم میشود .دولت
در ســال  ۱۳۹۴میتواند این میزان کاهش را از طریق تخصیص یا روشهای دیگر حل کند .یکی از این روشها
این است که در مجلس این  ۱۰هزار میلیارد تومان را از بودجه جاری و یا عمرانی کم کنیم .این یک نشانه و پیام
بسیار قوی به جامعه است که ما دربرابر این موضوع مقاوم هستیم و میتوانیم این کار را انجام دهیم .اگر دوستان
نماینده و عقالی مجلس بپذیرند که رشد جاری یا رشد اعتبارات هزینه دولت در سال  ،۱۳۹۴و به عبارت دیگر عدد
مطلقی که در هزینه جاری اضافه میکنیم به اندازه عدد مطلق افزایش در درآمدهای جاری دولت باشد ،میتوانیم
آن عدد  ۱۰یا  ۱۲هزار میلیارد تومان را که اثر مستقیم کاهش بودجه نفت است ،باالنس کنیم و بودجه واقعیتر
شود .اگر این کار را انجام دهیم در سال  ۱۳۹۴نوعی آرامش اقتصادی خواهیم داشت ،وگرنه در حالتهایی که بین
منابع و مصارف فاصله و یا به عبارتی کسری وجود دارد ،انضباط مالی برهم میخورد و وقتی انضباط مالی برهم
بخورد ،تورم ،افزایش نقدینگی و فشار هزینهای متوجه جامعه میشود .در شرایط فعلی این بهترین راهکار است
تا با بهرهگیری از اثرات مثبت کاهش قیمت ،بتوانیم با بحران دستوپنجه نرم کنیم .مطمئناً گذر از بحران به این
سادگیها امکانپذیر نیست اما سازوکار اقتصاد همین است .ایران در شرایط رکود است وگرنه با افزایش  ۳۰۰یا
 ۴۰۰هزار بشکه نفت در صادرات میتوانست هزینههای جاری را تامین کند.
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در سال ۱۳۹۲چه اتفاقی افتاد؟ سال  ۱۳۹۲نرخ ارز
مبنای بودجه دوبرابر شد .اگر یادتان باشد ،در سال
 ۱۳۹۱ما بودجه را بر مبنای  ۱۲۵۰تومان بســته
بودیم و در سال  ۱۳۹۲صادرات نفتمان نصف شد
و آمدیم نرخ ارزمان (مبنای بودجه) را دوبرابر کردیم.
خب!اگر ما میآمدیم به مردم میگفتیم که درآمد
نصف شده و برای مثال ما راجع به افزایش حقوق
و دســتمزد ،هدفمندکــردن یارانهها و بحثهای
دیگر تصمیمــی میگرفتیم ،قیمتها را بهگونهای
افزایش میدادیم کــه آن  ۱۱هزار میلیارد تومان
که االن مدام به بودجه فشــار میآورد و از بودجه
به حساب سازمان هدفمندکردن ریخته میشود،
حذف بشــود .اگر حقوقها را هم (اگر اشتباه نکنم
همان افزایش ،دســتکم  ۱۷هزار میلیارد تومان
برای دولت بار مالی داشــت) یک کاری میکردیم
در همان حد افزایش ســنواتی باشد ،نه اینکه
که 
بیاییم بیســت درصد افزایش دهیم و در عوض ۵
درصد افزایش میدادیم ،با این سیاستها الزم نبود
که نرخ ارز مبنای بودجه را دو برابر کنیم .منظورم
این نیست که نرخ ارز  ۱۲۰۰تومان بشود .ممکن
اســت نرخ ارزی که بازار را به تعادل میرســاند ۵
هزار تومان باشد ،اصال کاری به آن ندارم .میگویم
ایراد این اســت که از این ابزار ،به عنوان یک ابزار
سیاســت مالی استفاده میکنیم .اگر ما این کار را
انجام نمیدادیم و یک بودجه واقعبینانه مینوشتیم؛
بــر همان مبنا هم عمل میکردیــم .ما میتوانیم

وابســتگی به نفت را کم بکنیم .اشکالی که داریم
این است که راجع به قیمت نفت و قیمت ارز و ...
در بودجه تصمیم میگیریم اما اگر این را کامال از
بودجه خارج کنیم ،در آن صورت دولت باید بهگونه
دیگری برنامهریزی کند.

راهکارهای خروج از بحران
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بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی

اقتصاد سیاسی

ضرورت برنامهریزی راهبردی
در غیاب نگاه آمایشی و برنامه راهبردی ،منابع عظیم ثروت بههدر میرود

فیروز توفیق
استاد اقتصاد
دانشگاه تهران

وقتی از اقتصاد نفتی و تاثیر نفت بر برنامهریزی و
بودجه صحبت میکنیم و از حذف نفت میگوییم
باید به این نکته توجه کنیم که بر اســاس کدام
دیدگاه صحبــت میکنیم؟ دیــدگاه آرمانی که
حذف نفــت را آرزو میکند ،یا دیدگاه واقعنگری
کــه میبیند این عامل در اقتصــاد ایران غیرقابل

چشمپوشــی است و یا دیدگاهی که میخواهد از
نفت برای توســعه زیربنایی کشور استفاده کند.
از یکصدسال پیش دولتمردان ایرانی میخواهند
تاثیر نفت را در سیاست و اقتصاد کمرنگ کنند اما
هنوز نتوانستهاند و به این آرزوی دیرینه نرسیدهاند.
شــرایط فعلی ایران نیازمند برنامهریزی راهبردی

شاهراه رهایی از اقتصاد نفتی

اشتغالزایی و افزایش درآمد ارزی از آثار مثبت توسعه گردشگری است

غالمرضا کاتب
سخنگویکمیسیون
برنامه و بودجه
مجلس

یکم .نفت چه بخواهیم و چــه نخواهیم یکی از
چالشهای اصلی بودجه  ۱۳۹۴اســت ،چراکه در
ســال  ۱۳۹۴میزان فروش نفــت حتی به میزان
فروش ســال  ۱۳۹۳نخواهد رســید .پیشبینی
دولت این است که یک میلیون بشکه نفت نیز در
روز فروخته نخواهد شــد .در برنامه پنجم توسعه
مشــخص شــده بود کل درآمدهای هزینهای از
بودجه نفت صفر شود ،نگاه مقام معظم رهبری در
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی نیز این است
که درآمدزایی بودجه کل کشــور از بخش نفت به
صفر برســد .یعنی باید راهکار جایگزینی داشته
باشــیم که به نظر میرســد یک بخش از طریق
مالیات و بخش دیگر از طریق گردشگری محقق
میشود .کاری که در بودجه  ۱۳۹۳شده این است
که  ۱۰درصد از اعتبار صندوق توسعه ملی که از

درآمدهای نفتی تأمین میشود در صنعت هزینه
شــود که با توجه به مصوبه اخیر ،گردشگری هم
میتواند از این اعتبارات بهرهمند شود.
دوم .مجلس به دنبال نجات اقتصاد کشــور از
درآمدهای نفتی است و یکی از منطقیترین راهها
در این زمینه میتواند توسعه صنعت گردشگری
باشد ،رئیسجمهوری در دولت اعالم کردند سال
 ۱۳۹۴مالیاتهــا بیشــتر از  ۲۰درصد افزایش
نخواهد یافت ،بنابراین ســال آینــده درآمدهای
مالیاتی چندان افزایش نمییابد .مجلس هم موافق
نیست که در شرایط رکود فشار مالیاتی وارد شود.
با این شــرایط گردشگری به عنوان راهکار بعدی
میتواند کمک بزرگی به اقتصاد کشــور باشــد.
خوشــبختانه مجلس در آخرین تعامل با معاون
اول رییسجمهوری بر سر برخی مسائل و بهویژه

و اســتراتژیکی اســت که بتوان با توجه به منابع
تمامشدنی ،برای آینده اقتصاد و توسعه و نفت آن
تصمیمگیری کرد .باید برای استفاده از منابع عظیم
نفت برنامهریزی دقیقی داشته باشیم و بتوانیم آن
را در خدمت توسعه پایدار دربیاوریم .ایران سرشار
از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز است ،اما هیچگاه
نتوانستهایم به آنچه که در برنامههای توسعه عنوان
شده بهطور کامل عمل کنیم ،چراکه برنامهریزی
دقیق و مشخصی در این زمینه وجود ندارد .برای
کشوری که میخواهد بودجه خود را براساس منابع
تمامشدنی ببندد چارهای جز برنامهریزی درست و
دقیق وجود ندارد .در دولت گذشته ،نهتنها از این
درآمد سرشار استفاده درست نکردیم بلکه آن را در
خدمت تورم درآوردیم و در عوض هیچ راهبردی را
نیز برای برنامهریزی و صرفهجویی در نظر نگرفتیم.
در برنامههای توسعه عنوان میشود که باید سهم
نفت از منابع دولت هرســاله کمتر شود اما دولت
هر ساله به نفت وابســتهتر شده است .حال آنکه
دولت باید درآمد نفتی را طبق آمایش سرزمینی
برای توسعه کشور هزینه کند و هزینههای جاری
خود را از طریــق مالیات تامین کند .در برنامهای
که از سال  ۱۳۲۶در ایران آغاز شده ،درآمد نفت،
درآمد نیست بلکه ثروتی تمامشدنی است که باید
به برنامههای عمرانی اختصاص یابد .در برنامههای
بعدی نیز به همین شــکل قرار بــود درآمدهای
نفتی صرف برنامههای عمرانی شود .اما در غیاب
یک برنامه راهبردی این اتفاق رخ نداد .به منظور
یک برنامهریزی راهبردی و آیندهنگرانه باید توجه
تاکید بر اهمیت گردشــگری بــه توافقهایی نیز
رسید .مطابق این توافق در برنامه ششم حدود ۱۰
موضوع اصلی در دستور کار است که یکی از اینها
گردشگری خواهد بود .این بزرگترین رویکرد در
بحث درآمدزایی سال  ۱۳۹۴و برنامه ششم توسعه
است .ظرفیتهای گردشــگری میتواند در ابعاد
اشتغالزایی ،درآمد ارزی و مسائل فرهنگی کشور
را به مسیر مثبتی هدایت کند.
ســوم .دیر یا زود درآمدهای نفتی در جهان
تحتالشعاع مسائل حساس سیاسی و اقتصادی و
فناوریهای جایگزین قرار میگیرد و بهتر است در
بزنگاههایی مانند بودجه  ۱۳۹۴و وضعیت ویژه نفت،
کشور را – به اجبار هم که شده -از وابستگی صرف به
درآمدهای نفتی خارج کنیم .تا نفت در بدنه اقتصاد
کشور باشد ،تردیدی نیست که راهکارهای جایگزین
نمایندگان و کارشناسان راه به جایی نخواهد برد و
همه چیز بر دور باطل درآمدهایی نفتی میچرخد.
درآمدهایی که رفتهرفته در جهان دستخوش تغییر
و تهدیدهای جدی شده است .در کنار درآمد حاصل
از گردشگری میتوان به صادرات غیرنفتی هم توجه
کرد .صادرات غیرنفتی میتواند راهی مناسب برای
جداکردن بودجه از نفت باشد ،بنابراین اگر بخواهیم
با خوشبینی به ماجرای کاهش یکباره قیمت نفت

داشت که )1 :قیمت نفت در دو دهه گذشته بین
 ۱۵دالر تا  ۹۸دالر تغییر کرده است .پس میتوان
فرض کرد که این قیمتها میتواند در آینده نیز
افزایش شدید یا کاهش شدید پیدا کند و این یکی
از محورهای موثر در برنامهریزیهاست )2 .ممکن
اســت توافق ژنو در آینده با موفقیت اجرا شود اما
این امــکان هم وجود دارد که مذاکرات طوالنیتر
شــود یا در حالت سوم منتفیشدن توافق مطرح
است )3 .منابع عظیم ثروت نفت نباید به هدر رود
و صرف هزینه جاری و استفاده از کاالهای لوکس
غیرضروری و ارزانقیمتشود .درآمد نفتی باید در
هزینههای تولیدی و عمرانی و برنامههای راهبردی
هزینه شود )4 .دولت برای تامین هزینههای خود
هیچ راهی جز اخذ مالیات ندارد .باید از ثروتمندان
و از حوزه خدمات و واســطهگری مالیات گیرد و
برای تولید و صنعت هم سوبسید دهد .کشورهای
اسکاندیناوی و البته اکثر کشورهای پیشرفته دنیا
هزینه جاری و خدمات عمومــی خود را از منبع
درآمدهای مالیاتی تامین میکنند .ازهمینرو باید
دولــت با تصویب مقررات و مصوبــات و با اجرای
قوانین درست با فســاد مالی و اداری مقابله کند
و بتواند شــفافیت را در همه زمینهها بهخصوص
اقتصادی بهوجود بیاورد .اگر شــفافیت اطالعاتی
باشــد در این صورت اصالح ساختار اخذ مالیات و
صرف درآمد حاصل از نفت در پروژهای زیرساختی
و عمرانی و تولیدی میتواند همان برنامه راهبردی
باشد که درباره آن صحبتشد؛ برنامهای که آرزوی
توسعه ایران را دارد.

نمیتوانیم بدون آیندهنگری درباره قیمت نفت برنامهریزی کنیم

بودجه سال آینده دولت ،باید تا حد ممکن بودجهای انقباضی و مبتنی بر حذف هزینههای غیرضروری باشد.
در اقتصاد ،همواره به دنبال ایجاد تحوالت بنیادین بودهایم ،شاید سال  ۱۳۹۴و قیمت نفت چهل دالری فرصت
ی خود چارهاندیشی
مناسبی را پیشروی بخش تولید قرار دهد تا بتوان بهطور جدی برای درمان اقتصاد نفت 
کنیم.

رضا رحمانی
رییس کمیسیون
صنایع و معادن
مجلس

شاید سال
 ۱۳۹۴و قیمت
نفت چهل دالری
فرصت مناسبی را
پیشروی بخش
تولید قرار دهد
تا بتوان بهطور
جدی برای درمان
ی خود
اقتصاد نفت 
چارهاندیشی کنیم.

نگر
آینده

رقم کل بودجه عمومی کشور  ۲۲۴هزار میلیارد تومان است که از این میزان ،دولت  ۷۱هزار میلیارد تومان
درآمد را از محل فروش نفت در الیحه بودجه لحاظ کرده است .مجلس در شرایطی برای بررسی بودجه
 ۱۳۹۴آماده میشود که قیمت جهانی نفت به شکل غیرقابل پیشبینی افت کرده و باید دید در وضعیت پیشرو
یتواند بر بحرانهای احتمالی سال آینده فائق آید .اگرچه کاهش قیمت نفت در نگاهی بلندمدت
دولت چگونه م 
به نفع اقتصاد کشور خواهد بود اما بههرشکل اتاق فکر اقتصادی دولت باید به راهکارهای گذر از این مسیر دشوار
اندیشیده و پیشبینیهای الزم را در این زمینه انجام دهد .به اعتقاد کمیسیون صنایع و معادن برای عبور از
ش بودجهای ،دولت باید سال آینده هر چه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از
این چال 
تولید ملی را اجرایی کند .اقتصاد مقاومتی یک ضرورت ،و نجاتدهنده برای کشور است که باید برای تحقق آن
از کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت اســتفاده و روی کسب درآمدهای دیگر تمرکز کرد .رویکردی که
متاسفانه در بودجۀ پیشنهادی دیده نشده است .برای نمونه اعتبار مربوط به تولید فرش که از جمله کاالهای
صادراتی است از  ۲۹میلیارد تومان به  ۱۵میلیارد تومان کاهش یافته یا موضوع صادرات در الیحه بودجه ضعیف
دیده شده است .توقع این است که منابع غیرنفتی به درستی دیده شود تا بتوان درآمدهای دیگر را کسب کرد
و این رویکرد آثار مثبتی را در سال آینده برای کشور به جا بگذارد.
استفاده دولت از ظرفیت صنایع و معادن به عنوان راهکار اساسی جایگزینی نفت در درآمدهای کشور از
دیگر راهکارهای کنترل اوضاع فعلی است ،دولت میتواند در دوران افول نفت ،از قابلیتهای نهفته در
معادن مهجور اســتفاده کرده و کســب درآمد کند .مطابق یک حکم قانونی ،دولت باید  ۶۵درصد از حقوق
مالکانهای که از معادن میگیرد را به وزارت صنعت بدهد تا آن وزارتخانه برای زیرســاختها هزینه کند .این
میزان در سال قبل  ۱۰درصد بود و امسال به  ۲۰درصد افزایش یافته ولی همچنان یک حکم قانونی اجرا نشده
است .حکم دیگر این است که باید  ۱۵درصد از این حقوق مالکانه معادن برای رفاه مردمی که معدن در منطقه
آنها واقع شده هزینه شود .این میزان نیز در بودجه حدود سه درصد پیشبینی شده که باز هم با میزان مندرج
در حکــم قانونی فاصله دارد .درآمدهای معدنی این قابلیت را دارد که اقتصاد را از درآمدهای نفتی جدا کند.
همچنین شهرکهای صنعتی یکی از زیرساختهای اصلی صنعت کشور است .از  ۹۳۱شهرک صنعتی حدود
 ۴۵۰شهرک گازرسانی شده ،حدود  ۷۵۰شهرک دارای برق و  ۶۸۰شهرک آب دارد .الباقی شهرکها چنین
امکاناتی را نداشته و طبیعتا با این شرایط توان فعالیت نیز ندارند .در این وضعیت دیده شده که دولت اعتبارات
کافی برای بهبود وضعیت این شهرکها در نظر نگرفته حال آنکه توجه به این شهرکها باعث بهبود وضعیت
صنعت در کشور میشود.
اتفاق خوبی که در الیحه بودجه افتاده آن اســت که دولت اعتبار صندوق ضمانت از صادرات را ۲۰۰
میلیون دالر افزایش داده اســت .همچنین اعتبار صندوق حمایت از شرکتهای دانشبنیان نیز ۳۰۰
میلیون دالر افزایش یافته که جهتگیری مثبتی است .دولت همچنین  ۱۰۰میلیون دالر برای صندوقهای
حمایت از صنایع الکترونیکی ،معدنی ،صنایع دریایی و حمایت از سرمایهگذاری از صنایع کوچک در نظر گرفته
اما اعتبارات برای بهبود زیرساختها کم است .از طرف دیگر سالهای گذشته بانک مرکزی  ۵/۳میلیارد دالر
در بانک صنعت و معدن و کشــاورزی سپردهگذاری میکرده که واحدهای مربوطه از محل این سپردهگذاری
تسهیالت دریافت میکردند اما امسال این موضوع بکلی حذف شده است که به دنبال احیای مجدد آن هستیم.
اتفاق غیرقابل پذیرش دیگر در الیحه بودجه آن است که سهم تولید از درآمدهای هدفمندی حدودا نصف شده
است .از طرف دیگر با گذشت  ۱۰ماه از سال هنوز سهم تولید داده نشده که باز هم امیدواریم این سهم تا پایان
ســال اختصاص یابد .سال گذشــته دولت اعتبار  ۱۰هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از تولید در بودجه
تخصیص داده بود که امســال این میزان به  ۵۲۰۰میلیارد تومان رسیده است .انتظار این بود که دولت یارانه
ثروتمندان را حذف کند نه اینکه از یارانه بخش تولید بکاهد .متاسفانه از زمان اجرای قانون هدفمندی تولید
بیشترین آسیب را دیده است.

ی و چهارم  /بهمن 1393
شماره س 

بنگریم ،پایین آمدن قیمت نفت ،فرصتی برای رونق
و اعتالی کشــور بهوجود خواهد آورد و بخشهای
مختلف ناگزیر از ارائه راهکارهای مثبت برای خروج
از این بحراناند.
چهارم .در کنار این مسائل صرفهجویی در ابعاد
ملی و ترویج آن از ســوی رسانه ملی نیز میتواند
تعیینکننده باشد .چنانچه در حال حاضر بر اساس
آمار۸۰ ،درصد گاز مصرفی در بخش صنعت و تولید
مصرف میشود و باید تالش شود با صرفهجویی در
اداره خط تولید فعال باشد تا اشتغالآفرینی که امر
بسیار مهمی در اقتصاد کشور است ،شکوفا شود.
نکته دیگر اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه
سال آینده ۳۵ ،درصد است که نشانگر این است که
بخش اعظمی از بودجه  ۱۳۹۴توسط مالیاتهای
دریافتی محقق خواهد شد .بههمین خاطر تاکید
ما – از منظر نمایندگان مجلس – این اســت که
برای مدیریت و دریافت مالیات ،هم باید راهکارهای
مناســبی اندیشیده شود و هم از فرارهای مالیاتی
جلوگیری بهعمــل آید .همچنین صرفهجویی در
هزینههای جاری دستگاهها و افزایش بهرهوری از
دیگر راهکارهــای مهم برای تحقق بودجه ۱۳۹۴
است که امیدواریم از سوی دستگاههای مسئول با
جدیت بیشتری دنبال شود.

درآمدهای بدیل در بودجه
به جای درآمدهای نفتی
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بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی

اقتصاد سیاسی

افزایش درآمد مالیاتی
و دولت پاسخگو

دولت با تغییر رویه گذشته ،به سالها چالش اتکا به نفت پایان دهد
1

آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه و
کارشناس مسائل
اقتصادی

یکی از ســؤالهای مهمی که دولت همواره در الیحه
بودجه پاسخگوی آن بوده ،قیمت نفت و دالر است که
تعیین آن از یک سو مسیر سال آینده اقتصاد کشور
را مشخص میکند و از سوی دیگر تحت تاثیر عوامل
یشود .در شرایط
داخلی و خارجی بسیاری مشخص م 
حاضر نوسانات ارزی و کاهش قیمت نفت تحت تاثیر
عوامل خارجی اســت و باعث شده دولت ایران برای
کسب درآمدها و تامین هزینههای خود دچار بحران
شود .از آنجا که در طول یک سال مالی ،کاهش قیمت
نفت یــا افزایش نرخ ارز ،احتمال کســری بودجه را
پدیدار و نگرانیهایی ایجاد میکند ،دولت باید درصدد
ایجاد درآمدهای غیرنفتی باشد .موضوعی که از دیرباز
خواست تاریخی مردم و دولتمردان بوده و تا به امروز
ادامه دارد.
2
متاســفانه در بودجه سال  ،۱۳۹۴وابستگی به نفت
نهتنها به حاشــیه راندهنشده بلکه درآمد نفت اساس
بودجهنویسی قرار گرفته است .اینچنین است که در
اثر نامالیمات فعلی در بازار نفت ،بروز مشــکالتی در

این بخش طی سال مالی آینده متصور است .در این
شــرایط ،هرچند دولت باید منابع درآمدی دیگری را
جایگزیــن نفت کند ،اما در عین حــال ،دور از ذهن
است که بتوان در کوتاهمدت درآمدهایی چون عایداتِ
گردشــگری و یا صادرات محصوالت غیرنفتی را به
عنوان جایگزین این منبع درآمدی عظیم طرح کند،
چراکه این حوزهها نیاز به سرمایهگذاری و برنامهریزی
دقیق و بلندمدتی دارد که متاسفانه تا به امروز در آن
توفیقینیافتهایم.
3
در وضعیت کنونی ،برای غلبه بر بحران آتی شاید تنها
راه ممکن ،اصالح ساختار مالی و تنظیم منبع درآمد
جدید بر پایه عوارض و مالیات باشــد ،البته با درنظر
گرفتــن این مالحظه که پایه مالیاتی جدید نباید به
تولید لطمه بزند .اگر نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا
کند ،باعث ایجاد رکود میشود .تنها راهحل کوتاهمدت،
شناسایی راههای فرار مالیاتی و اخذ مالیات و افزایش
مالیات بــرای کاالهای غیرضروری ،کارهای غیرمولد
و شــغلهای کاذب است .نخستین و بزرگترین نفع
حاصــل از حمایت تولید و اخذ مالیات از بخشهایی

کردند ،افزایش رقابتپذیری به

که از مالیات فرار می
معنای واقعی کلمه در اقتصاد کشــور و پا گذاشتن
در راه پیشرفت است .کشــورهایی که پایه و اساس
اقتصاد آنهــا بر دریافت مالیات عمومی بنا شــده،
همواره کشــورهای موفقی بوده و هستند ،چراکه در
این کشورها ،دولت به واسطه دریافت مالیات از جامعه،
به مردم پاســخگوتر است و مردم نیز با پرداخت پول
از دولت طلبکا ر هســتند .این رویه به خاطر تقویت
ارتباط دولت -ملت و تضمین نظارت همیشــگی بر
عملکرد دســتگاه اجرایی ،به روند توسعه یک کشور
کمک قابلتوجهی میکند .اگر ایران نیز وارد چنین
جریانی شود و جایگزین مالیاتی برای درآمد نفتی خود
پیدا کند در گذر از روزگار با هیچ نوسان قیمتی دچار
مشکل نخواهد شد .در ایران از دیرباز به علت وابستگی
درآمدهای دولت به نفت ،هیچگاه فشاری برای دریافت
مالیات وجود نداشته و همین امر سبب شده که فرار
مالیاتی افزایش پیدا کند ،نرخ مالیات پایین باشــد و
دولت انگیزهای برای دریافت مالیات نداشــته باشد.
اگرچه هر زمان که نوسان قیمت ارز و کاهش قیمت
نفت رخ میدهد شــاهد توجه دولتمردان به موضوع
مالیات هستیم ،اما زمانی که موارد عنوانشده بهبود
پیدا کند مجددا ًبحث مالیات و مشکالتی که این بخش
دارد به فراموشی سپرده میشود .اگر دولت مالیات را
در بودجه پررنگتر ببیند باعث خواهد شد که میزان
وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند .زمانی
که مبنای کار پیشبینی قیمت آینده باشد دولت این
امکان را ندارد که بهدرستی برای یکسال برنامهریزی
کند؛ در نتیجه اگر درآمد نفتی خوب باشد ،دولت در
اجرای طرحهای ملی و عمرانی موفق خواهد بود اما
درمقابل عکس این موضوع باعث توقف طرحها خواهد
شد .رویه مبتنی بر اتکای به نفت که سالهای متمادی

اقتصاد بدون نفت،آرزوی تاریخی
برنامهریزی ،شفافیت و قانونمندی شاهکلید معضالت اقتصادی ماست

سعید شیرکوند
معاون اسبق وزیر
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دانشگاه تهران
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اقتصاد ایران در ابعاد مختلف ملی و منطقهای ،روزگار سختی را میگذراند و عالوه
بر اثرات منفی تورم باال ،رکود اقتصادی و تحریمها طی سالهای اخیر ،سیاستهای
اقتصادی دولت گذشته نیز نهتنها گشایشی در وضعیت وخیم آن بهوجود نیاورده ،بلکه
موانع و مشکالتی جدی در مسیر رشد و توسعه آن ایجاد کرده است .در این اقتصاد،
هم با دخالت عوامل درونزا مواجهیم ،و هم با دخالت عوامل برونزا به عنوان متغیرهای
اساسی در اقتصاد دست بهگریبانیم که شرایط را برای برنامهریزیهای میانمدت و
بلندمدت سخت ،و گاه غیرقابل پیشبینی و اجرا میکند.
زنجیرۀ معضالت و موانع همافزا

شــرایط اقتصادی امروز ،حاصل عوامل مختلفی است .معضالتی که در بسیاری
از موارد ،همچون شــاخصهایی همافزا عمل کرده و اثرات مخرب یکدیگر را تقویت
کردهاند .به همین دلیل است که در رمزگشایی از دالیل این وضعیت ،نمیتوان بر نکته
ی مانند زنجیرهای تخریبگر
خاصی تاکید کرد چراکه این عوامل به دلیل درهم تنیدگ 
بر یکدیگر تاثیر و تأثر متقابل دارند .سیاســتگذاران و دولتمردان معتقدند برای این
که بتوان اقتصاد را از این شــرایط به وضعیت بهتری منتقل کرد ،باید مجموعهای از
طرحهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت را در نظر بگیریم که در پیوستگی و به
موازات یکدیگر عمل کنند .نمیتوان از بهبود اوضاع اقتصادی صحبت کرد ،اما هر یک

از بخشهای تولید ،سیاستهای پولی یا تجارت خارجی را نادیده گرفت .تالش برای
بهبود شرایط اقتصادی به رویکردی همهجانبهنگر محتاج است.
قانونگرایی؛ نخستین قدم بهبود اوضاع

التزام دولت به قراردادها ،نظامنامهها و در تعبیر کالنتر ،التزام همگانی به «قانون»
بهترین نقطه شــروع برای بهبود اوضاع اقتصادی کشــور است .یعنی پیش از اینکه
دولت بخواهد وارد حوزۀ سیاستگذاری شود یا برنامههای اجرایی خود را عملیاتی کند
باید الزاماتی را بپذیرد .اولین الزام تعیینکننده ،تعهد به قانون است .عامل بسیاری از
ناکارآمدیها در دولت قبلی در همین نکته نهفته بود که دولت به ســند چشمانداز،
برنامههای پنجساله ،سند بودجه ساالنه و هر چیزی که در کشور به عنوان «قانون»
شناخته میشد متعهد نبود و از این طریق نوعی گشادهدستی و درهمریختگی ایجاد
کرده بود که در بسیاری موارد مشکلساز شد .بنابراین اگر دولت فعلی بخواهد تالش
خود را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور آغاز کند ،ابتدا باید این موضوع را نهادینه و
به همه فعاالن اقتصادی ،سیاستگذاران ،برنامهریزان ،صاحبنظران و البته بدنه اجرایی
کشــور گوشزد کند که اگر ما بخواهیم در جهت بهبود اوضاع اقتصادی ،سیاستی را
اتخاذ کنیم ،الزم است الزاما به این سیاست وفادار باشیم .در عین حال ،هرچند التزام به
قانون میتواند عوامل درونزا را به اشکال گوناگون بهبود بخشد ،اما متاسفانه متغیرهای

برای ایران چالش ایجاد کرده است ،باید تغییر کند.
4
مطابــق آمارها بیش از  ۲۵درصد فــرار مالیاتی در
ایــران وجود دارد که اگر این پــول با تولید ناخالص
داخلی محاسبه شود نشان میدهد که دولت ساالنه،
چندین هزار میلیارد تومان از دست میدهد .بسیاری
از واحدهــای صنفی با وجود درآمد باال هیچ مالیاتی
پرداخت نمیکنند یا حتــی در جدول مالیاتی دیده
نشدهاند .از این رو باید روند دریافت مالیات از واحدهای
صنفی بازنگری شــود .مسئله دیگر تجمیع مالیاتی
اســت .افرادی هســتند که در بخشهای مختلفی
فعالیت میکنند اما مالیاتی نمیپردازند .این افراد باید
شناسایی شــوند .خیلی از فعالیتها که دلیلی برای
معافیت مالیاتی ندارند باید از دایره شــمول معافیت
مالیاتی خارج شوند .دولت باید افراد ،سازمانها و هر
نهادی که از مالیات فرار میکند را شناسایی کرده و
آنها را با اصالح مقررات و قوانین موظف به پرداخت
مالیــات کند .در بخش خدمات هــم باید مالیات بر
خدمات اصالح شود ،چراکه این بخش نسبت به درآمد
خود ،نرخ مالیات بسیار پایینی پرداخت میکنند .در
بخش خدمات و خریدوفروش ،باید صاحبان بنگاهها
موظف شوند فروش خود را ثبت و ضبط کنند و نسبت
به درآمدشــان مالیات برای آنها ابالغ شود .در بخش
عوارض هم مالیات بر واردات ،ساختوســاز و امالک،
داللیها و کسانی که خریدوفروش واسطهای و دست
دوم انجام میدهند افزایش یابد.
5
قیمت نفت همیشــه با نوســان همراه بوده و این
اتفاق تازهای در بازار نفت نیســت ،لذا دولت همواره

باید آمادگی رویارویی با این نوســانات را داشته باشد
و نگذارد بودجه کشــور تحت تاثیر آنها قرار گیرد .در
عین حال ،باید به تغییر شــرایط هم خوشبین بود
چراکه این کاهش قیمتها موقتی و گذراست .با این
حال از فرصت ِ
نفت ارزان هم میتوان استفاده کرد و
برای این اســتفاده دو راهکار به نظر میرسد :نخست
اینکه روی صادرات غیرنفتی تمرکز کنیم تا شاید از
این رهگذر به قطع وابســتگی نفتی بودجه کشور در
آینده دور امیدوار شویم .از طرف دیگر شاید به دلیل
نوســانات ارز و وابســتگی مواد اولیه و بازار فروش به
ارز ،در این مقطع واردات از تولید به صرفهتر باشــد.
تجربــه دورههای قبل هم ثابت کرده که حتی زمانی
که درآمد ارزی باالیی داشتیم ،نتوانستیم در پروژههای
اولویتدار سرمایهگذاری کنیم .دولت باید تمام تالش
خود را مصروف کاهش وابستگی به نفت کند و با درس
گرفتن از گذشته ،تنها در پروژههایی با اولویت بیشتر
سرمایهگذاری کند؛ اما این هم انتظار نابهجایی است
که بخواهیم تمامی خواست تاریخی خود را که در هیچ
دولتی محقق نشده بخواهیم که در دوران این دولت
محققکنیم.

عمده مخــارج دولت در بخش عمرانی و هزینههای
جاری اســت ،اما شــاید چندان نتوان از هزینههای
جاری کم کرد .دولت در کوتاهمدت نمیتواند بعضی از
کارمندان خود را بازنشسته کند ،یا آنها را کنار بگذارد،
و یا اینکه بعضی نهادها و سازمانها را در هم ادغام کند
اما باید در این راه قدم بگذارد و بتواند حداقل بودجه
اینها را به شیوه ریاضتی ببندد .شاید در این وضعیت،
یکی از بهترین راهها خصوصیسازی به معنای واقعی
کلمه (نه تبدیل دولتی به شبهدولتی) باشد تا دولت را
چابک و کارآمد کند.

6

8

دولت در تالشــی تازه ،با ارسال الیحهای به مجلس
اعالم کرده که میخواهد رکود و تورم را توامان کنترل
کند .این رویکرد چشــمانداز خوبــی برای وضعیت
مالی کشــور در سال آینده ترسیم میکند چراکه در
ایــن الیحه دولت بر بخش تولید تمرکز زیادی کرده
است .تجربه نشان داده که با سرمایهگذاری بر تولید،
حمایت از تولیدات داخلی و اختصاصدادن یارانههایی
در اجرای فاز جدید هدفمندی یارانهها و حمایتهایی
ش میتوان امیدوار
چون اعطای تسهیالت به این بخ 

اکنون همه امیدها به نتیجه مذاکرات هستهای ،کاهش
تحریمها و افزایش قیمت نفت است که در نتیجه آن
دولت بتواند شرایط بحرانی را پشت سر بگذارد .با این
به همان شیوه اقتصاد
حال اگر این اتفاق نیفتد باز هم 
مقاومتی و ریاضتی نیاز داریم که همت باالی مردم و
مسئوالن را توامان طلب میکند .با اینهمه ،میتوان
به آینده مذاکرات ،افزایش قیمت نفت و بهبود وضعیت
مالی کشــور خوشبین بود و مطمئن ماند که قیمت
نفت در آیندهای نزدیک ،به ثبات خواهد رسید.

اصالح سیستم مالیاتی ،گامی به پیش

مطابق آمارها
بیش از  ۲۵درصد
فرار مالیاتی در
ایران وجود دارد
که اگر این پول
با تولید ناخالص
داخلیمحاسبه
شود نشان میدهد
که دولت ساالنه،
چندین هزار میلیارد
تومان از دست
میدهد.

به درآمد مالیاتی نداشته و در  ۳۰تا  ۴۰سال گذشته اخذ مالیات به نحو بسیار ناچیزی
در دستور کار دولتها قرار داشته است .دلیل این امر آن است که دولت میتوانسته به
راحتی نفت را بفروشد و با پول آن کشور را اداره کند .در عین حال ،فروش نفت هیچ
ربطی به تولید کشــور ،رشد سرمایهگذاری ،نیروی انسانی و ...نداشته و دولت مانعی
در برابر خود احساس نکرده است .امیدواریهایی وجود دارد که در اثر فشارهایی که
از طریق فروش نرفتن نفت به دلیلتحریمها به کشــور وارد میشود ،دولت مقداری
متنبهشده و تحرکی به سمت بحث مالیاتها داشته باشد .اینها اهم برنامههایی است
که میتواند در کوتاهمدت نیز به نتیجه برسد و دولت باید بتواند برای مشکالت خود در
شرایط حاضر برنامهریزی دقیقی داشته باشد.
آرزوهای تاریخی در سال سخت پیشرو

ســال آینده ،سال ســختی خواهد بود اما دولت یازدهم اگر با برنامهریزی دقیق،
ســناریوهایی که در دست دارد را محقق کند ،بدون شک بر مشکالت غلبه خواهد
کرد .مهم این است که اصالح قوانین مالیاتی و حمایت از تولید و اصالح ساختارهای
اقتصادی حتما مورد توجه واقع شود تا ضمن حل مشکالت مقطعی ،وابستگی بودجه
به عوامل برونزا مثل قیمت نفت نیز کمتر شود .البته دولت نمیتواند تمام مشکالت
ســاختاری -تاریخی اقتصاد ایران را در مدت کوتاه باقیمانده حل کند اما با توجه به
ارادهای که برای حل این مشــکالت وجود دارد ،امیدواریم مشکالتی که با مدیریت
درســت و توجه به مسائل زیربنایی اقتصاد مثل برنامهریزی ،شفافیت و قانونمندی
بهتدریج اصالح خواهد شد ،زمین نماند و زمینهها فراهم آید تا سیستم درآمدی حاصل
از تولید و صنعت ،آرام آرام جایگزین نفت شود .آرزویی که آرمان تاریخی ماست.
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سیستم مالیاتی در ایران تاکنون نتوانسته جایگاه حقیقی خود را به دست بیاورد.
واقعیت این است که در ایران مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند ،چراکه دستگاه
مالیاتی بین مردم محبوب نیست ،نتوانسته اعتماد آنها را برای خرجکردن وجوهشان
کسب کند و بنابراین نمیتوان به عنوان منبع درآمد دولتروی آن حساب کرد .نگاهی
به عملکرد مالیاتی دولت نشان میدهد که تا قبل ازسال  ،۱۳۹۰دولت اصال احتیاجی

7
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برونزایی هم در کارند که داخل سیســتم و مدل تعریف نمیشوند و برنامهریزی و
کنترل آنها در توان ما نیست .با این حال ،تجربه نشان داده که متغیرهای درونزای
سیستم اقتصادی از متغیرهای برونزا بیشترند و هرچند نتوان برای متغیرهای برونزا
فکری کرد اما با بهبود متغیرهای درونی نیز میتوان نظام اقتصادی کشــور را تا حد
زیادی اصالح کرد .در کنار توجه به عوامل درونی مثل عدم التزام به قوانین و مشکالت
ساختاری و امثال اینها ،به سناریوهای دیگری نیز احتیاج داریم .قیمت نفت به عنوان
یک متغیر بسیار اثرگذار در برنامهریزی اقتصاد ما تاثیرگذار است که شاید به معنای
واقعی کلمه غیرقابل برنامهریزی باشــد ،امــا در دولت اصالحات برای همین متغیر
خارجی نیز در داخل تدابیری اتخاذ شد .صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی
دو صندوقی بودند که موجودی آنها در شــرایط بهبود درآمد نفت افزایش مییافت.
سرمایهای که باید در جهت گسترش تولید ،صنعت و موارد ضروری استفاده میشد،
متاسفانه موجودی آن در دولت قبلی کانلمیکن تلقی شد .اکنون نیز دولتی بهشدت
بدهکار داریم که در کنار تحریمهای ظالمانه ،با قیمت پایین نفت نیز روبروست .اما باید
چارهای اندیشید ،برای مشکالت داخلی برنامهریزی کرد و راه حلی پیدا کرد.

بود که بودجه امســال ره به سالمت ببرد ،کشور را از
رکود بیرون بیاورد و تورم را کاهش دهد .مسئله مهم
این اســت که دولت و بانک مرکــزی بتوانند در این
راه پولهای سرگردان در جامعه را جمعآوری کنند.
اگرچه باالبردن نرخ سود تسهیالت ،کاری ضدتولیدی
اســت اما عالوه بــر افزایش درآمدهــا ،معوقههای
عقبمانده را جمعآوری میکند و از طریق آن میتواند
به بخش تولید تسهیالت الزم را ارائه دهد.
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آیندهنگر :این درست که مسقط پایتخت عمان در
ماههای گذشته ،مرکز دیدارها و تبادل پیام میان ایران
و امریکا شده بود اما رفتوآمدهای مقامات ارشد بخش
خصوصی و دولتی ایرانی به عمان جنبههای دیگری
نیز داشته است :گسترش روابط تجاری ایران با دوست
استراتژیک سیاسیاش ،عمان .از این رو محمدجواد
ظریف تنها وزیر ایرانی به مســقط ســفر کرده نبود؛
بلکه عمان در اولین هفته کاری سال جدید میالدی
میزبان مهنــدس محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت بود .هدف اصلی این ســفر ،شرکت
در پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور
بود .نعمــتزاده در خصوص این کمیســیون گفته
اســت« :حضور  ۲۰۰نفر از تجار ایرانی درکمیسیون
مشترک اقتصادی دو کشــور حاکی از عالقهمندی
ایران به گســترش روابط تجاری با عمان است .» هم
از این رو بود که در پایان این کمیســیون مشترک،
دو سند جامع همکاری اقتصادی میان وزرای ایرانی
و عمانی به امضا رســید .این اما تنها رویداد تجاری
امیدبخش در روابط تجاری دو کشــور نبود؛ جلسه
پانزدهم کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان،
همزمان بود با آغاز به کار نمایشگاه اختصاصی بازرگانی
جمهوریاسالمی ایران در مسقط .این نمایشگاه که به
همت شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران
و ســازمان توسعه تجارت برپا شــده بود ،با استقبال
فعاالن اقتصــادی و بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی
مواجه شــد .به گونهای که  ۸۶شرکت در زمینههای
مختلف و گروههای کاالیی چون مصالحســاختمانی،
خدماتفنی و مهندســی ،صنایعالکترونیک  ،فرش،
دارو ،خودروسازی ،برق ،موادغذایی و خشکبار ،مبلمان
و دکوراسیون داخلی و صنایع فوالدی در آن شرکت
کردند.
ی در تهران
مقامات عمان 
ی در یکی دو ماه گذشــته برای
مقامــات عمانــ 
گسترش روابط تجاری دو کشور از سفر به تهران غافل
نبودند .ماه گذشته سعید الکیومی رییس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و عمان به تهران آمد تا با مقامات ارشد
بخش خصوصی ایــران از جمله رییس اتاق بازرگانی
ایران به مذاکره بنشیند .الکیومی در تهران گفت که
عمان آماده کمک به ایران در روزهای تحریم اســت
زیرا« :اگر دوســت در مشــکل و سختیها به کمک
دوست خود نیاید ،دوست نیست ».الکیومی همچنین
با اشــاره به اینکه تصور این است که بازار عمان بازار
کوچکی برای روابط تجاری با ایران اســت ،گفته بود:
«این تصور درستی نیست و باید این دید اشتباه عوض
شود و بازار عمان یک بازار بینالمللی است چراکه ما
همه درها را برای بازار بینالمللی در کشور عمان باز
کردهایم ».او از عدم وجود خط مســتقیم کشتیرانی
میان دو کشــور گالیه کرده بود .رییس عمانی اتاق
بازرگانی مشــترک دو کشور همچنین از سفر هیئت
بلندپایه تجاری دیگری از عمان به ایران در بهار آینده
خبر داد و این پیشــنهاد را بــه بازرگانان ایرانی ارایه
کرد« :دولت عمان در نظر دارد که بندری را تجهیز و

«ایران و عمان
میتوانند در قالب
یک برنامه ۴
ساله به تجارتی
بالغ بر دو میلیارد
دالر در بخش
کاالهایغیرنفتی
دست پیدا کنند.
در حال حاضر از
 ۵۶میلیارد دالر
صادرات عمان
سهم ایران از
این رقم تنها ۲۵
صدمدرصد است
که آمار مناسبی
نیست.
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آماده کند تا محصوالتغذایی به این بندر وارد و دیگر
محصوالت ایرانی از این طریق به کشورهای آفریقایی
و حوزه خلیج فارس صادر شوند و اگر این محصوالت
در کشور عمان بستهبندی و برچسب عمان را بخورند
از معافیت گمرگی بهرهمند خواهند شــد ».در برابر
غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران نیز از برنامهریزی
مشترک برای گسترش حجم مبادالت دو کشور خبر
داد و تأکید کرد« :ایــران و عمان میتوانند در قالب
یک برنامه  ۴ساله به تجارتی بالغ بر دو میلیارد دالر
دربخش کاالهای غیرنفتی دست پیدا کنند .در حال
حاضر از  ۵۶میلیارد دالر صادرات عمان سهم ایران از
این رقم تنها  ۲۵صدمدرصد اســت که آمار مناسبی
نیســت .در کنار آن از  ۶۵میلیارد دالر صادرات ایران
سهم عمان  ۱۲صدمدرصداست که باید مورد بازنگری
قرار گیرد .ایران بــا توجه به توانمندیهایی که دارد
میتواند در زمینه تحققاهداف برنامههای توســعه
عمان که تا ســال  ۲۰۲۰میالدی پیشبینی شــده،
نقش خوبی را ایفا کند .»
حذف ویزا نویدی برای گسترش تجارت
ایران و عمان در ماههــای آینده برای حذف ویزا
جهت سفر مسافران به دو کشور توافق خواهند کرد.
این ســومین تحول مهم در روابط تجاری دو کشور
اســت که در ماه گذشته رخ داد .این خبر را سیبویه
سفیر ایران در عمان اعالم کرد و گفت« :ایران و عمان
طی دو سال گذشته روی طرح حذف ویزا کار کردهاند
و به زودی به توافق خواهند رسید .در صورت دستیابی
به این توافق ،اتباع عمانی و ایرانی میتوانند بدون نیاز
به ویزا به کشورهای یکدیگر سفر کنند».
خواهرخواندگی دو بندر صحار چابهار
اگرچه هنوز خط مســتقیم کشــتیرانی میان دو
کشور برقرار نشده اما به نظر میرسد با توافقات انجام
شــده در چندماه اخیر و به خصــوص تاکید ایران و
عمان بر فعال کردن کریدوری جهت اتصال بندرهای
دریای عمان به کشورهای آسیای میانه ،به زودی خط
کشــتیرانی میان بندر چابهار و بندر صحار در عمان
برقرار شود .این خبر را مدیرعامل منطقه آزاد چابهار
در حاشیه سفر به کشــور عمان اعالم کرده و گفته
بود« :دولت ایران آمادگی هرگونه همکاری و توسعه
روابط ترانزیتی و تجاری را دارد .از این رو طرف ایران
پیشنهاد خواهرخواندگی دو بندر مهم چابهار و صحار
را مطرح کرده اســت ».اتصال ایــن دو بندر در واقع
کریدور مهمی از جنوب به شمال خواهد گشود و ایران
و عمان نقش ترانزیتی مهمــی برای اتصال بازارهای
آسیای میانه و آفریقا ایفا خواهند کرد.
اسناد بازرگانی و حجم مبادالت دو کشور
اگرچــه روابط اقتصادي ايران و عمان از رشــد و
توسعه متوازن با روابطسياسي برخوردار نبوده اما با
امضاي برخي اســناد مهم ميان دو كشور بسترهاي
الزم جهت بهرهبرداري ازظرفيتهاي موجود به منظور
ارتقاء سطح همكاريهاي اقتصادي فراهم شده است.
از جمله موافقتنامه بازرگاني ،موافقتنامه تشويق و
حمايت ازسرمايهگذاري متقابل ،موافقتنامه اجتناب از

اخذماليات مضاعف ،موافقتنامه كشتيراني بازرگاني،
موافقتنامه همكاري حملونقل هوائي ،و موافقتنامه
بينالمللي تاسيس كريدور ترانزيت كاال و مسافر (كه
در ارديبهشت  1390بين پنج كشورايران – عمان –
ازبكستان – تركمنستان و قطر به امضا رسيده) است.
درباره مهمتریــن اقدامات به عمل آمده در چارچوب
روابط دو جانبه میان دو کشــور ایــران و عمان نیز
میتوانبه تشکیل شورای بازرگانان ایران و عمان در
راستای گسترش همکاری بین بخشهایخصوصی
دو کشور؛انجام مقدمات تاسیس مرکز تجاری ایران
در عمان؛ همکاریهای مشــترک بین گاردساحلی
جمهوری اسالمیایران و گارد ساحلی سلطنت عمان؛
افتتاح دفتر همکاریهای اقتصادی عماندر شــهر
بندرعباس؛ حضورشــرکتهای ایرانی در مناقصات
کشور عمان و راهاندازی خط مستقیم هوایی ازشیراز
به مسقط و بالعکساشــاره کرد .ارزیابیهای صورت
گرفته در ارتباط با چشــمانداز و برنامههای آتی نیز
نشان میدهدکهگسترش فعالیت شرکت کشتیرانی
مشــترک بین دو کشــور؛ تاسیس شــعبه سازمان
توسعه تجارت ایراندرمسقط؛ ایجاد بازارچه مرزی
مشترک میان بندر جاســک در ایران و بندر خصب
عمان؛ برقراریمتقابلپروازهای مســتقیم از مسقط
به تهران و شهرهای اصلی دیگر و بالعکس و امضای
یادداشتتفاهمهمکاری میان استانداری هرمزگان و
اســتان مسندم کشور عمان از دیگر برنامههای مورد
نظر جهتتوسعهروابط ایران و عمان به شمار میآید.
موانع و مشکالت موجو د
بیشــتر کاالهایایرانیاز طریــق دوبی به عمان
ارسال میشود و عمانیها ترجیح میدهند کاالهای
ایرانی را از دوبی واردکنند چونراحتتر ،ســریعتر،
با تعرفه بسیار پایین و در نتیجه قیمت ارزانتر قابل
تأمین اســت .تغییر این رویه و تالش برای صادرات
مســتقیم به عمان مهمترین مسئله در راه گسترش
روابط تجاری دو کشور است .در همینحال مواردی
چون قاچاق کاال از بندر خصب به مقصد ایران؛ سطح
پایین آمار مبادالتتجاری دو کشــور؛نبود اطالعات
کافی و شــناخت کم تجار دو کشور از یکدیگر؛ عدم
آشنایی بازرگانانایرانی با امکانات ونیازمندیها و نیز
قوانین و مقررات تجاری عمان و نبود سیستم بانکی
مستقیم نیز ازدیگر مشکالتی استکه حجم روابط
تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
اقالم صادراتی و وارداتی کداماند؟
عمدهترین موارد صادراتی ایران به عمان شــامل:
«انواع ميوه و ســبزيجات ،مسخام ،قير و آسفالت،
ميلگرد ،موادغذايي و ســیمان» اســت .عمان بيش
از نود درصد از موادغذايي خود را از خارج ازكشــور
تامين ميکند ،بــا توجه به مرغوبيــتموادغذايي
ايــران و از طرفي عالقه زياد مردم عمان نســبت به
ايرانيان و كاالهاي ايراني كه عالوهبر مرغوبيت داراي
قيمتهاي رقابتي هستند ،بسترمناسبي برايافزايش
صادرات اين نوع كاال به عمان وجود دارد .از ســوی
دیگر مهمترین اقالم صادراتی عمان به ایران شامل:

«انواع خودرو سواري و توريستي ،عطر ،لوازمآرايش،
انواع البســه وكاالهاي مختلف به صــورت صادرات
مجدد» است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی
عليرغم وجود ظرفيتها و قابليتها جهت اجراي
طرحهاي مشترك اقتصادي بهويژه در صنعت نفت و
پتروشيمي طرحهای دو کشور در این بخش به دلیل
عدم توافق نهایی بر ســر قیمت صادرات گاز ایران به
عمــان در مرحله ابتدایی باقــیماندهاند .طرحهائي
همچون« :سرمايهگذاري مشترك براي توسعه ميدان
گازي كيش ،طرحصادرات گاز طبيعي ايران به عمان،
بهرهبرداري ازحوزه مشــترك گازي هنگام – بخاء (
واقع در تنگههرمز ) ،طرح ســرمايهگذاري مشترك
صنايع پتروشيمي ،طرح مشترك توليد اوره آمونياك».
این در حالی است که سفیر کشورمان در عمان در ماه
گذشته خبر داد« :توافق خطلوله گاز بین دو کشور نیز
به زودی اجرایی خواهد شد .هزینه ساخت این خط
لوله که قرار است ساالنه حدود ۱۰میلیارد متر مکعب
گاز را بــه عمان منتقل کند ،یک میلیارد دالر برآورد
شده است».
با اين حــال تعدادي پروژ ه توســعهاي توســط
پيمانكاران ايراني درعمان اجرا شــده از جمله:پروژه
احــداث نيروگاه  ۳۰مگاواتي توســط شــركت مپنا
درمنطقه صنعتي ريسوت استان ظفار ،پروژه احداث
نيروگاه  ۵۰مگاواتي توســط شركت ايراني هيربدان
درمســقط ،پروژه راه به طول  ۲۰كيلومترجاده اصلي
درمنطقه ســمائل توسط شــركت را ه وساختمان
 ،۱۱۵پروژه راه به طول  ۲۱كيلومترجاده اصلي و ۲۲
كيلومتر جاده فرعي دراستان مسندم توسط شركت
كيســون .پروژه ســاخت بندر صيادي سويق توسط
شركت مهندسي نام آوران آبســد ،پروژه انتقال آب
قصرسلطان درمنطقه قرم توسط شركت گام اراك.
سرمایهگذاری و فرصت پیشروی ایران
از آنجا که مطابق پیشبینیها در دو دهه آینده؛
ذخایر نفت و گاز عمان به پایان خواهد رسید ،دوﻟﺖ
ﻋﻤﺎن ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ کــرده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن ﺑﻪاﻗﺘﺼﺎدی
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﺪل میشــود و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد .دوﻟﺖ
عمــان ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده
ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮداز جملــه« :ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ ،اراﻳﻪ وامﻫﺎی ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران».بــه
این ترتیب به نظر میرسد سرمایهگذاری گسترده
شــرکتهای خصوصی و نیمهدولتی کشورمان در
عمان میتواند گام مهمی در جهت افزایش ســود
کشورمان از طرحهای سرمایهگذاری عمان باشد.
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روابط تجاری ایران و عمان

بازار هدف

عمان ،بازار محصوالت غذایی ایران
گفتوگو با مسعود طاهریمهر
رایزن بازرگانی ایران در عمان

مســعود طاهریمهر رایزن بازرگانی ایران در عمان از جمله رایزنان بازرگانی فعال
ایرانی در خارج از کشور است ،چنانکه رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان
نیز از فعالیتهای مثبت او رضایت دارد .طاهریمهر تاکید زیادی بر امکان تصاحب
بازار موادغذایی و کشاورزی عمان توسط بازرگانان ایرانی دارد زیرا بیش از ۹۰درصد
موادغذایی عمان از خارج از این کشور وارد میشود و نزدیکی ایران و عمان میتواند
مهمترین مزیت برای رونق تجارت غذا میان ایران و همســایه جنوبیاش باشد.
سرمایهگذاری در عمان با بهرهگیری از قوانین آزاد تجاری و برنامههای گسترده سرمایهگذاری خارجی عمانیها
از دیگر توصیههای رایزن بازرگانی کشورمان در عمان به بازرگانان ایرانی است.

مهمترینزمینهاي
که ایران برای در
دست گرفتن بازار
عمانمیتواند
اقدام کند ،بخش
کشاورزی است.
کشور عمان به
شدتنیازمند
واردات کشاورزی
است

نگر
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وضعیت بازار تجاری عمــان از لحاظ
واردات کاال به چهصورت اســت ومهمترین
نیازهای این کشــور ازلحاظ واردات در چه
زمینه است؟

عمان کشوری متکی به درآمد نفت است و ۸۳
درصد از درآمدهای این کشور از محل فروش نفت
تامین میشود .با اینوجود ذخایر محدود نفتی در
کشور عمان که تا  ۱۵سال آتی به پایان میرسد
دولــت عمان را بــه تالش برای توســعه بخش
کشاورزی و معدنی به عنوان دو بخش تولیدی مهم
ترغیب کرده است اما مثال در بخش کشاورزی این
کشور به دالیلمتعددی از جمله کمبود زمینهای
قابل کشت ،خشکی منطقه و کمی منابع آب و نیز
عدم عالقه کافی به کار کشاورزیتوفیقی نداشته
اســت .در بخش معدن نیز اگر چه عمان معادن
گســتردهای ندارد اما در بخش مس ،سنگ گچ،
کرومیت،زغال سنگ و طالمعادنی را به صورت
نقطهای دارد که اکنون ســرمایهگذارانی از کانادا،
استرالیا و انگلیس در نوار ساحلیشمال اینکشور
به اکتشاف اقدام میکنند .بر این اساس تولیدات
غیرنفتی عمان عبارتاند از« :خرما ،فرآوردههای
دریایی،صنایعدستی ،پارهای محدود از تولیدات
پتروشیمی مانند متانول ،پلیاستایرن ،آروماتیک و
دارو» .عالوه بر موارد فوقعمان دارای دو کارخانه
ســیمان و همچنین یک کارخانه ذوبآهن ،یک
کارخانه تولید اسملترآلومینیم و دو پلنت تولید
اوره آمونیاک اســت که محصول یکی از پلنتها
بهطور کامل به هند صادر میشود .به این ترتیب
در ســایر زمینههای کاالیی کشور عمان کشوری
واردکننده محسوب میشــود .عمده زمینههای
واردات به کشــور عمــان موارد ذیل را شــامل
میشود« :میوه ،گندم ،جو و آرد،برنج و حبوبات،
گوشت قرمز،کودشیمیایی و ارگانیک،سنگآهن،
مس و آلومینیم برای صنایع کابلســازی،طال و
جواهرات ،ســنگهای ســاختمانی ،شیرآالت و

اتصاالت ساختمانی و صنعتی ،کابل ،ترانس ،اقالم
الکتریکی با ولتاژ باال،تجهیزات و ماشینآالت راه،
ساختمان و کشاورزی،خودرو و قطعات یدکی آن،
کرومیت،پوشاک ،پارچه و الیاف نساجی»
بر این اساس بازرگانان و فعاالن اقتصادی
ایرانی در چه زمینههایــی میتوانند برای
صدور کاال و خدمات به عمان اقدام کنند یا به
سرمایهگذاری روی آورند؟

مهمترین زمینهاي که ایران برای در دســت
گرفتن بــازار عمان میتواند اقــدام کند ،بخش
کشــاورزی اســت .همانطور که در پاسخ سوال
قبلی برای شما توضیح دادم ،کشور عمان به شدت
نیازمند واردات کشاورزی است و جای تاسف دارد
که ایران آن طور که باید در بازار کشــاورزی این
کشور وارد نشده ،حال آنکه محصوالت کشاورزی
وارداتی این کشور به لحاظ قیمت و کیفیت قابل
مقایسه با محصوالتکشاورزی ایران نیست و از
کیفیت پایینی برخوردار هستند .عدم حضور فعال
ایران در بازار محصوالت کشاورزی این کشور البته
به علت نبود خط منظم و مســتقیم کشتیرانی و
نیــز عدموجود نگاه هدفمند بــه بازار عمان نیز
هســت .هماکنون میوههای یخزده اســترالیا و
نیوزلنــد با هزینههای زیادی در عمان به مصرف
میرســد ولی تجار کشورمان به دلیلفاصله کم
بــا عمان میتوانند بازار فــروش آن را در اختیار
بگیرند .انــواع موادغذایی و به ویژه غذای کودک
دارای بــازار مصرفی خوبی در عمان اســت و در
حالحاضربازار غذای کودک عمان منحصرا در
اختیار ایران است .همچنین کاالهای ایرانی ذیل
نیز دارای بازار خوبی در عمان هســتند« :پسته،
گردو ،بادام و کشــمش ،ماکارونی ،ترشیجات،
گالب،ادویهجات،روغنهــای گیاهی» .از دیگر
محصوالت صادراتی کشورمان که در عمان بازار
مناســبی دارد میتوان به محصوالت ساختمانی
اشــاره کرد؛ محصوالتی همچون« :سیمان ،قیر،

مس ،پروفیلآهن و سنگ آهن» .همچنین مواد
اولیه کارخانههای سیمان از جمله گچ وسیلیس
و نیز انواع مصالح ساختمانی مانند سنگ ،کاشی
و سرامیک از بازار مصرف خوبی در کشور عمان
برخوردار است.
با این همه یکی دیگر از زمینههای مناســب
برای فعاالن اقتصادی کشــورمان در عمان بحث
سرمایهگذاری است .عمان در حوزه آزادی اقتصاد
رتبه  ۴۸و در حوزه فضای کســبوکار رتبه ۵۸
جهان را داراســت .اگرچه این کشــور روزانه یک
میلیون و  ۱۰۰هزار بشــکه نفــت تولید میکند
کــه  ۸۰۰هزار بشــکه آن را صــادر میکند اما
تولید نفت عمان از جنس نفت ســنگین است و
بــه کیفیت نفت ایران نیســت و ذخایرنفت این
کشــور تا  ۱۵ســال دیگر به صــورت طبیعی و
پس از آن به صــورت غیرطبیعی و با روشهای
هزینهبر قابل بهرهبرداری اســت .بر این اســاس
عمان در فکر خداحافظی با صنعت نفتاســت و
قصد دارد به سمت صنعت گردشگری و همچنین
شــیالت گام بردارد .در پی تالشهای گسترده و
سرمایهگذاریهای وســیع عمانیها ،مسقط در
ســال  ۲۰۱۳به عنوان نخستین کشورهای عربی
از لحاظجذب توریسم معرفی شد .همچنین این
کشور در حال حاضر برنامههای توسعهای بسیاری
برای زمینهای بالاســتفاده خود دارد که این امر
فرصت مناســبیبرای کشور ما به لحاظ صادرات
خدمات فنی مهندسی به کشور عمان که به شدت
نیازمند این خدمات اســت ،ایجاد کردهاســت.
قوانین ســهلگیرانه برای سرمایهگذاری خارجی
از دیگر مزیتهای عمانیها است .در صورتی که
شــرکتهای خارجی (و یا ایرانی) در مناطق آزاد
این کشــور ثبت شده وشروع به فعالیت نماید به
مدت  10ســال ازپرداخت مالیات معاف بوده و
از سایر تســهیالت مانند زمین برای فعالیتهای
صنعتی برخوردار میشــوند .بــا این توضیحات
ســرمایهگذاری در بخش صنایع غذایی ،صنعتی
 ،آموزشــی و توریســم در عمــان از توجیه الزم
برخوردار است .
مهمترین مشکل در حال حاضر در راه
توسعه تجارت دو کشور کجاست؟

عدم دسترســی به خط کشتیرانی مستقیم و
منظم بین بنادر دو کشور ،عدم کفایت بانکهای
عمانی در زمینه گشایشاعتبار اسنادی بانکهای
ایرانی برای واردات کاالهای اساســی ،عدم امکان
رقابــت در مناقصات به دلیل نفوذ شــرکتهای
هندی ،محدودیت شــعب بانکهای ایرانی ملی
و صــادرات بــرای صدور شناســه بانکــی برای
شــرکتهای ایرانی صادر کنندهخدمات فنی و
مهندســی ،عدم امکان صــدور ضمانتنامههای
بانکی توســط بانکهــای عمانی از مشــکالت
پیشرویفعاالن اقتصادی و صادر کنندگان ایرانی
به بازار عمان است.

عمانسرزمینفرصتها
مشکالت و موانع گسترش تجارت با عمان

محسن ضرابی
رییس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و
عمان

بازرگانانایرانی
میتوانند از
مزایایبندرصحار
برای صادرات
تولیدات خود به
دیگر نقاط جهان
کمالاستفاده
را ببرند .به این
ترتیب بندر صحار
میتواندقطب
اصلی صادرات
دوباره  برای
کاالهای ایرانی
باشد.
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سلطاننشین عمان کشوری است با جمعیتی حدود
سهونیم میلیون نفر که نزدیک به  ۹۰۰هزارنفر از این
تعداد ،افراد خارجی هستند که برای کار به این کشور
آمدهاند .با این حساب و به دلیل جمعیت کم ،عمان
بازار بزرگی بهعنوان بازار هدف صادراتی برای کشور
ما محسوب نمیشود .میزان گردشگرانی که به این
کشور سفر میکنند نیز هنوز در حد باالیی نیست که
بتوان مانند دوبی کاالهای مصرفی جمعیت گردشگر
را زمینه مناســبی برای بازار هدف صادراتی در نظر
گرفت .اما کشور عمان مزیتهای بزرگ دیگری دارد
که بــا تکیه بر آن مزیتها میتواند نقش مهمی در
شــکوفایی صادرات ایران ایفا کند .این مزیتها به
تاسیسات زیربنایی و قوانین تجاری حاکم بر عمان
بازمیگردد که استفاده صحیح از آنها موجب خواهد
شــد که این کشــور به پایگاه بزرگی برای صادرات
کاالها و خدمات ایرانی و همچنین ســرمایهگذاری
مشترک بدل شود .عمان سالیان سال است که روابط
سیاسی در ســطح عالی با ایران دارد .این کشور از
معدود کشــورهای عربی اســت که حتی در دوران
جنگ تحمیلی روابط دوستانهای با ایران داشته است.
کمکهای گسترده ایران به عمان در جریان بحران
داخلی این کشــور در دهه  ۵۰شمسی ،باعث شده
که هیئت حاکمه این کشور خود را همواره قدردان
همسایه بزرگ شمالی خود بدانند .متاسفانه روابط
گرم و گســترده سیاسی دو کشور هیچگاه به روابط
اقتصادی و تجاری وسیع منجر نشده و از این فرصت
هنوز استفاده کافی نشده است .برای برنامهریزی در
جهت توسعه روابط تجاری ،توجه به زیرساختهای
بازرگانی عمان ضروری است .از جمله این زیرساختها
بنــدر و منطقه تجاری آزاد صحار در شــمال عمان
است .بند صحار بندر بسیار مجهزی است که کشور
هلند و دولت عمان با مشــارکت یکدیگر به صورت
 ۵۰-۵۰در آن سرمایهگذاری کرده و تاسیسات بسیار
خوب زیربنایی در آن ایجــاد کردهاند .این بندر در
دریای عمان قرار گرفته و نزدیک به بندر چابهار ایران
اســت .به فاصله سه کیلومتری بندر صحار ،منطقه
آزاد تجاری صحار قرار دارد که تسهیالت فوقالعاده
جذابی بــه بازرگانان خارجی ارایه میدهد .از جمله
مزایای این منطقه ،قوانین سهل برای تجارت است.
در خودکشور عمان اگر بخواهید شرکت ثبت کنید،
باید حداقل  ۳۰درصد شریک عمانی داشته باشید.
ولی در منطقه آزاد صحــار میتوانید با ۱۰۰درصد
سهام خارجی شــرکت ثبت کنید .ثبت شرکت در
عمان مســتلزم اســتفاده ۳۵درصدی از نیروی کار
عمانی است در حالیکه در منطقه صحار این عدد به
۱۵درصد میرسد .معافیت از برخی مالیاتها از دیگر

مزایای این منطقه تجاری مجاور ایران است .عمانیها
همچنین به شرکتهای خارجی ثبتشده تسهیالتی
برای اقامت و ویزا ارایه میدهند .در سفر اخیری که
آقای سعید بنصالحالکیومی ریاست اتاق مشترک
بازرگانی ایران و عمــان در هفته اول دیماه 1393
به ایرانداشت ،توافقات مهمی در مورد نحوه صدور
گواهی مبدا انجام شد و با این زمینهها بازرگانان ایرانی
میتوانند از مزایای بندرصحار برای صادرات تولیدات
خود به دیگر نقاط جهان کمال استفاده را ببرند .به
این ترتیب بندر صحار میتواند قطب اصلی صادرات
دوباره(  )re-exportبرای کاالهای ایرانی باشد.
توافقات گمرکــی فوقالعاده عمان با اقتصادهای
بــزرگ دنیا همچون چیــن و امریکا مزیت دیگری
اســت که بر اســاس آن میتوان در جهت افزایش
حجم مبادالت تجاری دو کشــور در بخش واردات
بهرهبرداری کرد .عالوه بر بندر صحار ،بندر ســاله
واقع در جنوب کشــور عمــان و در اقیانوس هند،
پایگاه بسیار مناسبی برای صادرات کاالهای ایرانی به
کشورهای افریقایی و آسیایی است .عالوه بر این دو
بندرگاه مهم ،مذاکرات در حال انجام با طرف عمانی
برای ارتباط بنادر کوچک دو کشــور جهت انتقال
کاالها با حجم کم از طریق لنچ در حال انجام است.
عمانیها اشــتیاق باالیی به ســرمایهگذاری در
بخشهــای تولیدی و خدماتی ایــران دارند .جالب
توجه آنکه برخی کشــورهای دیگر نیز که به دلیل
مســایل سیاســی برای ســرمایهگذاری در ایران
محذور دارند ،عالقهمند هســتند از طریق عمان و
در چارچوب قراردادهای مشــترک ایران و عمان به
بازار تولید و خدمات بزرگ کشورمان وارد شوند .در
حال حاضر عمــان در بخشهای مختلفی از جمله
کشــاورزی در شــاخه پرورش میوه و صیفیجات،
تاســیس مجتمعهای تجــاری و هایپرمارکتها و
صنایع نفتوگاز در ایران سرمایهگذاری کرده و این
روند با کاهش تحریمها رو به رشــد نیز خواهد بود.
در سوی مقابل کشور عمان نیز پایگاه مناسبی برای
سرمایهگذاری ایران است .نرخ تورم در کشور عمان
زیر سه درصد ،نرخ سود بانکی آن زیر پنج درصد و
رتبه کسبوکار عمان  ۴۸است .قوانین تجاری این
کشور دائما تغییر نمیکند و از این لحاظ مزیت باالیی
برای ســرمایهگذاری بلندمدت دارد .ممکن است ما
قصد ورود به بازار یک سری کشورها را داشته باشیم
ولی نتوانیم کاالیمان را بهعنوان کاالی ایرانی صادر
کنیم؛ به کمک ســرمایهگذاری در عمان ،میتوانیم
کارهای اولیه را در ایران انجام دهیم و کارهای نهایی
را با کارخانجاتی که در مناطــق آزاد عمان احداث
میشود جلو ببریم .به این ترتیب مزیت دیگر عمان،

امکان نفوذ به بازارهای هدف دور از دســترس ایران
مانند بازار بزرگ عربستان است .با تغییر بستهبندی
کاالهای ایرانی در عمان و تغییر کشــور سازنده به
عمان و یا راهانــدازی خط تولید برندهای ایرانی در
عمان میتوان به اینبازار نفوذ کرد.از طرفی حتی
میتوان سرمایهگذاریهای مستقلی را در این کشور
انجام داد .مثال شــرکت بزرگ «ولــه» با مطالعات
بازاریابی ،تشخیص داده که منطقه خاورمیانه احتیاج
مبرمی به گندله دارد .این شرکت کارخانههایی برای
تولید این محصول در کشور عمان احداث کرده است؛
کنستانتره را با کشتیهای چهارصدهزارتنی از برزیل
به عمان میآورد و برنامه تولید سالیانه  ۲۰میلیون
تن گندله در عمــان برای صادرات بــه خاورمیانه
و کشورهای آســیای میانه را دارد .ما نیز میتوانیم
چنین ســرمایهگذاریهایی در عمان داشته باشیم.
در زمینه توریسم ایران حرفهای باالیی برای گفتن
در عمان دارد .عمانیها عالقه دارند به یک کشــور
مسلمان سفر کنند .جمعیت شیع ه عمان میتوانند
برای زیــارت از اماکن مقدس ایران به کشــورمان
سفر کنند و ســایر جمعیت این کشور میتوانند از
جاذبههای وسیع توریســتی و طبیعی ایران بازدید
کنند .رعایت شــئونات اســامی در ایــران و دین
مشترک دو کشور مزیت مناسب ایران در این بخش
است .عمانیها در بخش توریسمدرمانی معموال به
تایلند ،آلمان و هند سفر میکنند .از آنجا که خدمات
و مخصوصا مهارت پزشــکی ایران در منطقه زبانزد
است ،با تبلیغات مناسب میتوان عمانیها را به سفر
به ایران جهت درمان پزشــکی ترغیب کرد .بخش
خدمات فنی و مهندسی فعال در عمان بازار مناسبی
ندارد .رکود جهانی در سال  ۲۰۰۸در اقتصاد جهان
و تاثیر شدید آن بر امیرنشین دوبی ،موجب تعطیلی
پروژهها در این منطقه و هجوم شــرکتهای بزرگ
فنی و مهندسی به عمان شد .از این رو بازار خدمات
فنی و مهندسی تا حد زیادی توسط این شرکتهای
چندملیتی اشغال شده است .با این حال شرکتهای
ایرانی همچنان در برخی بخشهای خدمات فنی و
مهندسی عمان نیز حضور دارند.
با وجود این فرصتها ،تعــداد محدودی از تجار
ایرانی از این توان ،تســهیالت و تاسیسات زیربنایی
اســتفاده میکنند .علت این موضوع ،عدم شناخت
و یا عدم آشــنایی به راه ورود به عمان بوده اســت.
در ســال گذشته و با هدف رفع این نقصان ،شورای
بازرگانــان ایران و عمان به اتاق مشــترک بازرگانی
و ایــران و عمان تبدیل شــد .از آن تاریخ ما در اتاق
مشترک بازرگانی ایران و عمان تالش میکنیم موارد
لوفصل کنیم .در
و مشکالت تجار دو کشــور را ح 
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توافقی که در سفر هفته گذشته رییس عمانی اتاق
بازرگانی ایران و عمان به تهران انجام شــد ،تمرکز
امور بر اتاق مشــترک دو کشور قرار گرفت .یکی از
گلهمندیهای طرف عمانی در بخش تجارت با ایران
این اســت که میگوید« :من نمیدانم باچه کسی
طرف هستم .یک روز اتاق آبادان میآید .یک روز اتاق
کرمان میآید .یک روز اتاق تهران میآید .میآیند و
صحبتهایی میکننــد و میروند ولی هیچ کدام از
توافقات و سخنان مطروحه اجرایی نمیشود» .برای
رفع چنین مشکالتی است که قرار بر کانالیزه شدن
اهداف و مذاکرات تجاری ایــران و عمان از مجرای
اتاق مشترک بازرگانی دو کشور گذاشته شده است.
بــا این توضیح باید این نویــد را داد که عارضههای
مشــکلزا در روابط تجاری ایران و عمانشناسایی
شده اســت .برای رفع این عارضهها قرار بر برگزاری
جلسات مشترک ماهیانه اتاقهای مشترک دو کشور
نهاده شده و به زودی هیئتی هفت نفره از بازرگانان
عمانی برای حضور در اتاق مشترک دو کشور انتخاب
خواهند شــد .در تحولی دیگر ماه گذشته ،دیداری
با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صحار و مدیر بندر
صحار داشتم ،هر دو اشتیاق فراوانی برای گسترش
مبادالت با ایران داشــتند و قول هرنوع همکاری به
ما داده شده اســت .برگزاری نمایشگاه اختصاصی
جمهوری اســامی ایران در مسقط و سفر مهندس
نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت به کشــور
عمان در ابتدای ســال میالدی جدید از عزم جدی
بخش دولتی و بخش خصوصی دو کشور در جهت
گسترش روابط خبر میدهد.
شاید مهمترین مشکل موجود در تجارت ایران و
عمان ،عدم وجود خط ثابت کشتیرانی میان دو کشور
باشد .در حال حاضر کاالهای تجاری دو طرف باید به

بندر سومی برود و در این وضعیت استفاده از عمان
به عنوان سکوی صادراتی عمال به صرفه نخواهد بود.
برقراری خطوط ثابت کشتیرانی میان بندرچابهار و
بندر صحار میتواند عالوه بر پیوند بازرگانی ایران و
عمان ،گام مهمی در راستای تحقق اهداف تفاهمنامه
عشــقآباد نیز باشد .در این تفاهمنامه که بین چهار
کشور ایران ،عمان ،ترکمنستان و ازبکستان امضا شده
بحث بر ســر ترانزیت کاال از طریق عمان و ایران به
کشورهای آسیای میانه و قفقاز است .دولتهای ایران
و عمان و بخشهای خصوصی دو کشور میتوانند با
تمرکز بر این کریدور شــمالی -جنوبی به سودهای
سرشاری از راه ترانزیت دست یابند.
هدایت تجار به مســیر درست در عمان یکی از
کارویژههای اصلی اتاق مشترک دو کشور تعریف
شده است .یکی از مشکالتی که باعث دلسردی دو
طرف شده عدم شناسایی شرکای تجاری مناسب
در دو کشور است .همچنین ممکن است در برخی
زمینههای تجاری ،کشور عمان دارای ظرفیت الزم
نباشد .اینجاست که نقش مشاورهای اتاق بازرگانی
مشــترک دو کشور میتواند سودمند واقع شود .از
اینرو اســت که ما به عنوان اتاق مشترک ایران و
عمان ،همان میزان کــه بازرگانان را به حضور در
زمینههای مناسب در عمان تشویق میکنیم ،ایشان
را نسبت به عدم ورود به شاخههای تجاری زیانده
در این کشــور نیز آگاه خواهیم کرد .بنابراین اتاق
ایــران و عمان به دنبال افزایش اعضای خود به هر
قیمت نیست .البته مانعی برای عضویت تجار وجود
ندارد امــا هر فعال اقتصادی که قصد ورود به بازار
عمان را دارد ،باید به این سه سوال کارشناسان اتاق
پاســخ دهد «:چه میخواهی؟ دنبال چه هستی و
هدفت از رفتن به عمان چیست؟» کارشناسان اتاق

با توجه به پاسخ این سواالت ،برنامهریزیهای الزم
را برای فعال اقتصادی کشورمان انجام خواهند داد.
از دیگر سو از طرف عمانی هم خواستیم همین کار
را انجام دهد .اگر کسی خواست به ایران بیاید او را
شناسایی کند و بعد به اتاق مشترک ،معرفی کند
تا ما شــریک تجاری مناسب برای او را پیدا کنیم.
اگر شرکت ایرانی خواست به عمان برود نیز ،طرف
عمانی در اتاق مشترک ،شریک تجاری مناسب را
به او معرفی خواهد کرد.
اتاق مشــترک ایران و عمان سایت اینترنتی نیز
برای اطالعرســانی به بازرگانان دو کشور راهاندازی
کرده اســت .قوانین و مقررات دو کشــور ،اطالعات
اعضای اتاق مشــترک ،قوانین مناطق آزاد تجاری
عمان و ایران و همچنین توانمندیها و نیازهای دو
کشــور در این ســایت به دو زبان توضیح داده شده
اســت .ما همچنین در اتاق مشترک ایران و عمان،
با اتاقهای سراســر کشور مکاتبه کردیم و اطالعات
تمام اســتانهایمان را جمــعآوری میکنیم که در
ســایت بگذاریم که فرضا در اســتان مازندران چه
توانمندیهایی اســت؟ جاذبه گردشگری و تاریخی
آن چیست؟ پروژههای سرمایهگذاری آن چیست؟
همه را در ســایت میگذاریم که طرف عمانی وقتی
میخواهد بیاید بداند بــاتوجه به تخصصش کدام
یک از این اســتانهای ما مناســب کارش هستند.
عمانیها به خوبی میدانند که ایران توسط غربیها
که شــرکای بزرگ عمان نیز هستند ،تحت تحریم
اســت .با این حال عمانیها قصد کمک به ایران را
دارنــد .این کمک البته یک خــط قرمز دارد ،طرف
عمانی حاضر به عــدول از قوانین تجاری خود برای
این موضوع نیست .بنابراین بازرگانانی که قصد دور
زدن تحریمها به کمک عمان را دارند ،باید مطابق با
قوانین تجاری عمان که سهلگیرانه نیز هست ،رفتار
کنند .خوشبختانه سفیر محترممان در عمان جناب
آقای سیبویه ســفیر فعال و توانمندی هستند و به
بخش خصوصی خیلی کمک میکنند .آقای طاهری
مهر رایزن بازرگانی ایران در عمان و آقای اسکندری
وابسته اقتصادی سفارت نیز پشتکار فراوانی در جهت
توسعه روابط تجاری دو کشور از خود نشان دادهاند.
این سه مقام دولتی ایرانی در عمان نقطه قوتی برای
تقویت فعالیت بخش خصوصی در عمان محسوب
میشوند و قطعا راهنمایان مناسبی برای ایرانیان در
عمان خواهند بود.

اقالم عمده وارداتي عمان از جهان

اقالم عمده صادراتی ایران به عمان

اقالم عمده صادراتی عمان به ایران
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نرخ سود پایین تولیدکنندگان را تشویق میکند
 که نفت را زیر زمین باقی بگذارند

مارتین فلدستاین
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد
ترجمه :مهسا عاصی
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در پنج ماه گذشته بهای نفت با بیش از ۴۰
درصــد کاهش به کمتر از  ۵۰دالر ســقوط
کرده اســت .اگر قیمت در این سطحبماند
پیامدهایــی مهم ـ مثبت و منفــی ـ برای
بســیاری از کشــورهای جهان در برخواهد
داشت .اگر قیمت ،چنانکه احتمالشمیرود،
بیش از این سقوط کند تأثیرات ژئوپولتیک
آن بر برخی کشورهای صادرکنندۀ نفت بسیار
قابلتوجه خواهد بود .قیمت نفت در هر زمان
بستگی دارد به انتظارات بازار در مورد عرضه
و تقاضــا در آینده .نقش مهم این انتظارات در رقم
زدنوضعیت بازار نفت باعث میشود که این بازار
تفاوتهایی اساسی با بازارهای دیگر پیدا کند .مثال
در بازار سبزیجات تازه،قیمتها باید میان عرضه و
تقاضا بر اساس میزان برداشت کنونی تعادل ایجاد
کنند .اما در بازار نفــت ،تولیدکنندگان میتوانند
تمام تولید خود را به بازار عرضه نکنند و بخشــی
از تولیــد را به امید افزایــش قیمت در آینده یا به
عنوان ابزاری برای تنظیمبازار به بازار عرضه نکنند.
شرکتهای نفتی جهان با کاهش میزان استخراج
نفت ،بخشی از پتانسیل عرضۀ خود را از بازار خارج
میکنند .آنها همچنینمیتوانند با ذخیره کردن
نفت در تانکر در دریا یا انبارهای دیگر میزان عرضه
را کاهش دهند .معکوس این رویه هم ممکناست
یعنی تولیدکنندگان میتوانند با افزایش تولید یا
تزریق نفت ذخیرۀ خــود به بازار کنترل بازار را به
دست بگیرند.
قیمت کنونی نفت انتظارات بازار را به ســمت
تقاضای کمتر و عرضۀ بیشتر در آینده سوق خواهد
داد .دلیل کاهش تقاضا دربازار کنونی از یک ســو
رکود نسبی فعالیتهای اقتصادی در چین و اروپا
و از ســوی دیگر در افقی بلندمدتتر ،پایین رفتن
میزان مصرف سوخت اتومبیلها و افزایش استفاده
از انرژیهای خورشیدی و دیگر صورتهای انرژی
غیرنفتی اســت.افزایش تولید هم به چند دلیل از
جمله توســعۀ فناوریهای جدید استخراج نفت،
افزایش تولید نفت قیر کانــادا و تصمیممکزیک
برای تسهیل ســرمایهگذاری شرکتهای خارجی
در صنایع نفتاش،رنگ واقعیت خواهد گرفت.این
تغییرات در عرضه و تقاضا به این معنا خواهد بود که
قیمت در آینده بسیار پایینتر از آن چیزی خواهد
بــود که بازار تاهمین چند مــاه قبل انتظارش را
داشت .بعضی از تغییراتی که اخیرا در حوزۀ عرضه
و تقاضا اتفاق افتاده است از مدتها قبلهم قابل
پیشبینی بوده است .اما راهی برای تشخیص اینکه
گرایشها و انتظارات بازار چه زمانی تغییر میکند
نداریم.بیثباتی تاریخــی در بازار نفت به جز این
تاثیرات روانی ،در واقعیات بیرونی هم ریشه داشته
است .
قیمــت کنونی نفــت همچنین به نرخ ســود
احتمالی در آینده نیز بســتگی مستقیم دارد .به
عبارت دقیقتر ،تولیدکنندگان نفت یکشــانس
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

قیمت پایینتر
نفت باعث
میشود که
تقاضاییمتراکم
در اروپا ،آسیا
و دیگر نواحی
واردکنندۀنفت
آزاد شود. اما
کشورهاییمثل
ایران ،ونزوئال و
روسیه از پایین
آمدن قیمت نفت
لطمهخواهند
خورد.
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سرمایهگذاری دارند :آنها میتوانند تولید را افزایش
دهند و مازاد تولید را با قیمت کنونی بفروشــند
و عایــداتاش را بانرخ ســود بلندمــدت کنونی
ســرمایهگذاری کنند یا میتوانند تولید را افزایش
ندهند و بگذارند نفــت در زیر زمین باقی بماند و
خود تبدیل به نوعی سرمایهگذاری شود.
نرخ ســود پاییــن ،تولیدکنندگان را تشــویق
میکند که نفــت را زیر زمین باقی بگذارند .وقتی
نرخ سود که امروز به نحویغیرعادی پایین است
در طول چند سال آینده افزایش یابد ،آنگاه برای
تولیدکنندگان خیلی جذابتر خواهد بود که عرضه
را افزایش داده و سود حاصله را با نرخ سود باالتری
سرمایهگذاری کنند .اما اگر پیشبینیها در مورد
آیندۀ عرضه و تقاضاتغییر نکند ،افزایش نرخ سود
تنها باعث سقوط بیشتر قیمت نفت در اثر افزایش
تولید ،خواهد شد.
پاییــن رفتن قیمت نفت خبــری خوش برای
اقتصاد ایاالت متحده اســت زیرا باعث میشــود
درآمد واقعی مصرفکننــدگانامریکایی افزایش
یابــد .در امریــکا پایین رفتن قیمــت نفت باعث
میشود که درآمد مصرفکنندگان از فرآوردههای
نفتی بهسمت مصارف خانگی سوق داده شود که
این مسئله تقاضای کوتاهمدت را افزایش میدهد.
از این گذشــته قیمت پایینترنفت باعث میشود
که تقاضایی متراکم در اروپا ،آســیا و دیگر نواحی
واردکنندۀ نفت آزاد شــود .اما کشــورهایی مثل
ایران ،ونزوئال و روســیه از پایین آمدن قیمت نفت
لطمه خواهند خورد .این کشــورها به شدت برای
هزینههای دولت خود نیازمنــد درآمدهای نفتی
هستند .حتی قیمت  ۷۰یا  ۸۰دالر هم فشار مالی
سنگینی برای این دولتهاایجاد میکند.
با اینکه عربستان سعودی و بسیار از دیگر کشورهای
حاشیۀ خلیج فارس هم از صادرکنندگان عمدۀ نفت
هســتند اما دوتفاوت اساســی با دیگر کشورهای
صادرکننــدۀ نفت دارنــد .اول اینکــه ،هزینههای
استخراج در این کشــورها بسیار پایین استکه به
این معناست که آنها با قیمت کنونی یا حتی قیمت
پایینتر همچنان قادرند تولیدشان را بهینه نگاه دارند.
دوم اینکه،ذخیرههای ارزی غولآسای این کشورها
به آنها اجازه میدهد که فعالیتهای اقتصادی داخلی
و خارجی خود را تا مدتیطوالنی بر این ذخیرهها بنا
کنند و خود این کشورها هم مدتهاست در فکر این
هستند که وابستگی اقتصادشان بهدرآمدهای نفتی
را کاهش دهند.
کاهــش بیشــتر در قیمــت نفــت میتواند
بازخوردهای ژئوپولتیک مهمی در بر داشته باشد.
قیمت  ۵۰دالر در هر بشــکه روســیه رابه شدت
دچار مشکل خواهد کرد و ایران و ونزوئال هم از این
مشــکالت در امان نخواهند بود .آنچه مسلم است
اینکه ،ادامۀاین وضعیت تنها به ســود کشورهای
واردکنندۀ نفت است که تا به حال هم سود زیادی
از قیمت فعلی بردهاند.

اوپک پابرجا میماند
کاهش قیمت نفت از قدرت مانور کشورهای صادر کننده کاسته اما
صحبت از پایان اوپک خیالپردازی است
از زمــان تحریم نفت در ســال  ۱۹۷۳تمام
رئیسجمهورهــای امریکا بــه دنبال تحقق
وعدۀ خودکفایی در عرصۀ انرژی بودهاند .این
هدف متوهمانه با عدم توافق کشورهای عضو
اوپک برای باالبردن قیمت نفت تا حدودی به
تحقق نزدیک شــده است .اخیرا قیمت نفت
به پایینترین میزان در پنجسالونیم گذشته
سقوط کرده است .ناتوانی یا عدم تمایل اوپک
به کاهشتولید و افزایش قیمت نشان میدهد
که این کارتل نفتــی دیگر قدرت تعیینکننده در
تعیین میزان عرضه و قیمت جهانی نفتنیست.
دانیــل یرگیــن ،مــورخ نفت میگویــد «این
نقطهعطفی تاریخیاست .امروز قدرت تعیینکننده
در بازار نفت رشــد تولید امریکا اســتو دستاورد
نشست اوپک به خوبی نشان میدهد که مختصات
بازار نفت در حال تغییر اســت» برای چندین دهه
ایاالتمتحده با کاهش تولید داخلی نفت و افزایش
تقاضــا روبرو بود تا جایی که جورج بوش در دوران
ریاستجمهوریاشخواهان این شد که ملت امریکا
«اعتیادش» به نفت وارداتی را کنار بگذارد .اما هشت
سال پیش چند شرکت کوچک نفتیشروع کردند
به استخراج نفتسنگ از صخرههای داکوتای شمالی
و تگزاس و استفاده از تکنیک حفر افقی که بعدها
معلومشد در استخراج گاز طبیعی بسیار کاراست.
میــزان تولید داخلی نفت در امریکا در شــش
سال گذشــته حدود  ۷۰درصد رشد داشته است
و به  ۹میلیون بشــکه در روز رسیدهاست .اگرچه
امریکا هنوز جزو کشورهای عمدۀ واردکنندۀ نفت
به حساب میآید اما با افزایش ساالنه یک میلیون
بشکه بهتولید داخلیاش هر ماه نفت کمتری وارد
خواهد کرد.میزان واردات نفت امریکا از کشورهای
اوپک به کمتر از نصف کاهش یافته و این عربستان
سعودی و همپیمانانش را واردرقابتی جدی برای
جایگزیــن کردن بازار نفت امریــکا با بازار چین و
بازارهایی دیگر در آســیا کرده اســت .این مسئله
شکافیعمیق در تشکیالت اوپک که رقابت میان
ایران و عربستان در آن از دیرباز جدی بوده ،ایجاد
کرده است.
این چرخش اساسی در تجارت جهانی باعث شده
که ثروتی بادآورده نصیب امریکا شــود و در نتیجه
ایاالت متحده بتواندتورم را در کنترل خود درآورد،
کســری بودجۀ کمتری را تجربه کند ،ارزش دالر
را باالتر ببرد و مصرفکنندگان امریکاییبتوانند با
آسودگی خاطر بیشتری دست به جیب ببرند.
رقم کاهش قیمت بنزین در امریکا نســبت به

ســال گذشته در حال نزدیک شــدن به مرز یک
دالر است .یک کارشناس مسائل بین المللی انرژی
معتقد اســت تصمیم اوپک در عدم کاهش قیمت
نفت تصمیمی«راهبردی» بوده است .او میگوید
«آنچه پشت سر گذاشتهایم بیش از یکسال “بازی
مرغ” بوده است به این معنا کههیچیک از طرفین
حاضر به تســلیم نیست و در نتیجه در پایان همه
تسلیم خواهند شد! ســعودیها به خاطر قیمت
منتظرندببینند میزان تولیــد امریکا باالخره در
چه رقمی ثابت خواهد ماند و همینطور منتظرند
ببینند دیگر تولیدکنندگان نفت چقدر بهاحاضرند
بپردازند تا راضی به کاهش تولید شوند ».گلدوین
همچنین معتقد اســت بر اساس قیمت پایۀ نفت
در جهان «اگرقیمت باز هم بیش از این ســقوط
کند شما خواهید دید که اوپک به سرعت دست به
اقدامی اضطراری خواهد زد» و نتیجۀچنین اقدامی
تشکیل نشســت اضطراری اوپک و کاهش فوری
تولید نفت خواهد بود.
از ماه ژوئن قیمت نفت برنت بیش از یک سوم
کاهش داشــته اســت .ایران و ونزوئــا از کاهش
قیمت نفت آسیب زیادیدیدهاند .ونزوئال و الجزایر
معتقد بودند کــه اعضای اوپک بایــد در کاهش
تولید و افزایش قیمــت یکپارچه عمل کنند .اما
عربستانسعودی که به تنهایی یک سوم تولید اوپک
را در اختیار دارد سلطهای بیش از این دو کشور بر
اوپک دارد.عربستان همچنین بازوی مالی و ذخایر
الزم را دارا اســت تا هر وقت که خاندان آلسعود
اراده کرد تولید را کم یا زیاد کند.عربستانسعودی
در مقابل درخواستهای پیاپی برای کاهش تولید
مقاومت کرد چون کشورهایی که بلندترین صدا را
دراین جریان داشــتند خودشان توان زیادی برای
کاهش تولید نداشتند .از طرف دیگر تضمینی هم
وجود نداشت که کاهشعرضه توسط اوپک لزوما
به باالتر رفتن قیمت نفت منجر شود .اگر هم چنین
اتفاقی میافتاد این کاهش تولید تنها مشوقامریکا
برای افزایش تولید خودش میشــد .صنعت نفت
نوین امریــکا تابحال فارغ از میزان قیمت نفت ،به
افزایش تولید خودادامه داده است.
بــا وجود کاهش قیمت نفت تولید در دو میدان
نفتی باکن در داکوتای شمالی و ایگلفورد در تگزاس
که ازمیدانهای اصلی رقمزنندۀ دورۀ شــکوفایی
صنعت نفت امریکا بودند تا ســه درصد نســبت به
ماه قبل افزایش پیدا کرد .دلیلاین افزایش دائمی
این است که تولیدکنندگان امریکایی دائم در حال
بهینهتر کردن مصرف خود از طریق فناوری هستند

عوض کردن بازی یا عوض کردن نام
اصالح نظام مالیات غیرمستقیم هند در دستور کار است ولی ممکن
است این طرح از مسیر اصلی خود منحرف شود

یک نظام مالیات
ایدهآل سه
رکن دارد :باید
تصاعدی باشد،
نبایدالقاکننده
این باشد که چه
چیزی تولید و چه
چیزی مصرف
شود و باید ساده
باشد.

نگر
آینده

وقتی در تابســتان گذشــته هند یک
فرصــت طالیــی را برای تضمین رشــد
اقتصادیاش در بازار جهانی ازدســت داد،
ناظران اقتصادی در جهان حیرتزده شدند.
سالها است که هند نتوانسته یک قرارداد
تجارتآزاد را حتی در سطح داخلی به امضا
برساند .اخیرا ً از سوی بانکجهانی گزارشی
منتشر شده که مؤیدآن اســت که کاغذبازیهای
مربــوط به جمعآوری مالیــات در ایالتهای مرزی
ســبب اصلی بیکاری کامیونهایترانزیت در هند
اســت .از ســال  ۲۰۰۷تا امروز اجرای طرحی برای
هماهنگسازی نظام وصول مالیاتدر هزاران منطقه
از هند بر اساس الگوی مالیاتی کاال و خدمات مطرح
بوده اســت .اما اعمال سیاستهایعقبافتاده ،تا به
امروز مانع از اجرای این طرح شده است.
پیروزی پر ســروصدای حزب باهاراتیا جاناتا در
هند فضای سیاسی را تغییر دادهاست .هنگامی که
پارلمان بازگشایی شود اجرای این طرح مالیاتی در
اولویت کاریاشخواهد بود .حزب اصلی اپوزیسیون
اعالم کرده که مدافع این طرح است .اجرای یک طرح
حسابشدهمالیات کاال و خدمات ،هند را تبدیل به
یک بازار عمومی واقعی میکند ،باعث رشــد تولید
میشود ودامنه فساد را محدود میکند .این همان
تغییر عظیمی اســت که نخســتوزیر هند ،نارندرا
یدهد .
مودی وعد هاش را م 
ایندیرا راجارامان ،اقتصاددان ،بر این باور است که
تقسیم قدرت مالیاتی در قانون اساسی هند عامل
وضعیت آشفته کنونی است .برای تضمین تعادل در
این قانون معین شده بود که دولت مرکزی از تولید،
مالیات کســب کند و ایالتهــا از مصرف ،مالیات
بگیرند .نویسندگان این قانون ،مالیات بر خدمات را
نادیدهگرفته بودند اما با باال رفتن اهمیت خدمات
در اقتصاد هند ،روز به روز بر نقایص این قانون اضافه
شد.هند از آغاز دچار معضل «مالیات بر مالیات»
بوده اســت .دولت مالیاتش را در دروازه کارخانهها
اخذمیکند و ایالتها در دروازه فروش.
هرچه مالیاتدهندگان جدید بیشتر شدهاند این
مشکل هم بزرگتر شده است .دولت بر کاالهایی که
خارج از ایاالت محل تولیدشان به فروش میرسند

هــم مالیات میبندد .ایالتها هم بر ســرگرمیها و
شــرطبندی مالیات میبندند .مالیاتهایی مجزا بر
حملونقل ،برق و خرید و فروش کاال هم وضع شده
است .عالوه بر پیچیدگیهایی که از آن یاد شد از هر
ایالت به ایالت دیگر هم رقم مالیات تفاوت میکند.
این باعث میشود بخش بزرگی از تبادالت تجاری به
خارج از مرزهای هند هدایت شوند .ویجی کلکارکه
در مورد مالیات در دولت و ایالتها تحقیق میکند
معتقد اســت که این عامل باعث میشود تولیدات
داخلی در هند سهم کوچکی از تولید ناخالص ملی را
نسبت به دیگر اقتصادهای نوظهور دارا باشند.
اما چطور باید به این وضعیت آشفته سامان داد؟
یک نظام مالیات ایدهآل سه رکن دارد :باید تصاعدی
باشد ،نباید القاکننده این باشد که چه چیزی تولید و
چه چیزی مصرف شود و باید ساده باشد .مؤسسهای
کهآقای کلکار در آن مشغول به کار است یک نظام
مالیات کاال و خدمات مبتنی بر این سه اصل طراحی
کرده است .این نظام به شکلی یکپارچه بر تمام انواع
فروش و امالک و خدمات مالی مالیات وضعمیکند
و البته غذاهای فرآورینشــده ،تحصیل و بهداشت
را مستثنا میکند .به علت وسعت محدودهمالیات،
میزان مالیات میتواند برای دولت بین  ۵تا  ۱۲درصد
و برای ایالتها  ۷درصد باشد که میزانناچیزی است.
دولت باید تضمین کند که تمام  ۲۹ایالت هند
این تغییرات را میپذیرند و انجام میدهند .بانک
استنلی مورگان اعالم کرده که مالیات غیرمستقیم
 ۴۵درصــد از درآمــد مالیاتی دولــت را بهخود
اختصاص میدهد .اما این سهم در درآمد مالیاتی
تها  ۸۰درصد اســت .از حاال بسیاری نگران
ایال 
اینهســتند که دولت برای راضی کردن ایالتها
قانون مالیاتی جدید را ناقص اجرا کند .پیشبینی
میشــودحذف مالیــات خرید و فــروش  ۲تا ۳
درصــد رقم کلی مالیاتها را افزایش دهد .فروش
محصوالت پتروشیمی ممکن است مشمول قانونی
خاص شود اما هر چه مقدار این موارد خاص بیشتر
شــود قانون مالیات جدید بیشتر از حالت ایدهآل
دورمیشود .ســوال اصلی این اســت که قانون
مالیات جدید قرار است عوض کردن بازی باشد یا
صرفاً عوضکردن نام؟
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و ازطرف دیگر در کوتاهمدت پایین بودن قیمتها
این شــرکتها را تشــویق به افزایــش تولید برای
پرداخت بدهیها و سودسهامدارانشان میکند.
متخصصــان انرژی هشــدار میدهند که هیچ
تضمینی وجود ندارد که امریکا قادر باشد همچنان
بــه یکهتازی خود در بازارانرژی ادامه دهد .عاقبت
قیمت پایین نفت تولید را در میدانهای نفتیای
که هزینۀ استخراج در آنها باالست کاهش خواهد
داد ،شرکتهای کوچک نفتی که به شدت مقروض
هســتند را از بازار بیرون خواهد راند و شرکتهای
بزرگ نفتی را مجابخواهد کرد سرمایهگذاری در
چشمههای جدید نفتی را با سرعتی کمتر پیگیری
کنند .هنوز هیچ نشده چندین کمپانیبودجههای
اکتشافی خود در سال  ۲۰۱۵را کاهش دادهاند.از
طرف دیگر اوپک تضعیفشده در حال تدارک برای
بازگشتی دوباره به بازار نفت است .این کارتل نفتی
هنوز حدود یکسوم نفت جهان را تأمین میکند.
بعد از بحران نفتــی دهۀ  ۱۹۷۰ایاالت متحده
و دیگر کشورهای صنعتی ذخایر استراتژیک خود
را افزایش دادند،سیاستهایی محافظهکارانه اختیار
کردند و تولید داخلی نفت را تشویق کردند .تولید
نفت در آالسکا و دریای شمال در دهۀ ۱۹۸۰باعث
شــد تا قیمت نفت کمی پایین بیاید .در آن زمان
عربستان سعودی برای جبران این کاهش قیمت،
باهمپیمانانش در اوپک البی کرد و تولید خودش
را هــم کاهش داد .وقتی کــه دیگر اعضای اوپک
نتوانستند به وعدههای خودبرای پایین نگه داشتن
تولید وفادار بمانند ،در سال  ۱۹۸۶ناگهان قیمتها
سقوط کرد و عربستان برای سالها بخش بزرگیاز
بازار خود را از دست داد.
اوپــک دیگر هرگز آن قدرت گذشــتۀ خود را
به دســت نیاورد اما در ســالهای نخستین قرن
تویکم به دلیل باال رفتنناگهانی نیاز چین و
بیس 
دیگر اقتصادهای نوظهور و ناآرامی در کشــورهای
نفتخیزی مثل نیجریه و ونزوئال قیمت نفت ناگهان
مجددا باال رفت .با کوچک شدن بازار نفت ،عربستان
ذخایر خود را افزایش داد و قیمتهای بیثبات نفت
را تا حدی تحتکنترل گرفت.قیمت متعادلی مثل
 ۱۰۰دالر برای هر بشکه ،هم کشورهای تولیدکننده
را راضی میکرد و هم کشــورهای مصرفکننده از
این قیمت راضی بودند .اما حاال تولید نفت امریکا در
کنار کاهش فعالیتهای اقتصادی در چین و اروپا
این تعادل را از میانبرده است.
مایکل ســی .لینــچ رئیس مرکــز مطالعات
اســتراتژیک در حوزۀ انرژی و اقتصاد عقیده دارد
«اوپک هنوز قدرتمند اســت چــون اگربخواهد
میتواند تولید را کاهش و قیمتها را افزایش دهد»
امــا او اضافه میکند «آنها قدرت ســابق را ندارند
چون بسیاری ازکشورهای اوپک اوضاع اقتصادی
نامناسبی را تجربه میکنند بنابراین در کوتاهمدت
برایشان مشکل است تا به بهایکاهش درآمدشان،
قیمت نفت را باال ببرند »
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

تولید
یاخدمات
چینیها کدام الگو را
برای توسعه برگزیدند؟

ماجرای چین،
همچوندیگر
ماجراهایموفقیت
اقتصادیگواهی
بر آن است که
برای کشورهای در
حال توسعه تنها
یک توصیه ساده و
در عین حال بسیار
کارآمد وجود دارد:
اگر در پی منفعت
هستید باید دست
به تولید بزنید.

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند
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نپینگ به
رئیسجمهور چین ،شــیجی 
تازگی گفته است« :ترکیب کارخانه جهان
و بخــش اداری قدرتمند آن بهترین بازده
را بــه دنبال خواهد داشــت ».منظور او از
کارخان ه و بخش اداری به ترتیب دو کشور
چین و هند است .این دو کشور پُرجمعیت
جهان رشد چشمگیری داشتهاند اما چین
سریعتر پلههای ترقی را طی کرده است و
بنای مستحکمی برای پیشرفت در آینده
فراهم کرده اســت .اما چگونه؟ اظهارات آقای شی
به طور غیرمستقیم پاســخ این سؤال را میدهد:
«چین بر تولید متمرکز شــده اســت درحالیکه
تخصص هنــد در بخش خدمات اســت .به نظر
میرسد برای رسیدن به رشــد اقتصادی باثبات،
تولید مسیر مطمئنتری است تا خدمات» .از زمان
انقالب صنعتی تقریباً تمامی کشورهایی که موفق
به افزایش چشمگیر درآمدشان شدند ،صنعتی شده
و تولیــد خود را متنوع و بــهروز کردهاند تا به این
ترتیب از نیازشــان به منابع کشاورزی و طبیعی
بکاهند .کشورهای موفق آسیایی در عرصه توسعه
اقتصادی ،همگی سیاستهای صنعتی را در دستور
ک هستند کشورهایی
کار خود قرار دادند .بسیار اند 
که منابع طبیعی ارزشــمند و جمعیت کم داشته
باشند و بدون توسعه تولید به رشد اقتصادی باثباتی
دســت پیدا کرده باشــند ،از جمله این کشورها
میتوان به عمان و بوتســوانا اشاره کرد .به همین
ترتیب فقیرترین کشــورها نیز همگــی زیربنای
تولیدی ضعیفی دارند .رشــد تولید و پیشــرفت
فناوری دو پایه و اســاس رشد اقتصادی هستند و
به همین علت اســت که تولید از اهمیت ویژهای
برخوردار است .بیشترین دستاوردهای فناوری نیز
ن جمله میتوان
در عرصه تولید بوده است که از آ 
به ماشینبخار ،کشتیهای فوالدی و نیمهرساناها
اشــاره کرد .در واقع گســترش فناوری از بخش
تولید به سایر بخشها منجر به افزایش کارایی این
بخشها شده است .پر محصولترین مزارع جهان
مزارعی هســتند که از پیشرفتهترین دستگاهها و

جدیدترین دستاوردهای فناوری استفاده میکنند.
تولید در زمینه اشــتغالزایی نیز سهم بسزایی
دارد .به گفته سازمان بینالمللی کار در کشورهایی
که بخش عظیمی از شاغلین آن در بخش صنعت
مشغول به کا ر هستند تعداد شغلهای غیررسمی
و متزلزل کمتر است .طی  ۴۰سال گذشته میزان
بازده و اشتغالزایی بخش تولید در اقتصاد جهان
کاهش یافته است و در مقابل ،این آمار در بخش
خدمات افزایش یافته اســت .به این ترتیب برخی
از کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدهاند
ی شدن صرفنظر کرد.
که میتوان از مرحله صنعت 
هند را اغلب کشــوری میدانند که با تمرکز بر
رشــد بخش خدمات در مسیر توســعه قرار دارد.
رشــد خدمات در بخشهای فنــاوری اطالعات و
برونسپاری فرآیندهای کسبوکار منجر به افزایش
اشــتغالزایی و کاهش فقر شــده است .خدمات
نسبت به  ۴۰سال پیش فواید بیشتری نیز دارند.
از پیشرفت فناوری راحتتر میتوان در زمینههای
ارتباط از راه دور و خدمات مالی و تجاری بهره برد.
در برخی از خدمات دیجیتالی هزینه گسترش تولید
به صفر نزدیک شده است .تحوالت صورتگرفته در
عرصههای فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شده
خدمات به راحتی قابل انتقال و مبادله باشند.
ن هستند
با این وجود بیشتر خدمات نیازمند آ 
که تولیدکننده و مصرفکننــده همزمان در یک

مکان باشــند ،نظیر خدمات نظافت و تحصیل ،در
حالیکه به طور بالقــوه تمامی محصوالت بخش
تولید قابل دادوستد هستند .از دهه  ۱۹۹۰خدمات
 ۲۰درصد مبادالت بینالمللی را تشکیل داد ه است.
طی ده ســال اخیر هند با تجارت مازاد در بخش
خدمات روبرو بوده است در حالیکه این دادوستد
تنها یکپنجم کمبود تجارت کاالی این کشــور را
جبران میکند .این کشور در نهایت مجبور خواهد
شــد بین این دو بخش تعادل الزم را برقرار سازد.
نخســتوزیر هند ،نارندرا مــودی که پیش از این
فرماندار اســبق گوجرات ،قلب تولیدی غرب هند
بود ،اعالم کرده است برای گسترش بخش تولید و
بهبود زیرساختها برنامههای عظیمی دارد ،بنابراین
احتمال آن وجود دارد که در آیندهای نزدیک هند
در بخش تولید جهانی سهمی داشته باشد .با تمام
اینها این کشور هنوز تحول اقتصادیای را که چین
 ۳۰ســال پیش از سر گذارند ،تجربه نکرده است.
تحول چین تا حد زیادی مدیون گسترش تولید در
تمامی زمینههای ممکن است؛ از اسباببازی گرفته
ی تا دستگاههای الکترونیکی.
تا خودرو و از کشت 
ماجرای چین ،همچون دیگر ماجراهای موفقیت
اقتصادی گواهی بر آن است که برای کشورهای در
حال توسعه تنها یک توصیه ساده و در عین حال
بسیار کارآمد وجود دارد :اگر در پی منفعت هستید
باید دست به تولید بزنید.

خصوصیسازی چینی و دردسرهایش
نسخه امریکایی ـ انگلیسی برای چین مناسب نیست

جولیان فرانکز
استاد مدرسۀ
بازرگانی لندن

هر مسیری که
چینانتخاب
میکند باید برآمده
ازمقتضیات
خاصاجتماعی
و فرهنگی آن
و نقشی که
برایتشکیالت
اقتصادی در
جامعۀ چین در
نظر گرفته شده
است باشد.
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در طول سی سال گذشته شرکتهای
دولتی چینی نقشی اساسی در رشد و
توسعۀ چین داشتهاند .این شرکتها
بستری بلندمدت برایسرمایهگذاری
بــه وجود آوردهاند و توســعۀ تجارت
دولتی را تقویــت کردهاند و به بخش
خصوصی هم ســود رســاندهاند .اما
این شــرکتهای دولتی درحال عقبنشــینی از
سنگر اقتصاد چین هســتند .در سال  ۱۹۹۸بیش
از  ۳۷درصد شــرکتهای چینی را شــرکتهای
دولتی تشــکیل میدادند وبیــش از  ۶۸درصد از
کل ســرمایۀ در گردش در اقتصاد چین مربوط به
شــرکتهای دولتی بود اما در سال  ۲۰۱۰تنها ۵
درصد شرکتهای چینیدولتی بودند و  ۴۴درصد
از ســرمایۀ در گردش در اقتصاد چین را در اختیار
داشتند .اما هنوز هم در چین روزبهروز درخواستهای
بیشتری برایخصوصیسازی باقیماندۀ شرکتهای
دولتی بهخصوص در بخشهــای کلیدی اقتصاد،
مطــرح میشــود .در حکومت جدید شــی جین
پینگ برنامهریزیهای جدیدی برای اصالحات در
شــرکتهای عظیم تجاری دولتی در جریان است.
سئوالی که مطرح میشود این است که در آینده چه
چیزی باید جای مالکیت دولتی را بگیرد.
یک دهۀ پیش پاســخ به این سئوال ساده بود.
بانکهای ســرمایهگذاری در نیویــورک و لندن به
دولت چین پیشــنهاد میکردند که سهامشــان را
ازطریــق عرضۀ ثانوی به مجموعــهای از بانکها،
موسسات مالی و سرمایهگذاران خصوصی (ترجیحا
خارجــی) واگذار کنند .هدف این شــیوۀ واگذاری
این بود که از امکانات فروش دولتی اســتفاده شود
و سبکی از بازار سرمایۀ امریکایی ایجاد شود که بر
اساس مالکیت غیرمتمرکز و قابلیت تبدیلبه پول
باال داشته باشد.
امروز دیگر نمیتوان بــا اطمینان گفت که این
راهبرد برای چین مناسب اســت .پل ماینرز یکی
از وزرای اســبق کابینۀ بریتانیا بازار بورس بریتانیا
را بازاری از «شــرکتهای بیصاحب» نامیده بود.
ریشــۀ این توصیــف در رواج مالکیت غیرمتمرکز
و پراکنده در بازار بورس بریتانیا اســت ،بازاریکه
تهای
شرکتهای سرمایهگذاری بینالمللی ،شرک 
بیمه و شرکتهای خدمات بازنشستگی در آن دست
باال را دارند .بیشترین خردهمالکان ایننوع شرکتها
ســهم کمی از سهام شــرکت را در اختیار دارند و
درک درستی از مقتضیات کاری شرکتی که در آن

سرمایهگذاری کردهاند ندارند.نتیجۀ این نوع مالکیت
این است که مدیریت اصلی شرکت معموال در دست
ی است که خود سهم کوچکی از سهام
هیئت مدیرها 
شــرکت را دراختیار دارد و با هزینۀ باال و بازدهی
پایین شرکت را اداره میکند.
شــرکتهای ســهامی عام هم اینروزها دارند
محبوبیتشان را از دست میدهند .مایکل جنسن،
استاد دانشــگاه هاروارد ،در ســال  ۱۹۸۷با شروع
سیل مالکیت خصوصی «غروب شرکتهای سهام
عام» را پیشبینی کرده بود .در ســال  ۲۰۱۲مجلۀ
اکونومیســت گزارش داد که تعداد شــرکتهای
ســهامی عام در امریکا از ســال  ۱۹۹۷بیش از ۳۷
درصد کاهش داشته و این در حالی بود که این آمار
در بریتانیا از این هم باالتر ورقمی حدود  ۴۳درصد
را شــامل میشد .خصوصیسازی بســیاری از این
شرکتها توســط مدیریتشان یا نهادهای مالیای
که از نگاه کوتاه مدتبازار بورس خسته شده بودند
انجام گرفته بود.
بنابرایــن حاال دیگر به هیــچ وجه بدیهی بنظر
نمیرسد که چین هم باید دنبالهرو روش امریکایی
– انگلیسی در مالکیت و مدیریت شرکتهایدولتی
باشد .این روش احتماال بهترین روش نیست .از این
گذشته یک دلیل دیگر برای پرهیز از این روش این
است که در غرب این سیستممالکیت وابسته است
به مجموعۀ پیچیدهای از موسسات ،بازارهایی برای
کنترل شرکتها و قوانینی نظاممند برای نظارت بر
کار شرکتها .نظاماقتصادی چین فاقد بسیاری از
این موسســات است یا موسساتی از نوع دیگر دارد.
بنابراین تزریق سیستم امریکایی -انگلیسی به این
نظامکارساز نخواهد بود.
تجربۀ ژاپن در الگو قرار دادن بازار سرمایه امریکا
در زمانی که هنوز نهادهــای اقتصادیاش آمادگی
پذیرش چنین مســئولیتی را نداشــتندمیتواند
سرمشق خوبی باشد .پس از شکست ژاپن در جنگ
جهانی دوم ،حاکم نظامی امریکایی وقت ژاپن ،به فکر
انحالل و واگذاری شرکتخانوادگی زایباتسو افتاد
که در تجهیز نظامی ژاپن نقش بزرگی داشت .سهام
شرکت زایباتســو به کارکنان آن و سرمایهگذاران
محلی واگذار شد.نتیجۀ چنین رویکردی در اقتصاد
ژاپن این بود که مالکیت در این کشور در نیمۀ دهۀ
 ۱۹۵۰بسیار پراکندهتر از مالکیت در بورس بریتانیا
وامریکا بود .در این دوره قوانینی تصویب شــد که
بانکداری تجاری و بانکداری ســرمایهای را از هم
جــدا میکرد و قانون اعالم ورشکســتگی وامنیت

ســرمایهگذاری هم در همین دوره تصویب شد که
همه با الگوبرداری از اقتصاد امریکا در مجلس ژاپن
طرح شد.
این تجربه شکســت خــورد و اثراتی بنیادین و
ناخواســته در اقتصاد ژاپن به جا گذاشــت .اما چرا
ژاپن نتوانست بازار ســرمایهاش را بر اساس الگوی
امریکایی ـ انگلیسی ســامان دهد در حالی که در
ظاهر همه چیــز در جای خودش بود؟ دلیلش این
بود که نهادهای اقتصادی ژاپنی برایپشــتیبانی از
سیستم مالکیت غیردولتی آمادگی نداشتند .مثال
فوریت ایجاد نهادهای سرمایهگذاری که در بریتانیا و
امریکا فراوان اما در ژاپناندک بودند یکی از دالیل
این ناآمادگی بود .موسساتی در ژاپن شروع به ایجاد
این نهادها کردند تا مدیریت ســهام کمارزش را به
عهده بگیرند وآن را به ســرمایهگذاران خصوصی
واگذار کننــد اما معامالت داخلــی و از بین رفتن
اعتماد دربازار ســبب شــد که این بازار به سرعت
ســقوط کند وجایش را به بــازاری دهد که تحت
سیطرۀ شرکتهای خودی بود.
اما جایگزین سیســتم امریکایی ـ انگلیســی که
چین باید به دنبال آن باشد چیست؟ این جایگزینها
متنوعند .میتوان سهام کارمندان را در شرکتاضافه
کرد یا به ســوی ایجاد شرکتهایی حرکت کرد که
کارمندانش مالک آن هســتند .ایــن تجربه به طور
گســترده در اتریش و آلمان صورتپذیرفته است.
صندوقهای بازنشســتگی مثــل نمونههایی که در
کانادا ،ســوئد و هلند مشغول به کارند هم میتوانند
نمونهای برای مالکیتبلندمدت و مشارکتی باشند که
مناسب وضع اقتصاد چین است.مهمترین پیام تجربۀ
ژاپن و دیگر کشــورها این است که هر مسیری که
چین انتخاب میکند باید برآمده از مقتضیات خاص
اجتماعی و فرهنگیآن و نقشی که برای تشکیالت
اقتصادی در جامعۀ چین در نظر گرفته شــده است
باشد .در الگو قرار دادن تجربههای دیگر کشورها باید
به ایننکته توجه داشــت که این الگوها را میتوان
سرمشق قرار داد اما این بدان معنا نخواهد بود که این
سرمشقها لزوما در وضعیت اقتصادی چینجوابگو
خواهند بود .
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کارآفرین خارجی

سلطان شکرآسیا

زندگينامه رابرت كوك ،بزرگترین کارآفرین مالزیایی
ريحانه عبدي

فلسفهرابرت
در كسبوكار را
ميتوان در دو
عبارت خالصه
كرد :سخت كار
كردن،هوشمندانه
كار كردن .رابرت
از عنفوان جواني
نه تنها به ارزش
سختكوشي
و پشتكار پي
برد ،بلكه فهميد
براي موفقيت در
دنياي تجارت
بايد هوشمند و
باذكاوت بود.
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رابرت كوك به واســطه در دســت داشــتن كنترل
۸۰درصد توليدات شكر در مالزي كه برابر با ۱۰درصد
توليد جهاني شــكر است ،به «ســلطان شكر آسيا»
معروف است.داستان زندگي شگفتانگيز رابرت ،كه از
فقر شروع ميشود و به ثروتمندترين فرد جنوبشرقي
آسيا ميرسد ،منبع الهامي براي بسياري از مردم آسيا
بوده اســت .رابرت اعتقاد راســخي به سختكوشي،
پشــتكار ،و وسعت فكر و انديشه دارد .او معتقد است
كــه اين خصوصيات اخالقي ،فرد را قادر ميســازند
كه به اهدافش دســت يابد و زندگياش را در مسير
موفقيت هدايت كند .رابرت بــا درك عميقي كه از
تفكرات شرقی دارد ،موفق شده برخالف ديگر مردان
تجارت همرد ه خودش ،رابطه خوبي با چين داشــته
باشــد .در واقع او از اولين كارآفريناني بود كه بعد از
انقالب فرهنگــي مائو ،باب همكاريهاي اقتصادي با
چين را گشود.
رابرت موفق شــد روابط قدرتمند و كارآمدي در
سرزمين چين براي خودش فراهم كند كه به او اين
امكان را ميداد در چين مقبول واقع شــده و اعتماد
رهبران كمونيست را بهدست آورد؛ او در عين حال با
اينكه همكاريهاي فراواني با دولت و حكومت چين
دارد امــا به هيچ عنوان تابع بيچــون و چراي آنها
نيست.رابرت با وجود داشــتن ثروت ،قدرت و نفوذ،
مرد بسيار افتادهاي اســت و ترجيح ميدهد زندگي
سادهاي داشته باشد .او بهندرت خودش را در لذتهاي
زندگي غرق ميكنــد و از خبرگزاريها و خبرنگارها
فراري اســت .در واقع ،او آنقدر از حضور در رسانهها
گريزان اســت كه در طول دوران كارياش بيشتر از
يك يا دو مصاحبه نداشــته است .اين عشق و عالقه
به زندگي ســاده رابرت را قادر ســاخته كه عليرغم

همه دستاوردهايش ،فروتن و افتاده باقي بماند و اين
سبك زندگي را به فرزندانش نيز منتقل كند؛ در عين
حال كه به آنها آموخته چطور ثروتي را كه در اختيار
دارند با تيزهوشي مديريت كنند .وي در مصاحبهاي
ميگويد« :همه چيز روي زمين پويا اســت .ميراث
من براي فرزندانم پول و ثروت نيست بلكه سبكي از
زندگي با پيامي مشــخص است .اگر آنها دنبالهروي
اين سبك و پيام باشند ،ميتوان اميدوار بود كه تا سه
يا چهار نسل ديگر بقا پيدا كنيم».
فلسفه رابرت در كسبوكار را ميتوان در دو عبارت
خالصه كرد :سخت كار كردن ،هوشمندانه كار كردن.
رابرت از عنفوان جواني نه تنها به ارزش سختكوشي
و پشتكار پي برد ،بلكه فهميد براي موفقيت در دنياي
تجارت و بهطــور كلي در زندگي ،بايد هوشــمند و
باذكاوت بود .او اين ارزشها را بهخوبي در فرزندانش
نيز دروني كرد بهطوري كه آنها نيز با تالش خودشان
به افراد بســيار موفق و معروفي بدل شدند .كوك به
خاطــر تجربههايي كه در زندگياش داشــته ،اين را
وظيفــه اصلي خــودش ميداند كه بــا فعاليتهاي
بشردوســتانه و از طريق بنياد كــوك ،فرصتي را در
اختيار نسلهاي بعد قرار دهد كه خودش از دسترسي
به آنها محروم بوده است .هدف اين موسسه خيريه،
ارائه كمك هزينه به تعداد زيــادي از جوانان مالزي
اســت تا به آنها براي تحصيــل و كار در زمينههاي
تخصصيشان ياري برســاند و از اين طريق آيندهاي
روشنتر را براي اقتصاد مالزي رقم بزند.
كودكي و خانواده

رابــرت كوك با نــام اصلي رابرت كــوك هاك نين،
كوچكترين فرزند يك پدر مهاجر چيني و يك مادر

مالزيايي بود كــه در  ۶اكتبر  ۱۹۲۳در مالزي بهدنيا
آمــد .پدر او كه بهدنبال يــك زندگي بهتر به مالزي
مهاجرت كرده بود ،در اين كشــور با همسرش آشنا
شد و اين زوج صاحب سه پسر شدند :فيليپ ،ويليام
و رابرت.خانواده رابرت ثروت چنداني نداشــتند و در
دوران ســخت زندگي زير سلطه بريتانيا بر مالزي ،با
توپنجه نرم ميكردند.
مشكالت مالي متعددي نيز دس 
با اين حال ،و با وجود سختيهايي كه والدين رابرت
با آنها روبرو بودند ،هيچگاه از تشويق فرزندانشان به
بلندپروازي برای تبديل شدن به فردي موثر در اجتماع
فروگذار نكردند.پــدر رابرت به او و برادرانش آموخت
كه به دســتاوردهاي كوچك راضي نشوند و مادرش
آنها را با اصول اخالقي و عشــق به همنوع آشنا كرد.
اين آموزهها و همچنين ديدن زندگي سخت خانواده،
ميل به پيشــرفت و رســيدن به قلههاي موفقيت را
در رابرت تقويــت كرد .البته والديــن او تصورش را
هم نميكردند كه روزی پسرشان ثروتمندترين فرد
آسياي جنوبشرقي شود.
در ســال  ۱۹۴۸خانواده با يك تراژدي بزرگ مواجه
شــد و پدر رابرت بر اثر بيماري درگذشــت .با وجود
اين ،رابرت و برادرانش مطابق خواست پدرشان عمل
كرده و كســبوكار خانوادگي را ادامه دادند .در سال
 ۱۹۴۹رابرت ،دو برادرش و چند نفر عموزاده ،شركت
با مسئوليت محدود برادران كوك را پايهگذاري كردند؛
شركتي كه كارش تجارت محصوالت كشاورزي بود.
رابرت كه اســتعدادي ذاتي در انگليسي داشت ،از
ســال  ۱۹۵۲چندين سفر به لندن و نيويورك انجام
داد تا اطالعاتش را درباره صنعت قند و شــكر (يكي
از محصوالتي كه كمپاني كــوك بهميزان زيادي در
آن ســرمايهگذاري كرده بود) افزايش دهد .در سال

 ۱۹۵۷و در بازگشــت به مالزي ،رابرت عمده منابع
كمپاني را در توليد قند و شكر سرمايهگذاري كرد و
در ســال  ۱۹۵۹اولين كارخانه تصفيه شكر مالزي را
با نام توليدي شــكر مالزي پايه گذاري نمود .در طي
سالهاي پيشرفت ،رابرت با مطالعه مستمر الگوها و
جريانات تجاري ،دانش و مهارتهاي خود را در كنترل
بازار تقويت كــرد .او با كمپانيهاي ديگر در بايكوت
كردن كمونيسم همراه نشد و در عوض از اين فرصت
اســتفاده كرده و بهطور همزمان به معامله و تجارت
با كشورهاي سرمايهداري و كمونيستی پرداخت و با
رهبران كمونيســتي مانند مائو و كاسترو مالقات و با
آنها روابط تجاري برقرار كرد.
در ســال  ۱۹۶۱درســت پيش از آنكــه به دليل
بحران كشاورزي ،قيمتها به شدت باال برود ،شركت
مســئوليت محدود برادران كوك حجم بسيار زيادي
شــكر ارزانقيمت را از هند خريد و همين سبب شد
شركت كوك روي دور موفقيت بيفتد.رابرت يك دهه
بعد را صرف سرمايهگذاري روي پروژههاي تصفيه شكر
و پايهگــذاري چندين كمپاني مشــاركتي در صنعت
قند و شــكر كرد .در اواسط دهه  ۶۰میالدی شركت
برادران كوك با چنديــن توليدکننده و تصفيهكننده
شكر مشاركت داشتند و اين باعث شد همراه با افزايش
قيمت شكر ،كمپاني كوك نيز بهطور مستمر رشد كند.
كوك در سال  ۱۹۹۸و در اوج دوران كسبوكارش در
تجارت شكر ،شركت كشتوزرع پرليس را بنا گذاشت
و دايره فعاليت كمپاني را از تجارت شــكر به توليد آن
گســترش داد .اين توسعه چنان موفقيتي براي كوك
به همراه داشــت كه كنترل ۸۰درصد بازار قند و شكر
مالزي را بــراي وي به ارمغان آورد (با توليدي بيش از
۱۰ميليونتن) و او را ملقب به «سلطانشكر آسيا» كرد.
بنياد كوك و همكاري با چين

شانگريال ،اولين هتل رابرت كوك

كوك براي اولين بار در ســال  ۱۹۷۱و با ســاخت
اولين هتلش بهنام شانگريال ،وارد صنعت هتلداري
شد .ريسك او جواب داد و باعث شد كوك بهسمت
ســرمايهگذاري در بازار امالك كشــيده شود .طي
ســالهاي بعد از آن ،او يك قطعه زمين در اسكله
تسيمشا در هنگكنگ خريد و در سال  ۱۹۷۷هتل
كولون شــانگريال را در آن بنا كرد .در سال ۱۹۸۴
رابرت كوك موفق شد با ساختن يك شعبه ديگر از
شــانگريال ،به داخل سرزمين اصلي چين نيز نفود
كند .اين هتلها به موفقيتي بزرگ بدل شدند و طي
دهه بعد تعداد فراواني از شــعب آن در كشورهايي
از سراسر دنيا مانند كانادا ،فيليپين ،استراليا ،فرانسه
و ...ساخته شدند .در سال  ۱۹۸۵كوك مذاكراتي را
بــا وزارتخارجه چين آغاز كرد كه به احداث مركز

رابرت كوك 
كارمندانش
راهوشمندانه
انتخاب ميكند و
هميشه هواي آنها
را دارد .او هيچگاه
سهمهمكاران
و كاركنانش
در پيشرفت
اين تجارت را
فراموشنميكند.

رموز موفقيت رابرت كوك

نگر
آینده

رابرت كوك در زندگي نيز برخورد و رفتار خوبي دارد .او فردي مثبتانديش ،سختكوش و حساس است.او
در جايي گفته« :از وقتي جوان بودم ،ميدانستم كه هيچ جايگزيني براي سختكوشي و داشتنبرنامه تجاري
خوب و شرافتمندانه وجود ندارد و بدون اتالف وقت بايد از اين دو سرمايه استفاده كرد .هميشهكاري براي
انجام دادن وجود دارد .فروتن و روراست باشيد ،به راه نادرست كشيده نشويد و از مردمسوءاستفاده نكنید».
عامل بعدي ،روش او در استخدام افراد است .رابرت كوك كارمندانش را هوشمندانه انتخاب ميكند و هميشه
هواي آنها را دارد .او هيچگاه ســهم همكاران و كاركنانش در پيشرفت اين تجارت را فراموش نميكند .او
حتيدر سالگرد  ۶۰سالگي كمپاني كوك ،از اولين گروه كاركنانش شخصاً قدرداني كرد .رويكرد كوك در
استخدام وتعامل با كارمندانش بســيار منحصربهفرد است .بنا به گفته خودش ،صداقت ،سختكوشي و
ذكاوت ،اصليترين معيارهاي كوك براي استخدام افرادهستند« :وقتي به چشم كانديداهاي استخدام نگاه
ميكنم ،بايد صداقت را در آنها ببينم .من به دنبال فارغالتحصيالن امبياي و يا دانشجويان نخبه نميگردم؛
شــما ممكن است يك فرد با استعداد و يا شاگرد اولدانشگاه را استخدام كنيد ،اما اگر ذهن او بيطرف و
عدالتجو نباشد و يا رفتارش در زندگي ناشايست باشد ،اينهوش و استعداد هيچ ارزشي ندارد» .فروتني
يكي ديگر از خصوصياتي است كه رابرت كوك را به مردي موفق تبديل كرد .كوك در هر قدمي كه برداشته
كامال آگاهانه عمل كرده است .همچنين به نظر او نبايد اجازه بدهيم كه حرص و طمع ما را كنترل كند،
چراكه در اين صورت ممكن است به نابودي بيفتيم .و در نهايت ،با وجود همه موفقيتهايي كه رابرت كوك
به دســت آورده ،هميشه دينش را به جامعه نيز اداكرده است .او موسسهاي بنام بنياد كوك برپا كرده كه
به دانشــجوياني كه در طول تحصيلشان با مشكالت ماليمواجه شدهاند كمك ميكند و همچنين كمك
هزينههايي در اختيار دانشجويان دانشگاههاي خصوصي وعمومي قرار ميدهد .خانواده كوك اعتقاد راسخي
به اين گونه وظايف اجتماعي دارند و معتقدند بايدثروتشان را با افراد كم بضاعتتر جامعه سهيم شوند .بهطور
كل ميتوان داليل موفقيت كوك را در اين موارد خالصه كرد:
 پرورش صحيح و آموختن ارزش باالي صداقت ،سخاوت ،فروتني ،قدرداني و اهميت به بهروزي ديگران.
 تجارت شرافتمندانه و در عين حال هوشمندانه.
ارزش قائل شدن براي صداقت ،سختكوشي و هوشمندي در برابر كانديداهاي بسيار شايسته و بااستعداد
ولي مغرور و بياخالق.
اعتقاد راسخ به اينكه نه تنها ميتوان از شكست به پيروزي رسيد ،بلكه در صورت غرور و خودپسندي
نابجا،موفقيت نيز ميتواند منجر به شكست شود.
به كارگيري ثروت در مسير درست ،بهطوري كه در طول زمان براي آحاد بشر سودآور باشد.
 كنترل كردن سرمايهداري چراكه ممكن است حرص و طمع به نتايج مخربي بيانجامد.
 مسئوليتپذيري ،تعهد و سختكوشي.
اعتقاد به لزوم وجود ارزشهاي قدرتمند اخالقي در جامعه.
احترام به زمين و قوانين طبيعت.
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رابــرت در ســال  ۱۹۷۰بنياد كــوك را به منظور
مبارزه با فقر در مالزي و پر كردن شــكاف ميان فقير
و غني در كشور تاســيس كرد .سه سال بعد او و دو
كارآفرين بزرگ ديگر در صنعت قند و شكر ،بيش از
يكميليونتن شــكر در سرزمين چين فروختند .دو
ســال بعد از آن هم چين با كمبود شكر مواجه شد و
از آنجا كه هيچكس ديگري حاضر به معامله با چين
نبود ،كوك وارد عمل شده و با گسترش تجارتش در
چين ،دفتر مركزياش را به هنگكنگ انتقال داد .در
سال ۱۹۷۸و دو ســال بعد از مرگ مائو ،جانشينش
ديــوار حائل ميان تجارت چين و دنيــاي غرب را از
ميان برداشــت و اين كار باعث بهوجود آمدن موجي
از اصالحات و رشد و ترقي اقتصادي در چين شد.
در ادامه ســالهاي كاميابي ،رابرت با تاســيس
بزرگترين مزرعه شــكر در اندونزي ،كسبوكارش
را به اين كشــور هم گســترش داد .كوك ۳۰درصد
سهام شركت ساكد نكِري-يك كمپاني فرانسوي كه
كنترل بخش عظیمی از تجارت جهاني شــكر را در
اختيار دارد -را خريد و اين سرمايهگذاري كوك را قادر
ساخت كه در صنعت نفت نيز سرمايهگذاري كند .در

سال  ۱۹۸۸كمپاني كِري ۶۷درصد سهام يك شركت
تجارت نفت را از آن خود كرد.

تجارتجهاني چين در پكن انجاميد .رابرت كوك در
طول دوران كارياش وارد چندين و چند كسب وكار
مختلف ديگر نيز شــد .او در كمپانيهاي رسانهاي
متعددي در جنوبشرق و غرب آسيا سرمايهگذاري
كرد ،با كوكاكوال در تاسيس چند شركت بستهبندي
همكاري كــرد و حتي چنــد كمپانــي باربري و
حملونقل نيز احداث نمود.
موفقيت رابرت كوك در دنياي تجارت ،براي او نفوذ
سياســي نيز به همراه داشته است به طوري كه وي
در مذاكرات ميان مالزي و چين نقشــي اساسي ايفا
كرد .وي با انتقال اطالعات و پيامها ميان دو كشــور،
و هماهنــگ كــردن نشســتهاي دو جانبه ميان
مقامات دولتي طرفين ،سبب شد كه شناختي كامال
ديپلماتيك و دوطرفه ميان دو كشور شكل بگيرد .به
گزارش مجله فوربــز ،رابرت كوك هماكنون با ارزش
دارايــي معادل  ۱۰.۵ميليارد دالر ،ثروتمندترين مرد
مالزي ،دومين مرد ثروتمند جنوبشــرق آسيا و نفر
۱۱۲ام در فهرست ميلياردرهاي جهان است.
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کارآفرین خارجی

توفیق در
پشتکاراست
نه شانس
مصاحبه دیالوگ ریپورت با
رابرت كوك

مردان تجارت
بايد جسور باشند؛
بوكار
البته در كس 
و نه در رابطه با
مردم .در تعامل
با مردم باید
سخاوتمندبود.

درباره آغاز به كارتان با تجارت شكر شروع
ميكنم .شما در زماني شروع به سرمايهگذاري در
اين كسبوكار كرديد كه تا قبل از آن هيچكس در
مالزي وارد اين صنعتنشده بود .ميتوان گفت كه
اين كار بسيار مخاطرهآميز بوده است .چطور شما
با اين عزمراسخ تصميم گرفتيد در تجارت شكر
سرمايهگذاريكنيد؟

در صنعت محصــوالت غذايي بهغير از برنج و گندم،
شــكر تصفيه شده نيز نقش بسيار مهمي دارد.وقتي
بچههاي كوچك شــبها بدخلقي ميكنند و آرامش
ندارند ،فقط كافي است كمي شيريني به آنهابدهيد تا
آرام شوند؛ به اين ترتيب والدين هم ميتوانند براي كار
در روز بعد انرژي كافي داشتهباشند .من هم فكر كردم
بوكار ميتواند بسيار سودآور باشد .شكي
كه اين كس 
نبود كه بازار شــكروجود داشت و اين موجب ميشد
كه اين تجارت به راحتي رونق بگيرد .شكر مانند مواد
پتروشيمينيست كه تقاضاي آن غيرقابل پيشبيني
باشــد .در آن زمان صنعت آيتــي يا تكنولوژيهاي
ارتباطاتي هم هنوز بهوجود نيامــده بود؛ بنابراين راه
انداختن يك كســبوكار ساده با شــكر خام ارزان،
هوشمندانهترين راه براي پولدار شدن بود.
آيا تجارت شكر هميشــه پررونق و روي
غلتك بود ،يا در اين راه با مشــكالتي هم روبرو
شديد؟

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند

66

بيشــتر اوقات همه چيز بر وفقمراد بود .ولي بهخاطر
دارم كه در سال  ۱۹۶۳عملكرد بدي داشتم وزيادي
جسورانه عمل كردم .در آن سال من براي آمادگي براي
بازار آينده ،حدود  ۱۰۰يا  ۲۰۰هزارتن شكر خريدم،
چون فكر ميكردم بازار رشــد خواهد كرد و منفعت
زيادي نصيبمان خواهد شــد .امايكي دو ماه بعد بازار
به شدت سقوط كرد .اگر ما نميتوانستيم پول الزم را
به كمپاني تزريق كنيم،بيشك ورشكست ميشديم.
مضطرببوديد؟



بله ،بايد هرطور بود اين بحران را مديريت ميكردم .در
اواخر ماه اوت ،يك توفــان بزرگ در كوبا رخداد و به
مزارع نيشكر خسارتهاي جدي وارد كرد و در نتيجه
توليد شكر در آنجا كاهش يافت.
آيا در آن زمان شــكر توليد شده در كوبا،

ســهم بزرگ و مهمي در بازار جهاني را به خود
اختصاص ميداد؟

دقيقا همين طور اســت .آن زمان توليد شكر در كوبا
حدود  ۵.۵ميليون تن در سال بود.
نتيجه اين اتفاق براي شما چه بود؟

خيلي ساده .قيمت جهاني شكر بيشتر و بيشتر شد.
شما انتظارش را نداشتيد نه؟

نه ،واقعاً غافلگير شديم .انگار درهاي بهشت به رويمان
باز شده بودند! واقعاً شانس با ما يار بود.

شما در تجارت بيشتر به بصيرت خودتان
اتكا داريد يا شانس؟

بيشــتر از ۹۰درصد بــه سختكوشــي و بصيرت.
هر كمپانــي بايد بهطور مــداوم جنبههاي گوناگون
كســبوكار مانند عرضــه ،تقاضا ،توليــد،مصرف و

حملونقل را مورد مطالعه و بررســي قــرار دهد .در
بعضياز موارد ،حملونقل يك بار شــكر  ۵تا  ۶هفته
طول ميكشيد ،بنابراين ما بايد حدود يك ماه پيشاز
تمام شدن ذخيره شكر يك كشور ،ارسال محمولهها را
شروع ميكرديم .اينها متغيرهاياقتصادي هستند كه
ما بايد تا ميتوانيم آنها را بشناسيم .وقتي دركي كامل
از موقعيت به دستآورديم ،بايد بدون تلف كردن وقت
حركت كرده و از فرصتهاي موجود اســتفاده كنيم؛
چون ممكناست ديگراني هم باشند كه براي به چنگ
آوردن فرصتها ،سايه به سايه ما در حال مطالعه بازار
باشند .
در تجارت شكر ،براي آنكه همواره در ميان
رقبا پيشتاز باشيد چه اقداماتي انجامميداديد؟

من در آن زمان جوان بودم و انگليسي ميدانستم .براي
تجار لندن و نيويورك جالب بود من كه يكآسيايي
جوان بودم ،به خوبي انگليسي صحبت ميكنم .بنابراين
به راحتي ميتوانستم به سراغ اينتجار بروم و با آنها
معاشــرت كنم .من بايد در طول روز به پنج يا شش
شركت ميرفتم و با مسئولينآنها صحبت ميكردم
تا در خالل صحبتها با ديدگاههايشــان آشنا شوم.
در آن زمان زودتر از ســاعتیک شب به رختخواب
نميرفتم .فكر كنم خيلي از رقبا از من باهوشتر بودند
ولي آنها وقتي را به تفريحميگذراندند كه من صرف
مطالعه بازار و فعاليت ميكردم .براي همين حركت من

سريعتر از آنها بود.

كمي هم از هتلهايتان صحبت كنيد .چرا به

اين صنعت عالقهمند شديد؟

شــكر ،برنج ،گندم ،آرد و لوبيا همه كاالهاي مصرفي
هستند ،اما هتلداري يك صنعت خدماتي است.در
اين بخش كارمندان شــما ،گروهي از مهمترين افراد
هستند :از مدير داخلي گرفته تا نظافتچي.شما براي
خدمت رساني به مشــتريانتان ،به اين افراد وابسته
هستيد .من به هيئتمديره گفتم كهبايد به بهترين
نحو به اين كاركنان رسيدگي كنند و اين بزرگترين
مسئوليت آنها است .اين مهمتريناصل كاري من از
زماني بوده است كه وارد صنعت هتلداري شدم.

در كســبوكار همواره درها و انتخابهاي
زيادي در برابر فرد قرار ميگيرد .چطورآنقدر
خوش شانس بودهايد كه هر دري را باز كردهايد به
موفقيت ختم شده است؟

هر كســبوكاري مخاطرات خودش را دارد؛ پس اگر
بترسيد به ســراغ اين ريسكها نميرويد وصحنه را
ترك ميكنيد .البته اين كار به خودي خود بد نيست
چون ممكن است فرصتهاي بهتريبدست آوريد و
هميشه اين امكان هست كه به موقعيت بعدي چنگ
بزنيد ،اما اگر به اندازه كافيجسور نباشيد ،موفقيتي نيز
نصيبتان نميشود.



شما فرد جسوري هستيد؟

بوكار و
مردان تجارت بايد جسور باشند؛ البته در كس 
نه در رابطه با مردم .در تعامل با مردم بایدسخاوتمند
بود .

با توجه به دوراني كه سلطان شكر آسيا لقب

گرفتيد ،ميتوانيد بگوييد مهمترين اصل براي
دستيابي به موفقيت چه بود؟

تمركز .شــما بايد كامال متمركز باشــيد ،نداشــتن
تمركز برايتان گران تمام خواهد شــد.اما شــما با
ســرمايهگذاريهاي فراواني كه در حوزههاي مختلف
كردهايد ،چندان هممتمركز بنظر نميرسيد! صنايع
مختلفي مانند قند و شــكر ،هتلداري ،رســانههاي
جمعي،امالك و مستغالت ،مواد معدني ،حمل و نقل
و ...اين تنوع به معناي عدم تمركز نيست؛ چراكه همه
اين صنايع به هم پيوستهاند.

راهنمای مدیران

راه برای
ارتقاء مدیریت

مدیریت خوب یعنی گرفتن تصمیمات عاقالنه
و برقراری ارتباط انسانی با کارمندان
علیرضا اکبری
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مدیران باید همیشه به ارتقاء مهارتهای مدیریتی
خود بیندیشــند .به اینکه کدام مهارتهای خود را
باید تقویت کنند و در کدام زمینه باید تعلیم ببینند.
نگاهی به گذشتۀ خود بیندازید و به این فکر کنید که
چطور میتوانستید بعضی کارها را بهتر انجام دهید .آیا
میتوانید خودتان را در اتاقتان محبوس کنید و ادعا
کنید با کارمندانتان رابطۀ خوبی دارید؟ و حاال هفت
راهکار پیشنهادی برای ارتقای مدیریت:
از کلمات قدرتمند استفاده کنید
کلمات قدرتمند میتوانند به شما کمک کنند که
مدیریت بهتری را به اجرا بگذارید .این کلمات جدیت
شــما را به نمایش میگذارند و روند تفکر را سرعت
میبخشند .فقط به اعضای تیمتان نگوئید فالن کار
را به اتمام برسانند .از آنها بخواهید غیرت و تعصب به
خرج دهند .اینکه بگویید فالن چیز را االن نیاز دارید
کافی نیست .بگویید فورا به آن نیاز دارید .کمی طراوت
و تپش به زبانتان بدهید.

ساعت کاری خود را محدود کنید
آیا مدیر بودن به این معناســت که آدم باید دائم
مشغول به کار باشد؟ پاسخ منفی است .اگر بتوانید در
همان  ۸ساعت کار روزانه به کارها سروسامان دهید
معلوم میشود راه درست انجام دادن کارها را یافتهاید.
اینکه به کارمندی بگویید کاری را در ساعت  ۹شب
ی است.
انجام دهد نشاندهندۀ ضعف شما در برنامهریز 
مثل بقیه لباس بپوشید
ی با بعضی از صاحبان
در برخی ســفرهای تجار 
صنایع روبرو شــدهایم که دقیقا مانند تیم کاریشان
لباس میپوشند و این در نظر ما حتما بسیار تاثیرگذار
بوده است .این کمک بزرگی به بهتر شدن کارهاست.
پوشیدن کت و شلوار نشانۀ قدرت و اقتدار است و در
ضمن شما را از تودۀ مردم متمایز میکند .این پوشش
برای جلساتی که با سرمایهگذاران دارید خوب است اما
در محیط کاری بهتر است مثل کارمندانتان لباس
بپوشید.
نوشیدنی مرغوبتری برای کارمندان بخرید
آیا چای و قهوه چیزی بیش از ضرورتی کاربردی
در دفتر کار اســت؟ اگر کســبوکاری نوپا تاسیس
کردهاید ،خرید چای و قهوه و خوراکیهای ارزانقیمت
برای کارکنان ،برای آنها به این معناست که اهمیتی
برایشان قائل نیستید .کمی بیشــتر برای خوراک
کارمندانتــان خرج کنید و تاثیر مثبتاش را در کار
آنهاببینید.
سری هم به آشپزخانۀ شرکت بزنید
مدیران برجســته چطور یک چشمشان به کار و
بار شرکت است و چشم دیگرشان به آدمهایی که در
شرکت کار میکنند .مدیریت خوب ممکن است گاهی
زانوزدن و کمک کردن به ضعفا باشــد .ممکن است
گاهی مدیریت خوب ،ســر زدن به آشپزخانۀ شرکت
و گپ زدن با کارمندان باشــد .آنها باید بدانند شما
هم انســان هستید و همۀ هوش و حواستان متوجه
کار نیست.
حتی در پر استرسترین لحظات ،لبخند را
فراموشنکنید
زندگی کوتاه است .وقتی که در محیط کار دچار
استرس میشوید لبخند را امتحان کنید .این یکی از
نشانههای یک مدیر با تدبیر است .اما لبخند به تنهایی
مشکل شما را حل نخواهد کرد بلکه دستکم به شما
کمک میکند به ماجرا دید مثبتی داشته باشید .باید
تا جای ممکن ظاهرتان را حفظ کنید و زیردستانتان
را از مشکالت دور نگه دارید.
با خودتان صادق باشید
هر کسی میتواند رئیسبازی دربیاورد ،در شرکت
دور بچرخــد و کارمندان ضعیف را مواخذه کند .این
کار چندان مشکلی نیست .تظاهر به اقتدار و کاردانی
راه خوبی است برای اینکه کاد ِر شرکتتان را متقاعد
کنید ،لیاقت مدیریتشــان را ندارید .خودتان باشید.
اشتباهاتتان را بپذیرید .به آنها نشان دهید که انسان
هستید .در این صورت کارمندانتان آمادۀ متابعت از
شما خواهند بود.
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راهنمای مدیران

رازموفقیت
بوکار
پنج شرط الزم برای شروع یک کس 

آیاشکستهاواقعا
آموزندهاند؟

همیشه در شکست درسی نهفته نیست

به جای اینکه
با حالتی
وسواسگون
به دنبال واکاوی
شکستهاتان
باشید بهتر است
به این فکر کنید
که چه کاری برای
موفقیت کارساز
است نه اینکه
برای جلوگیری از
شکست چه کاری
نباید کرد.

بوکارهای نوپا شکست اتفاق بسیار رایجیاست .اما چرا به شکستهایمان توجه
در کس 
کافی نمیکنیم؟ آیا صاحبان این کسبوکارها خودآزار هستند که از شکستهای خود
درس نمیگیرند .جواب قطعا منفیاست اما در محیط کسبوکارهای نوپا این باور عام
وجود دارد که برای موفقیتهای بزرگ ریسکپذیری امری الزم است و خطر کردن
هم بسیاری اوقات با شکست همراه است .لغزشهای ما نه تنها اجتنابناپذیر نیستند
بلکه در مواقعی میتوانند مفید هم باشند .شکست آموزگاری بزرگ و میان بریاست
برای آموختن درسهایی که به کار راه انداختن کسبوکارهای نوپا میآید .با اینکه
بسیاری معتقدند که بدون تجربۀ شکست انسان نمیتواند واقعا نوآوری را تجربه کند
اما قسمت دوم این باور عام در مورد کسبوکارهای نوپا چندان محل اجماع همگانی
نیست .این واقعا خوب و حتی خواستنی است که کسی از شکستش چیزی بیاموزد
چون اگر آدم شکست بخورد و بعد از این شکست هیچ چیزی به تجربیاتش اضافه
نشود همهجوره بازنده خواهد بود .اما برخی آدمهای بدبین هم بر این عقیدهاند که ما
قضیۀ درس گرفتن از شکستها را زیادی جدی گرفتهایم.
استفادۀ محدود شکست

جیسن فراید ،نویسنده و یکی از موسسان شرکت «بسکمپ» جزو کسانی است که
چندان هم با آموزۀ مثبت بودن شکســت موافق نیست .او در جایی مینویسد «من
این باور فرهنگی را که شکست منبعی مهم برای آموختن درسهای بزرگ است را
نمیفهمم .شما از شکستهاتان چه آموختهاید؟ متوجه شدهاید که چه کاری را نباید
کرد و دوباره آن را تکرار نخواهید کرد .اما هنوز به اندازۀ قبل مستعد هستید تا دفعۀ
بعد اشتباه متفاوتی را مرتکب شوید .شما متوجه شدهاید که چه کاری اشتباه است
اما هنوز نمیدانید کا ِر درست چیست .این چندان هم درس بزرگی نیست ».به جای
اینکه با حالتی وسواسگون به دنبال واکاوی شکستهاتان باشید بهتر است به این
فکر کنید که چه کاری برای موفقیت کارساز است نه اینکه برای جلوگیری از شکست
چه کاری نباید کرد .فراید توصیه میکند «بیشــتر وقتتان را برای مطالعه بر روی
موفقیتهاتان صرف کنید .چه کارهایی را درست انجام داده اید؟ چه عملی از سوی
شما کارساز بوده است؟ چرا کارساز بوده؟ چطور میتوان آن را تکرار کرد؟»
مثالیعملی
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آیا روش فراید در عمل هم جواب میدهد؟ بله چون اخیرا شــرکتی تصمیم گرفت
از روش فراید در تمرکز بر روی موفقیتها به جای شکستها استفاده کند .جیمی
دالی ،مدیر تین شرکت میگوید به این نتیجه رسیده که روش فراید در عمل جواب
میدهد .ما داریم به جای شکستها موفقیتهایمان را تحلیل میکنیم و تجربیات
ل کارشناســان
این موفقیتها را در پروژههای بعدی به کار میگیریم و نتایج تحلی 
شرکت نشــان میدهد که این رویکرد جدید مفید بوده است «پس این راه را ادامه
خواهیم داد و سعی میکنیم بر مبنای هر موفقیت ،موفقیت دیگری بسازیم .این کاری
بوغریب نیست اما جواب میدهد .منطقاش این است :کاری را که مردم دوست
عجی 
دارند ادامه بده» اگر چه هنوز تیم دالی باید منتظر شکست باشد اما به هر حال آنها
این روزها بیشتر موفقیتهایشان را مرور میکنند تا شکستهایشان.

بوکار نوپای خودتان را به کسبوکاری
آیا میخواهید شانس تبدیل شدن کس 
بزرگ و موفق افزایش دهید؟ پیش از آغاز کار مطمئن شــوید این ملزومات را
فراهم کردهاید.
بودجهای واقعبینانه

وقتی که کسبوکار خودتان را راه میاندازید پیش از اینکه به خودتان برسید
باید به تعداد زیادی آدمهای مختلف پول پرداخت کنید .ممکن است دو سال
طول بکشــد تا نخستین چک پرداخت به حساب شــما واریز شود .این بدان
معناست که بودجۀ شما باید در حدی باشد که حداقل الزم برای دوام آوردنتان
در هر شــرایطی فراهم شود .بدهیهایتان را تسویه کنید .زندگیتان را از نظر
مالی تا حد ممکن با قناعت پیش ببرید .اگر حملونقل عمومی در دسترستان
است میتوانید از خرید اتومبیل چشمپوشی کنید .هر کاری که الزم است انجام
دهید تا حداقل بودجه را نیاز داشته باشید.
سپرده در بانک

باید مطمئن شوید که با این بودجۀ صرفهجویانه میتوانید حداقل ششماه
دوام بیاورید .آنها که همســری دارند که میتواند حامی مالیشان باشد یا کار
دیگری به جز کسبوکار شخصیشان هم دارند میتوانند از این مورد صرفنظر
کنند .اما معموال گزینۀ اول را اکثر ما نداریم و گزینۀ دوم هم اگر در کار باشد در
کسبوکار اصلیمان اخالل ایجاد خواهد کرد.
برنامهای برای بازاریابی

خیلی از کسبوکارهای نوپا شروع به فعالیت میکنند بیآنکه بدانند واقعا قرار
است چطور محصوالتشان را به بازار عرضه کنند .به همین دلیل این شرکتها
فرصت زیادی را تلف میکنند و از دست میدهند .به یاد داشته باشید که شما
بــرای بازاریابی به بودجهای مجزا نیاز دارید .الزم نیســت که این بودجه حتما
بودجهای عظیم باشد اما نیاز هست که بیشتر از «صفر» باشد تا در آغاز کار بتوانید
توجه بازار هدفتان را طوری جلب کنید که باعث رشد سریع کسبوکارتان شود.
استراتژی فروش

وقتی که مردم شــرکت شما و کار شما را شــناختند باید به این فکر بیفتید
کــه چطور معاملههای فروشتان را س روســامان بدهید .شــرکتی که فروش
باالیی نداشته باشد دوام چندانی هم نخواهد داشت .باید شالودۀ محکمی برای
فروشتان در نظر بگیرید .هر مادۀ تبلیغاتی که برای فروش بیشتر الزم است را
تولید کنید تا محصول شما به کسانی که باید بابت خرید تولیدات شما پول خرج
کنند درست و کامل معرفی شود.
طاقت

برای اینکه کسبوکارتان را به موفقیت برسانید باید سختتر از همیشه کار کنید.
 12ساعت کار در روز و هر هفتروز هفته را کار کردن ،اصال چیز غیرمعمولی
نیست .اگر بیماری مزمنی دارید یا دچار مشکالت خانوادگی هستید یاچندان
عالقهای به کار ســخت ندارید بهتر است اصال سراغ راه انداختن کسبوکاری
شخصی نروید .مطمئن شوید که مدتی طوالنی در این کسبوکار باقی خواهید
ماند و انرژی الزم برای برداشتن موانع ابتدایی از سر راه را دارید.
بله قرار است کارهایی بکنید که باعث فرسودگیتان خواهد شد (مثل بازاریابی
و فروش) و قرار است فداکاری کنید

موفقيت در كار به روش بیل گیتس
یک مدیر خوب از شکست خوردن نمیترسد
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شما نميتوانيد همه را با يكديگر هم عقيده كنيد ،اما ميتوانيد همه را در راه
رسيدن به يك هدف متحد سازيد.
حتي فكرش را هم نكنيد كه ميتوانيد عقايد همه را يكي كنيد ،اين كار غير
ممكن است.
به همكاران و كارمندانتان اجازه ندهيد كه براي شما كار كنند .در عوض اجازه
دهيد براي يك هدف مشترك كار كنند.
متحد كردن كمپاني زير پرچم يك هدف مشترك بسيار آسانتر از متحد كردن
آن پشت سر يك نفر است.
يك كارفرما چه ويژگياي دارد كه كارمندان فاقد آن هستند؟ رهبر نبايد هيچ
وقتمهارتهايفنياشراباكارمندانشمقايسهكند.قابليتهايفنيكارمندتان
بايد همواره از مهارتهاي شما بيشتر باشد .اگر اينطور نباشد به اين معنا است كه شما
در استخدام اشتباه كردهايد .با اين حساب چه چيزهايي يك كارفرما را متمايز ميكند؟
رهبر بايد ديد وسيعتري از كارمندش داشته باشد و آينده نگر باشد.
رهبر بايد مقاومتر و سرسختتر باشد و تاب تحملش در موارد مختلف بيشتر
از كارمند باشد.
رهبر بايد قابليت بيشتري در مواجهه با مسائل داشته باشد و از شكست خوردن
نهراسد.
سرتان را با سياست گرم نكنيد.يك اصل مهم و جهاني آن است كه پول و
قدرت سياســي نميتوانند در كنار هم قــرار بگيرند .به محض اينكه وارد
بوكار و
سياســت شديد بايد دور پول را خط بكشــيد .و از طرفي اگر در پي كس 
تجارت هستيد ،فكر داخل شدن به سياست را از سرتان بيرون كنيد.
وقتي پول و قدرت سياسي در يكجا جمع ميشوند ،شبيه آن است كه كبريتي
به انبار باروت بياندازيم ،هر لحظه امكان انفجار وجود دارد.
ما به دنيا آمدهايم كه زندگي كنيم و زندگي را تجربه كنيم.
من هميشه به خودم ميگويم كه ما نه براي كار كردن ،بلكه براي لذت بردن
بهدنيا آمدهايم .ما در اين دنياييم تا چيزها را براي يكديگر بهتر كنيم .اگر شما همه
زندگيتان را صرف كار كردن كنيد ،مطمئنا پشــيمان خواهيد شد .مهم نيست
چقدر در كار و حرفهتان موفقيد ،بايد هميشه به ياد داشته باشيد كه اينجاييد تا
زندگي كنيد.
درباره رقابت باید بدانیم که فقط افراد نادان با پرخاشــگري با يكديگر رقابت
ميكنند .اگر شما همه را به چشم دشمن نگاه كنيد ،هركس در اطراف شماست
به دشمنتان بدل ميشود.
وقتي با يكديگر رقابت ميكنيد ،بدون نفرت و انزجار اينكار را انجام دهيد .نفرت
شما را به زير ميكشد.
رقابت كردن مانند بازي شطرنج است .اگر باختيد ،هميشه ميتوانيد يك دست
ديگر هم بازي كنيد.
یك كارآفرين يا مرد تجارت واقعي هيچ دشمني ندارد .با اين طرز تفكر افقهاي
نامحدودي در مقابل شما باز خواهد شد.
گله و شكايت كردن را به يك عادت تبديل نكنيد .اگر هرازچندگاهي كمي
غر بزنيد و شكايت كنيد چندان مهم نيست ،ولي اگر اين رويه به عادت بدل
شود ،به آن معتاد خواهيد شد.
در مسير رسيدن به موفقيت متوجه ميشويد كه افراد موفق كساني هستند كه
بجاي شكايت و غر زدن ،عمل ميكنند .ممكن است دنيا حرفهاي شما را از ياد
ببرد ،ولي امكان ندارد كارهاي شما را فراموش كند.
فرصتهاي واقعي آنهايي هستند كه هيچ كس آنها را نميبيند .فضا را طوري
بسازيد كه كاركنانتان هميشه با لبخند سر كار بيايند.

مشــتري همواره در درجه اول اهميت ،كارمندان در درجه دوم و سهامداران
در درجه سوم اهميت قرار دارند.
قبل از هر تغيير و تحول عظيمي ،خودتان را تغيير و تطبيق دهيد.
بيشــتر مواقع توصيف يك فرصت اســتثنايي دشوار است ،چيزهايي كه به
راحتي توصيف ميشوند در اغلب موارد فرصتهاي بزرگي نيستند.
بوكارتان پيدا كنيد كه مهارتهايشان
شما بايد كساني را براي راهاندازي كس 
مكمل تواناييهاي شما باشد .نبايد حتما به دنبال فردي موفق باشيد .مناسبترين
افراد را پيدا كنيد و نه بهترين افراد را.
امروز بيرحم است و فردا بدتر از امروز ،اما پسفردا روشن خواهد بود.
يك كارآفرين بايد از چه چيزهايي اجتناب كند؟ مهمترين چيزي كه بايد در
بوكار مراقب باشيد رخ ندهد ،ناتواني در ديدن
فرايند راهانداختن يك كس 
واقعيات ،غرور ،ناتواني در درك اتفاقات و كندي در پيشبرد كار است.
اگــر موقعيت رقيبتان را ندانيد ،در تقابل با رقيب مغرور و از خود مطمئن
باشــيد ،و يا دركي از تواناييها و تهديدات بالقوه او نداشته باشيد مطمئنا از او
عقب ميافتيد.
حتــي اگر رقيبتان ضعيف و يا كوچك اســت ،بايــد آن را جدي بگيريد و
مثل يك رقيب بزرگ با آن رفتار كنيد .به همين ترتيب اگر رقيبتان بزرگ و
قدرتمند اســت نبايد تواناييهاي خود را دست كم بگيريد و خودتان را ضعيف
بپنداريد.
درباره استفاده از فرصتها .اگر ۹۰درصد مردم همه با هم فرياد ميزنند «بله»
تايكپيشنهادراتصويبكنند،منمطمئناآنپيشنهادرادورميريزم.دليلش
سادهاست:اگرافرادزياديهستندكهفكرميكنندآنپيشنهادخوباست،پسحتما
افراد زيادي هم هستند كه تا به حال كار بر روي آن را آغاز كردهاند و آن يك فرصت از
دست رفته است.
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راهنمای مدیران

۲۰

مچ کارمندان را
در حالی که دارند
کار مفیدی انجام
میدهندبگیرید
و اگر میتوانید
دیگران را هم
متوجه کار مثبت
آنها بکنید .

راه برای تقدیر بدون هزینه از کارمندان

بسیاری از مدیران تصور میکنند تنها راه برای تقدیر از
کارمندان افزایش حقوق آنهاست .اما مدیران برجسته
میدانند کــه چطور بدون هزینۀ حتــی یک دالر از
کارمندانشان تقدیر کنند .چیزی که واقعا در این مورد
مهماست نشــان دادن حس قدردانی است .در اینجا
 ۲۰تکنیک اثباتشده را میآوریم .ببینید از کدام یک
از این تکنیکها میتوانید شروع کنید تا ازهمین امروز
حس قدردانیتان را به کارمندانتان نشان دهید.
ازکلماتخودتاناستفادهکنید:برایکارمندانیکه
شایستۀ تقدیر هستند یادداشتهای تشکرآمیز
شخصی بفرستید .با عواطفآنها رابطه برقرار کنید و به
کاری که برای شما میکنند معنا دهید.
ساعت کاری را منعطف کنید :وقتی که همه در
شــرکت ســخت کار میکنند برای اینکه یک
قدردانیهمگانیکردهباشیدساعاتکاررامنعطفکنید.
از تالش کارمندان تقدیــر کنید نه از نتیجۀ
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کارشان :وقتی کارمندی سخت تالش میکند
از او تقدیر کنید حتی اگر در کار شکست خورده بود .در
نتیجۀ این کار ریسکپذیری کارمندان افزایش خواهد
یافت .
به کار معنا دهید :به کارمندانتان پیشنهاداتی
بدهید که کار را برایشان جذاب کند؛ پروژههایی
مخصوصطراحی کنید که کارمندان بتوانند از طریق
انجام آنها پیشــرفت کنند و استعدادهاشان را نشان
دهند .
فرهنگ موفقیت را ترویج کنید :فرهنگ ارتباط
و تعامل و توجه را در شــرکتتان ترویج کنید.
توجهتان بــه کارمندان را بــاســرمایهگذاری برای
پیشرفتشان نشان دهید.
نقطهچینها را به هم وصل کنید :مطمئن شوید
که کارکنان شــرکت اطالعات ،تخصص و نقاط

قوتشان را با یکدیگر بهاشــتراک میگذارند .همه را
تشــویق کنید که به یکدیگر کمک کنند و مراقب هم
باشند .
در مورد غیبتها صبور باشید :به کارمندانتان
تفهیم کنید که برای اینکه یک روز را از کار غیبت
کنند نیازی نیست که خودرا به مریضی بزنند.
کارها را تقســیم کنید :اگر کسی از کارمندان
خواست کارش را با دیگری تقسیم کند این اجازه
را به او بدهید .اینبه آنها قدرت و انگیزه میدهد .به آنها
کمک میکند رشد کنند و قدرتشان را نشان دهند و
این پاداش بزرگی برای آنهاست.
جلودیگرانازکارمندانانتقادنکنید:اینکهعیب
کسی را جلو دیگران بیان نکنید و در خلوت و بدون
حضور همکارانشان از آنهاانتقاد کنید خود میتواند
پاداشی برای کارمندان باشد.
کارمندان را تشــویق کنید تحرک فیزیکی
داشته باشــند :کارمنــدان را تشویق کنید

میزشان را ترک کنند ،قدم بزنند و دور شرکت گشتی
بزنند .اینباعث میشود همیشه شــاداب بمانند و از
استرسشان کاسته شود.
به کارمندان اجازۀ حضور غیرفیزیکی بدهید:

اجازه دهید در صورت لزوم کارمندان از طریق
تلفن یا ایمیل کارشان را انجام دهند .انعطافالزم را در
مواقعی که کارمندان نیاز دارند وقتشان را مدیریت
کنند از خود نشان دهید.
پارکینک اختصاصی برای کارمندان کوشا در

نظر بگیرید :بهترین جای پارکینگ را برای
کارمندی رزرو کنید کــه کاری فوقالعاده انجام داده
است.
اتاقی برای استراحت کارمندان اختصاص
دهید :اتاقی بالاســتفاده را تبدیل کنید به

جاییکهکارمندانبتواننددرآناستراحتکنند،تمرکز

کنند ،چرتی بزنند ،یا هر کاری را که برای استراحت نیاز
دارند انجام دهند.
دیوار مشــاهیر درســت کنید :دیواری از
دیوارهای شرکت را اختصاص دهید به معرفی
کارمندانی که عملکردی فوقالعادهداشتهاند .عکس
آنها را با دلیل تقدیر از آنها روی دیوار بزنید.
شبکهای برای کارمندان ایجاد کنید :وبالگ
یا ایمیل یا شــبکهای ایجاد کنید که همۀ
کارمندان بتوانند اطالعات مفید را در آن بهاشــتراک
بگذارند 
مچگیری کنید :مچ کارمندان را در حالی که
دارند کار مفیدی انجام میدهند بگیرید و اگر
میتوانید دیگرانرا هم متوجه کار مثبت آنها بکنید.
روزی را بــه خانوادههــای کارمندان

اختصاص دهید :هــر از گاهی روزی را به
گردهمایی خانوادگی کارمندان اختصاص دهید تا
بتوانند جمع شوندو در مورد کار و زندگیشان با هم
گپ بزنند.
دیوار گرافیتی :بــه کارمندانی که باهم کار
کردهاند و به موفقیتی رســیدهاند روی یک
دیــوار فضایی اختصــاصدهید تــا در مــورد کار
مشترکشان و در تقدیر از یکدیگر چیزهایی روی آن
دیوار بنویسند.
موفقیتها را در جمــع عموم اعالم کنید :با
افتخار موفقیتهای کارمندان را در جمع اعالم
کنید .به این ترتیــب دیگران هم به نوعی درموفقیت
یشوند.
شریک م 
 تشکر زبانی :ســادهترین و موثرترین روش
تقدیر از دیگران این است که خیلی ساده به آنها
بگویید متشکرم.
بــرای تقدیر از کارمندان وقت بگذارید .این کار هیچ
هزینهای ندارد .اما نتیجۀ درخشانی در بردارد.

پنج جمله ای
که هر رئیسی دوست دارد بشنود
برای اینکه رئیستان متوجه ارزش شما بشود نیازی
نیســت برنامۀ عجیب و غریبی طراحی کنید یازیر
پای همکارانتان را خالی کنید .گاهی راهحل خیلی
سادهتر است !
اگر کســبوکاری شخصی ندارید این احتمال
وجود دارد که شما و همکارانتان در تالشی جدی
برای کسبرضایت رئیستان هستید .به خصوص
در محیطهای کاریای کــه به جای همکاری بر
پایۀ رقابت بنا شدهاندممکن است رفتارهای ناسالم
برای ربودن گوی سبقت از رقبا هم میان کارمندان
شایع شود تا جایی که ممکناست کارمندان برای
رشد خود دســت به تخریب همکارانشان پیش
رئیس شرکت بزنند.اما خوب است بدانید که دیده
شــدن و رشــد در میان کارمندان دیگر آنقدرها
هم که ممکن اســت به نظر برســدکار سخت و
طاقتفرسایی نیســت .در ادامه به پنج جملهای
خواهیم پرداخت که گفتنش شــما را محبوب هر
رئیسی خواهد کرد:
من راهحلی سراغ دارم

روســا در طول روز معموال مشــکالت زیادی را از
زبان کارمندان میشــنوند که باید به تنهائی همۀ
آنها راحل کنند .دفعۀ بعد اگر قرار بود مشکلی را
بــا رئیستان در میان بگذارید راهحلش را هم پیش
خودتان آمادهداشته باشید .اگر راهحل شما چندان
هم کامل نباشــد مشکلی نیست .صرف پیدا کردن
راهحل به تنهایینشان از ابتکار ،درگیری مسئوالنۀ
شما با کار و خالقیت شما دارد.
من مشکل را برطرف کردم

وقتی کــه آدم از قبل در محیطی پرفشــار کار
میکند به هیچ وجه دلش نمیخواهد مســئولیت
بیشــتری قبولکنــد .اما اگر از جنبــهای دیگر به
موضوع نگاه کنید متوجه خواهید شد که این به واقع
موقعیتی برایشماست که به رئیستان نشان دهید
که چقدر فعال هستید ،چقدر میل به پیشرفت دارید
و از آن دســتهآدمهای مشکلگشا هستید .درست
است که در نتیجه باید کمی کار بیشتری انجام دهید
اما حاصل اینکار اضافه فوقالعاده خواهد بود.

من میتوانم کمک کنم

پیشنهاد کمک به همکاری که دچار بنبست شده،
فشار کار بیش از حدی دارد یا در شرف اخراج است
نشان میدهد که شما به کارتان عالقهمند هستید
و دوست دارید کار بیشتری به عهده بگیرید .چنین
پیشنهادی همچنین نشان میدهد که شما به جای
نگاهی خرد نگاهی کالن به کار دارید و نقشی بیش
ازنقش فعلیتان طلب میکنید .در نتیجه نقشــی
یاریگر در موسســهای که در آن کار میکنید پیدا
خواهید کرد .
من ایدهای دارم

خیلی خوب اســت که رئیس شــما بداند که شما
میتوانیــد از پس حل مشــکالت بربیایید و مایل
هستیدفراتر از انتظار عمل کنید اما وقتی که ایدهای
جدید روی میز میگذارید است که درخشش شما
آغازمیشــود .این نشــان میدهد که با دل و جان
کار میکنید و متعهد هستید که برای تیم مهرهای
باارزش باشید .
البته تمام آنچه گفته شد ،بخشی از عملکرد کلی
شما در راستای برقرار کردن و حفظ رابطهای خوب
بارئیستان اســت .همیشه اولین قدم این است که
به رئیستان نشــان دهید که هستید و از پس چه
کارهاییبرمیآیید .جمالتی که رئیستان دوســت
دارد بشــنود به زبان بیاورید اما نه برای اینکه ارتقاء
پیدا کنیدبلکه برای نشان دادن اینکه شما کارمندی
هستید باذکاوت ،قابلاتکا ،مسئول و عضوی باارزش از
یک تیم کاری.

ِ
براندن
جان
روزنامه نگار
ارشد اقتصادی
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حســاباش از دســتم در رفته که در طول عمرم
در چند جلســه شرکت کردهام .احتماال حدود ده
هزار ساعت از عمرم را درجلسات مختلف سپری
کردهام .یــک چیز را از این جلســات آموختهام.
تمام جلسات مفید نیستند و جلساتی هم هستند
که عذابِ محضاند .این مســئله بســتگی به این
دارد که جلســه در چه جهتی پیش میرود و آیا
شخصیتهایی برجسته در جلسه حضور دارند که
بحث را در دســت بگیرند یا نه .اخیرا یک شرکت
تازهتاسیس که کارش طراحی و ساخت تجهیزات
ویدیوکنفرانس است ،ویدیویی بامزه در مورد انواع
شــخصیتهایی که میتوانند یک جلسه را نابود
کنند منتشر کرد .آنها لیستی از این شخصیتها
برای من ارســال کردند .آیا شــما یکــی از این
شخصیتها هســتید یا کسانی را میشناسید که
جزو این دسته آدمها باشند؟ متاسفانه فکر میکنم
استراتژی معینی برای کنترل این نوع شخصیتها
وجود نداشته باشد .مهم است که بدانیم این نوع
آدمها وجود دارند و تا جای ممکن اجازه ندهیم بر
کیفیت جلسه تأثیر بگذارند .اگر بخواهم یک سوزن
به خودم بزنم باید بگویم من از آن دســته آدمها
هستم که کلی یادداشت در جلسات برمیدارم اما
نه خودم از آنها اســتفاده میکنــم و نه آنها را در
اختیار کسی میگذارم .و اما شخصیتهای نابودگر
ما:
تشــناس :بیش از آنکــه به فرزند
آقای وق 
نوزادش فکر کند به رعایت زمان فکر میکند.
تنشناس :همیشه تأخیر دارد.
آقای وق 
آقای خرمگس :در هر ایدهای میتواند حفرهای
پیدا کند.
آقای دلنازک :همیشــه از کســی دلخور و
رنجیده است.
آقای بدبین :همیشــه وجه منفــی ماجرا را
یبیند.
م 
شصحبت :میتواند بیان یک جمله را
آقای خو 
تا  ۱۴پاراگراف طول دهد.
آقای متواضع :هرگز ایدهای بهتر از ایدههای
خودش نشنیده است.
آقای آنالین :همیشــه حاضر است( .منتها در
جایی دیگر)
آقای مشــوق :هیچ کاری ارزش انجامش را
ندارد.
آقای کارشناس :بهترین ارائهدهندۀ بدترین
اید هها.
آقای مدیر :فقط اسمش مدیر است ...البته.

نگر
آینده

اگر دچار اشــتباه شدید روحیۀ خودتان را از دست
ندهید .همۀ ما آدمها دچار اشتباه میشویم .اما بیکار
ننشینید راهحل را پیدا کنید و پیش رئیستان بروید
و بگوئید «من اشــتباه کردم و خودم هم مشکل را
برطرف کردم ».حتی اگر امکان دارد کارهایی را که
برای پیشگیری از تکرار مشکل در نظر دارید انجام
دهید برای رئیستان شــرح دهید .به این ترتیب
تمرکز رئیستان را از اشتباهتان به مسئولیتپذیری
و قابلاتکا بودن خودتان جلب خواهید کرد.

من این کار را انجام میدهم

 ۱۱تیپ مزاحم در
یک جلسۀ کاری
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راهنمای مدیران

چگونه یک مدل کسبوکار
موفقطراحیکنیم؟
مدلهای کسبوکار شرکتهای هوشیار چرخهای تولید میکنند
که باعث افزایش کارایی میشود

ترجمه :سارا محمدی ،
کارشناس مرکز مطالعات
و بررسیهای اقتصادی
اتاق تهران

مدلهای
کسبوکار خوب،
چرخههایخلق
ارزشی ایجاد
کردهاند که بارها
برای شرکت
مزیترقابتی
خلقمیکند.
شرکتهای
چابکمیدانند
که چگونه این
چرخهها را تقویت
و چرخههای رقبا
را تضعیف نمایند و
حتی چگونه نقاط
قوت رقبا را به
نقطه ضعف تبدیل
کنند.

نگر
ی و چهارم  /بهمن 1393
ه شماره س 
آیند

72

در سه دهه اخیر ،استراتژی به این سوال که چگونه
رقابت کنیم پاسخ داده است اما در آینده این مدلهای
کسبوکار هستند که مسیر کســب مزیت پایدار را
نشان میدهند .اگرچه همگرایی فناوری اطالعات و
ارتباطات در دهه  ۹۰میالدی منجر به کوتاهی عمر
جذابیت مدلهای کســبوکار شد اما عواملی نظیر
مقرراتزدایی ،تغییرات تکنولوژیکی و جهانیشــدن
باعث شد تا مفهوم مدل کسبوکار مجددا ً در کانون
توج ه قرار گیرد.
بر اســاس گزارشی از موسســه آی.بی.ام از سال
 ۲۰۰۶مدلهای کسبوکار نوآورانه به عنوان اولویت
اصلی مدیران ارشد صنایع محسوب میشوند .نتایج
یک مطالعه در ســال  ۲۰۰۹حاکی از آن است که از
هر  ۱۰شرکت ۷ ،شرکت درگیر مدلهای کسبوکار
هستند و  ۹۸درصد تا حدودی مدلهای کسبوکار
خود را اصالح کردهاند.
فشار دســتیابی به بازارهای باز در کشورهای در
حال توســعه بهخصوص کشــورهایی که در قسمت
میانی و پایینی هرم توســعه جای دارنــد به ایجاد
موج خروشــانی در نــوآوری مدلهای کســبوکار
منجر میشــود .همچنین رشــد پایین اقتصادی در
کشــورهای توسعه یافته ،شرکتها را به اصالح مدل
کســبوکار یا خلق مدلی جدید وادار میکند .ظهور
رقبــا با تکنولوژیهای جدید و بــا هزینههای تولید
پایین وضعیت موجود را تهدید کرده و ساختار فعلی
و سودآوری صنعت را از نو شکل میدهد.عالوه بر این
شیوههای خلق ارزش از طریق مدلهای کسبوکار در
حال تغییر و تحوالت اساسی است.
هنوز بسیاری از شرکتها بهطور کامل به این نکته
دست نیافتهاند که چگونه میتوان به وسیله مدلهای
کســبوکار رقابت کرد .نتایج مطالعه حاضر در طول
 ۷سال گذشــته حاکی از آن است که مسئله اصلی
مدیران عــدم تمرکز آنها بر نــوآوری در مدلهای
کســبوکار و ارزشــیابی آنها بدون در نظر گرفتن
مدلهای کسبوکار رقبا است .مانند مهندسانی که
به آزمایش یک فناوری یا محصول جدید میپردازند.
در هر حال موفقیت یا شکست هر مدل کسبوکار به
شدت به میزان کنش و واکنش آن با مدل کسبوکار
دیگر بازیگران آن صنعت ارتباط دارد و شرکتهایی
بوکارشان بدون توجه به مدل رقبا خلق
که مدل کس 
شده ،محکوم به شکست خواهند بود.
نتایج این مطالعه همچنین نشان میدهد زمانیکه

شرکتها مدل کسبوکار متفاوتی استفاده میکنند
نتایج آن به سختی قابل پیشبینی خواهد بود .عالوه
بر این ممکن اســت یک مدل کسبوکار به تنهایی
برتر از ســایر مدلها بهنظر برســد ولی این احتمال
نیز وجود دارد زمانیکه کنش و واکنش آن با ســایر
مدلها مورد بررسی قرار گیرد ،ارزش کمتری نسبت
به سایر مدلها خلق کند و یا اینکه رقیبان را به عنوان
شریکی برای ایجاد ارزش تبدیل کند .ارزیابی مدلها
بــه تنهایی منجر به مفروضات اشــتباه در خصوص
تهدیدات و فرصتها و در نتیجه تصمیمگیری غلط
خواهد شــد .این موضوع بزرگترین دلیل شکســت
مدلهای کســبوکار جدید است .همچنین نادیده
گرفتن عناصر پویا منجر به شکست بسیاری شرکتها
و عدم استفاده صحیح از پتانسیلهای آنها میشود.
مدلهای کسبوکار خوب ،چرخههای خلق ارزشی
ارائه می دهند که بارها برای شــرکت مزیت رقابتی
خلق میکند .شرکتهای چابک میدانند که چگونه
این چرخههــا را تقویت و چرخههای رقبا را تضعیف
نمایند و حتی چگونه نقاط قوت رقبا را به نقطه ضعف
تبدیل کنند.
مدل کسبوکار چیست؟

روشن اســت که مدیران ارشــد برای رسیدن به
موفقیت میبایست نسبت به نحوه عملکرد مدلهای
بوکارشان آگاهی داشته باشند ولی تفاهم برای
کس 
تعریف مفاهیم عملیاتی مدلهای کســبوکار اندک
است .ریتر ژوان مدل کسبوکار را به عنوان داستانی
که فعالیتهای شــرکت را توضیح میدهد ،تعریف
میکند .این تعریف به توضیحات پیتر دراکر اشــاره
دارد که معتقد بود مدیران باید به این سواالت پاسخ
دهند که مشتری کیست؟ ارزش مشتری چیست؟ و
چگونه این ارزش با مناسبترین هزینهها ارائه شود؟
کارشناس دیگری مدل کســبوکار را با استفاده
از بیان مشــخصات اصلی یک مدل کسبوکار خوب
تعریف کرده است .کریستنسون پیشنهاد کرد که یک
مدل کسبوکار میبایست شامل چهار عنصر باشد:
جایگاه ارزشی مشتری ،فرمول سود ،منابع استراتژیک
و فرآیندهای کلیدی.
این مطالعه پیشنهاد میدهد یکی از اجزای مدل
که مدیران ارشــد اجرایی را نسبت به نحوه عملکرد
سازمان آگاه میکند میبایست انتخاب شود .اجزایی
نظیر قراردادهــای تامین ،محل تســهیالت ،مقدار
یکپارچهسازی عمودی ،ابتکارات فروش و بازاریابی و

غیره .ناگفته نماند انتخابهای مدیریتی عواقبی در پی
خواهد داشت .برای مثال قیمتگذاری(به عنوان یک
انتخاب مدیریتی) بر ظرفیت فروش تاثیرگذار است و
تراز اقتصادی و قدرت چانهزنی شرکت را تحتتاثیر
قــرارمیدهد (نتایج و عواقب انتخاب مدیریتی) .این
عواقب منطق خلق و کسب ارزش شرکت را تحتتاثیر
قرار میدهد از اینرو میبایست در تعریف به این دو
عامل نیز توجه شــود .بنابراین در این تعریف ،مدل
کسبوکار شامل مجموعهای از انتخابهای مدیریتی
و عواقب ناشی از آن انتخابها میباشد.
شــرکتها در زمان خلق مدل کســبوکار با سه
نوع انتخاب مواجه هستند .انتخابهای سیاستی که
تعیین کننده فعالیتها و اقدامات شرکت در حوزههای
عملیاتی هستند .مانند استفاده از جانمایی کارخانه در
فضای روستایی یا تشویق کارکنان به استفاده از پرواز
ارزانقیمت .انتخابهــای داراییهای ملموس که با
اموال عینی و داراییهای ملموس شرکت مانند تولید
امکانات مرتبط میباشد و انتخابهای حاکمیتی که
کمک میکند تا تصمیمات شرکت در راستای حفظ
منافع و حقوق سهامداران باشد .مانند تصمیمگیری
در خصوص خرید یا اجاره ماشینآالت .نتایج حاصل
از این انتخابها میتوانند منعطف و یا انعطافناپذیر
باشد .آن دســته از پیامدهایی که به سرعت در برابر
تغییر در انتخابهای اساسی واکنش نشان میدهند
منعطف هســتند .به عنوان مثال افزایش قیمت به
ســرعت منجر به کاهش ظرفیت میشود .برعکس
بعید به نظر میرسد که فرهنگ صرفهجویی شرکت
به ســرعت بر اثر انتخابهای جدید تغییر کند .این
تمایزات از آن جهت حائزاهمیت هستند که بر رقابت
اثر میگذارند .بر خالف پیامدهای منعطف ،تقلید از
پیامدهای انعطافناپذیر از آن جهت که به زمان زیادی
برای ساختن آن نیاز است ،دشوار خواهد بود.
برای مثال شرکت هواپیمایی رایانایر در اوایل دهه
 ۹۰میالدی مدل کسبوکار خود را از مدل سنتی به
کم هزینه تغییر داد .این شرکت هواپیمایی ایرلندی
تمــام موارد غیرضروری و افراطی را حذف و هزینهها
را تا حــد غیر قابل باوری کاهــش داد .انتخابهای
این شرکت شامل این موارد بود« :پیشنهاد نرخهای

پایین ،پرواز از فرودگاههــای غیراصلی ،پروازهایی با
یک نــوع کالس پروازی ،دریافــت هزینه بابت تمام
خدمات اضافــی ،حذف پذیرایــی ،پروازهای کوتاه،
اســتفاده از ناوگانهای استاندارد بویینگ  737اس،
ارائه پیشنهادهای انگیزشی برای کارکنان ».پیامدهای
این انتخابها نیز شــامل ظرفیت بــاال ،هزینههای
ثابت و متغیر پایین ،کسب اعتبار و شهرت در زمینه
هزینههای مناسب و تیم مدیریت با پشتکار بود .نتیجه
آن مدل کسبوکاری شد که رایانایر را قادر به ارایه
خدمات قابلقبول با هزینههای پایین کرد که از تمایل
مشــتریانش برای خرید از این شــرکت هواپیمایی
نکاست.
چگونه مدل کسبوکار
چرخههای ارزش خلق میکند؟

بوکار
رقابت از طریق مدل کس 

سه مفهوم مدل کسبوکار ،استراتژی و تاکتیک
اغلب به طور نادرســت توسط مدیران مورد استفاده
قرار میگیرند .بســیاری این ســه مفهوم را هم معنا
درنظر میگیرند که منجر به تصمیمگیریهای ضعیف
مدیریتی میشود .این سه مفهوم با هم مرتبط هستند
ولی مدل کسبوکار به منطق عملکرد شرکت و نحوه
خلق و کسب ارزش برای ذینفعان در بازارهای رقابتی
اشــاره دارد .استراتژی برنامهای شامل مجموعهای از
فعالیتهای مشخص برای ایجاد یک جایگاه منحصر
به فرد و با ارزش برای شــرکت است .این تعریف به
این موضوع داللت دارد که شــرکت نحوه رقابت در
بازار را انتخاب کرده است .سیستم انتخابها و عواقب
آن بازتابی از اســتراتژی است ولی استراتژی نیست
بلکه مدل کسبوکار است .استراتژی برنامه اقتضایی
است در مورد اینکه چه مدل کسبوکاری میبایست
مورد استفاده قرار گیرد .مفهوم اقتضائات در رابطه با
استراتژی مفهوم کلیدی به حساب میآید .استراتژی
در حقیقت تدابیر ،طرحها یا ایدههایی است که با توجه
ت رقبا یا
به اقتضائات محیطی ســازمان مانند حرک 
شوکهای محیطی معنا پیدا میکند .در حالیکه هر
سازمان حتما دارای یک مدل کسبوکار میباشد ولی
ممکن است دارای استراتژی (نقشه راه برای مواردی
که پیش بینی میشود اتفاق بیفتد) نباشد.
در حالیکه شــرکتها گزینههای نسبتاً ساده و
کمهزینه زیادی برای رقابت دارند تغییر انتخابهای
استراتژیک بسیار هزینهبر اســت .این تاکتیک یک
شــرکت اســت که بهواســطه بکارگیری یک مدل
کسبوکار خوب و مناسب ،سایرانتخابهای ممکن
برایش آشکار شوند .در حقیقت مدلهای کسبوکار
تاکتیکهــای موجود برای رقابــت در بازار را تعیین
میکنند .برای مثال بزرگترین روزنامه جهان با عنوان
بوکاری به صورت حمایت از طریق
مترو مدل کســ 
تبلیغات ایجاد نموده است که معتقد است محصوالت
میبایست رایگان باشند .رایگان بودن این روزنامه به
عنوان یک تاکتیک است.
اســتراتژی به ایجاد مزیت رقابتی به وسیله یک
وضعیت منحصر به فرد یا بهرهبــرداری از مجموعه
ارزشمند و ویژهای از منابعی که به وسیله چرخههای
خلق ارزش ایجاد میشوند تمرکز دارد .بنابراین مدیران
بوکاری را توسعه دهند
ارشد میبایست مدلهای کس 
که منجر به فعال شــدن این چرخهها شوند .این امر
بــه دلیل کنش و واکنش بــا رقبا ،تکمیلکنندگان،
مشــتریان و تامینکنندگان که آنهــا هم به دنبال
خلق و کسب ارزش هستند ،بسیار دشوار است .این
اساس رقابت است و توسعه استراتژی ،تاکتیکها یا
ایجاد نوآوری در مدلهای کسبوکار هرگز کار ساده
ای نیست.
منبع :هاروارد بیزینس  /ژانویه-فوریه2011

شرکتها به سه
روش میتوانند
با استفاده از مدل
کسبوکار خود
با رقبا رقابت
کنند:چرخههای
خلق ارزش خود
را قدرتمند کنند،
چرخههای رقبا را
مسدود یا معیوب
نمایند یا مکمل
چرخههایرقبا
شوند که باعث
ایجاد پایداری
میشود.

نگر
آینده

شــرکتها برای رقابت با رقبایــی که مدلهای
کسبوکار مشابهی دارند میبایست به سرعت نتایج
انعطافناپذیــری ایجاد نمایند که ارزش بیشــتری
نســبت به رقبا خلق و کسب نمایند .این موضوع در
مقابله با رقیبی که مدل کسبوکار متفاوتی دارد به
گونه دیگری است .در این حالت اغلب نتایج غیرقابل
پیشبینی بوده و بهسختی میتوان فهمید که کدام
مدل کســبوکار بهتر عمل خواهد کرد .برای مثال
نبرد دو خردهفروش فنالندی که یکی از آنها تعاونی
مصرفکنندگان است را در نظر بگیرید .این دو شرکت
دهها ســال مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بررسی
نشــان داد که مدل کسبوکار یکی از این دو شرکت
بهتر و موفقتر بوده اســت .فرانشــیز به عنوان عامل
تشویقی باعث رشد سریع و سود باالی آن شرکت شد
و در نهایت مدل کسبوکار رقیب را تحت تاثیر قرار
داد .در مقابل ،شرکت رقیب نیز قیمتها را کاهش و
جوایز مشتریان را افزایش داد که باعث گرفتن سهم
بازار بیشتری شــد .این امر باعث شد تا شرکت اول
قیمتها را کاهش دهد و ســودش کاهش یابد و در
نتیجه تحت تاثیر رقیب خود قرار گیرد.
شــرکتها به ســه روش میتوانند با استفاده از
مدل کسبوکار خود با رقبا رقابت کنند :چرخههای
خلق ارزش خــود را قدرتمند کنند ،چرخههای رقبا
را مسدود یا معیوب نمایند یا مکمل چرخههای رقبا
شوند که باعث ایجاد پایداری میشود .در ادامه این سه
روش توضیح داده میشود:
تها به
تقویت چرخههای خلق ارزش شرکت :شرک 
منظور تولید چرخههای خلق ارزش جدید میتوانند
اقدام به ایجاد مدل کسبوکار جدید نمایند و از آن
طریق به صورت اثربخشتری با رقبای خود به رقابت
بپردازند .پیامدهای ایجاد این چرخهها اغلب قدرتمندتر
ساختن سایر چرخههای مدل است.
تضعیف چرخههای رقبا :بعضی از شرکتها با استفاده
از داراییهای ثابت خود ،چرخههای رقبای تازهوارد را
تضعیف میکنند .اینکه یک تکنولوژی جدید صنعت را
مختل کند یا خیر نه تنها به مزایای ذاتی شرکت بلکه به
کنش و واکنش آن با دیگر بازیگران صنعت بستگی دارد.

بوکار ،استراتژی و تاکتیک
مدل کس 

ی و چهارم  /بهمن 1393
شماره س 

در حالیکه تمام مدلهای کســبوکار عملکرد
یکسانی ندارند ،مدلهای خوب در مشخصات خاصی
با هم مشترک هستند .این مدلها همراستا با اهداف
ســازمان ،خود تقویتکننده و پابرجا هستند .عالوه
بر آن مدلهای کســبوکار موفق چرخههای خلق
ارزش یا حلقههای بازخوردی تولید میکنند که اثر
تقویت کننده مدل را دارند و به عنوان قدرتمندترین
و اساســیترین جنبه مدل کســبوکار محسوب
یشوند.
م 
مطالعه حاضر نشــان میدهد کــه مزیت رقابتی
شــرکتهایی مانند اپــل ،مایکروســافت و اینتل از
داراییهای انباشــته نشات گرفته است .این داراییها
به وســیله انتخابهــای هوشــمندانه در خصوص
قیمتگذاری ،وفاداری و دامنه محصوالت به دســت
آمده اســت .به عبــارت دیگر ایــن داراییها نتایج
انتخابهای خوب در خصوص مدل کسبوکار هستند.
هر شــرکت از طریق انتخابهایی که انجام میدهد
میتوانــد داراییها یــا منابعی (نظیــر مهارتهای
مدیریتپــروژه ،تجربیــات تولید ،شــهرت و قدرت
چانهزنــی) ایجاد کند کــه از آن طریق میان خود و
رقبا در بازار تمایز ایجاد کند .این فرآیند باعث ایجاد
چرخههای خلق ارزش میشود که نتیجه آن تقویت
مداوم مدلهای کسبوکار است .همچنین موجودی
داراییهای کلیدی شــرکت رشــد کرده و به کسب
مزیت رقابتی منجر میشود .مدلهای کسبوکار در
شرکتهای هوشیار به عنوان رکنی برای خلق و کسب
ارزش به حساب میآیند.
به عنوان مثال مدل کسبوکار رایانایر چرخههای
خلــق ارزش فراوانی تولید کرده که از طریق کاهش
هزینهها و قیمتها ،سود را به حداکثر می رساند .این
چرخهها از طریق کاهش هزینهها باعث کاهش قیمت
شده و از آن طریق قیمتها را کاهش میدهند که این
امر نیز باعث افزایش شدید سود شرکت شده است .این
مزیت رقابتی تا زمانیکه این چرخههای خلق ارزش
به وســیله مدل کسبوکار حفظ شوند ادامه مییابد.
با وجودیکه متوقف ســاختن این چرخهها بســیار
سخت است اما همیشگی نخواهند بود و گاهی ممکن
است به دلیل کنش و واکنش به مدلهای کسبوکار

دیگر ،حرکت آرامتری داشته باشند و حتی همافزایی
آنها برعکس عمل کرده و اثر منفی در مزیت رقابتی
داشته باشــد .به عنوان مثال استفاده از نیروهای کار
غیرعضو در اتحادیه کارگــری در رایانایر با توجه به
درخواســت حقوق باالتر آنهــا میتواند هزینهها و
قیمتها را افزایش داده و یکی از چرخهها را به چرخه
ناکارا تبدیل نماید .این امر میتواند منجر به کاهش
مسافران و به دنبال آن کاهش استفاده از هواپیما شود.
از آنجاییکه فرض رایانایر از زمان تاسیس نرخ باالی
استفاده از هواپیما بوده ،از اینرو این تغییر میتواند اثر
بزرگی بر سوددهی این شرکت داشته باشد .همچنین
گاهی عامل ایجاد چرخههای خلق ارزش عواملی نظیر
هزینههــای پایین و حذف زواید نیســت بلکه ایجاد
تغییرات باعث خلق این چرخهها میشود.

تبدیل رقابت به همکاری :رقبایی با مد لهای
کسبوکار متفاوت میتوانند به عنوان شریک در خلق
ارزش به حساب آیند.
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علیرضا اکبری :در چند دهه اخیر کتابهای زیادی درباره اصول مدیریت به زبانهای مختلف
درسراسردنیاتالیفومنتشرشدهاست.اگرچهبسیاریازاینکتابهامعلوماتسودمندی
در اختیار مدیران قرار میدهند اما بسیاری از این کتابها به ورطه تئوریپردازی افراطی
درغلتیدهاند و فارغ از مشکالت و تنگناهای واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز
توپنجه نرم میکند نکاتی را بهعنوان اصول مدیریت به خواننده القا
با آن دس 
میکنندکههیچمعلومنیستتاچهحددرشرایطواقعیمحیطکاربرایمدیران
چارهساز خواهد بود .مایکل هویل و پیتر نیومن مولفان کتاب «راهنمای ساده
مدیریت15:ویژگی اساسی مدیران بزرگ» معتقدند که اصول مدیریت را باید با
الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و موفق استخراج
و تدوین کرد .آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15ویژگی اساسی را برای مدیران
موفق و بزرگ برمیشمرند و هر یک از این ویژگیها را در فصلی مجزا به تفصیل مورد بررسی
قرارمیدهند.ازاینپسدرهرشمارهازآیندهنگرترجمهیکیازاینفصول15گانهراخواهیدخواند.

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

سپردن مسئولیت به دیگران
برای هیچ مدیری امکانپذیر نیست که همیشه همۀ کارها را خودش به عهده بگیرد .اگر
مدیران بر انجام انفرادیهمۀ مسئولیتها اصرار بورزند دچار فرسودگی در اثر کار بیش
از حد خواهند شد ،نخواهند توانست ضرباالجلها را رعایت کنند و کارها را سطحی و
ناکامل انجام خواهند داد .به جای اینکه کارها را درست انجامدهند تمام تمرکزشان بر
این خواهد بود که با هر کیفیتی فقط کارها را هر چه زودتر به اتمام برسانند.
یک مدیر اجرایی که نمیتوانست کارها را به شخص دیگری واگذار کند شرکتش را
تا لبۀ پرتگاه کشاند .هروقت او به تعطیالت میرفت هیچ تصمیمی در شرکت گرفته
نمیشد .بعد از مدتی کارخانه به تعطیلی کشیده شدچون کسی نبود که برای کارخانه
مواد خام بخرد؛ این کاری بود که مدیر همیشه خودش انجام میداد و درغیابش کسی
اختیار این کار را نداشت.
در هنگام سپردن مسئولیت به دیگران باید به دقت مشخص کنید که تمرکز کار بر
روی چه چیزی است ومحدودیتهای این وکالتی که شما به شخص دیگری میدهید
کجاست .وقتی که به کسی وکالت میدهید در واقع ازدیگران میخواهید که کار شما را
از طرف شما به عهده بگیرند ولی این مسئله از شما سلب مسئولیت نمیکند.
برای اینکه معنای وکالت دادن مشخص شود بگذارید داستانی برایتان تعریف کنیم
از حدود  2000سال پیش ،درامپراتوری روم دولتمردی که قرار بود بر استانی حکمرانی
کند به روم رفت تا دربارۀ سیستم سیاسی ومسئولیتهایی که قرار بود به عهده بگیرد
توضیحاتی به او داده شود .به او گفته شد که محدوده قدرتش تاکجاست و امپراتور از او
چه انتظاراتی دارد.او به محل سکونتش درمرکز استان مربوطه بازگشت و برای دهسال
دیگر به پایتخت بازنگشت .در طول این دهسال به جز چند پیغام جزئی هیچ پیامی میان
این دولتمرد و امپراتور روم ردوبدل نشد .امپراتور همچنان مسئولحکومت بر امپراتوری
بود اما بخش مهمی از این مسئولیت را به این دولتمرد واگذار کرده بود.
چند نقلقول میتواند به روشنتر شدن ارزش این ویژگی در مدیران کمک کند:
توانایی وکالت دادن به دیگران ثروت یک آدم پرمشغله است.
تیلر مورگان

آدمهای باذکاوتتر از خودتان استخدام کنید و بیش از آنچه فکر میکنید الزم است
کار به آنها بسپارید و آمادۀ انتقاداتی که از شما خواهد شد هم باشید.

نگر
آینده
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پیتر پارکر ،بازرگان انگلیسی

من نه تنها از تمام ذهنهایی که اطرافم هستند استفاده میکنمبلکه از تمام ذهنهایی
هم که میتوانم قرض بگیرم بهره میبرم.
وودرو ویلسون

من یاد گرفتهام که چطور کاری را با خالص شدن از شر آن بهتر انجام دهم.

آرسن ونگر

اگر به آدمها مسئولیت دهید مسئولیتپذیر
خواهند بود و اگر مسئولیت را از آنها سلب کنید
بیمسئولیت خواهند شد.

نورمن تبیت ،سیاستمدار انگلیسی

هرگز از کســی نخواهید کاری را انجام دهد که خودتان
حاضر به انجام آن نیستید.
مدیران برجسته:

الن شپرد ،مدیر برجستۀ انگلیسی

به دیگران برای انجام کارها وکالت میدهند.
به کارمندانشان اعتماد دارند.
در اتاقشان را باز میگذارند.
همیشه مسئولیت عملکرد اعضای تیم کاریشان را به عهده میگیرند.

مدیران ضعیف:

همۀ کارها را به حال تعلیق در میآورند تا خودشان کارها را تمام کنند.
ساعتهای متمادی کار میکنند.
برآورد درستی از توانایی کارکنانشان ندارند.
واگذار کردن کارها به دیگران همچنین میتواند وسیلهای برای آموزش به افراد هم
باشد ،وســیلهایبرای آزمودن افراد .والدین کارهایی کوچک را به فرزندانشان واگذار
میکنند و بعد اگر آنها نتوانســتندکارها را تمام و کمال انجام دهند به آنها کمک
میکنند .واگذار کردن مســئولیت به دیگران برای آنها انگیزهبخش نیز هست .وقتی
روســایمان کاری را به ما واگذار میکنند ،اعتماد به نفس پیدا میکنیم.ممکن است
وظایفی که به ما محول میشود مهمترین و لذتبخشترین وظایف ممکن نباشند اما
میتوانند نقطۀ شروع باشند .اگر ما کارهای کوچک را به خوبی انجام دهیم این اعتماد را
در دیگرانایجاد میکنیم که در آینده کارهای بزرگتری را به محول کنند .وکالت دادن
به دیگران برای انجامکارها بخشی از فرایند رشد آنها است و یکی دیگر از فضائل ما در
مقام مدیر.اما وکالت دادن را نباید با دستور دادن یکی فرض کرد .دادن دستورات جزئی
برای نحوۀ انجام کاریکی از ضعیفترین حاالت وکالت دادن است .بد نیست در این مورد
نگاهی بیندازیم به گفتهای ازژنرال ژرژ پاتن:
هرگز به آدمها نگویید چطور کارها را انجام دهند .به آنها بگوئیدمیخواهید به کجا
برسند و بعد تماشا کنید که چطور با نبوغشان شمارا شگفتزده خواهند کرد.
بنابراین موقع محول کردن کارها به دیگران نباید سواالت جزئی در مورد نحوۀ انجام
کار بپرســید مگراینکه سواالت شما مرتبط و مفید باشند .این کار وقت تلف کردن
است و اعتماد به نفسی کسی کهدارید کار را به او محول میکنید ،پایین خواهد آورد.
به آدمها اعتماد کنید ،به خصوص اگر آنها قبالآنچه شــما خواستهاید را به درستی
انجام دادهاند.

نگر
آینده
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