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سال گذشته در يك شماره ويژه و نيز در سرمقاله آينده نگر تحليل روشني 
از مشكالت بودجه سال 1393 ارايه شد، كه مي توان به همان شماره مجله 
آينده نگر )شماره 23( مراجعه كرد. مطالعه مجدد آن سرمقاله و نيز بسياري 
از نقدهايي كه صاحب نظران در يادداشــت ها و نيز ميزگردهاي خود در آن 
شــماره بيان كردند در دسترس است و مي توان صحت و اعتبار نكات طرح 
شــده در آن را ســنجيد. البته كه قصد این بررسی نباید صرفا پیدا کردن 
اشکاالت و ناکامی ها باشد. به دو دليل مشخص. اول اينكه دست دولت تدبير 
و اميد براي تدوين بودجه چندان باز نيست. زيرا بسياري از عوامل بودجه اي 
به حالت انعطاف ناپذير رسيده اند و دولت قادر به تغيير آنها نيست، به معناي 
دقيــق ويژگي متغير بودن خود را از دســت داده انــد. علت ديگر تخريب 
نظام مندي بود كه طي هشــت سال پيش از اين، در ساختار برنامه ريزي و 
بودجه نويسي كشور انجام شد كه يكي از آنها انحالل سازمان برنامه بود. شايد 
اين تخريب را بتوان به سهولت و حتي در يك لحظه و با ابالغ یک نامه انجام 
داد، ولي بازسازي اين بناي مديريتي سال ها طول خواهد كشيد. بنابراين بايد 
پذيرفت كه امكان رسيدن به بودجه مطلوب فراهم نيست و حتی اگر از امروز 
در اين راه گام برداشــته شود مدت ها طول خواهد كشيد كه به اين نقطه 
برسيم. ولي آيا اين بدان معناست كه مي توان یا مجازیم که هر بودجه اي را 
تهيه و تصويب و اجرا كنیم و نبايد نسبت به آن نقدي داشت؟ به طور قطع 
پاسخ منفي است، و نقد بودجه ضروري است. ولي اين نقد بايد با توجه به 
مجموع محدويت هاي دولت در تدوين آن مطرح شود. به عبارت ديگر نقد و 

انتظارات بايد منصفانه صورت گيرد.
موقعيت دولت در تدوين بودجه امسال با سال گذشته از برخي جهات تفاوت 
كرده، هرچند از جهاتي نيز شــبيه است.اكنون يك سال گذشته و دولت بيش 

از پارســال بر امور تسلط دارد. كنترل نسبي و ملموس تورم و تا حدي بازگشت 
ثبات به اقتصاد و نيز تحرك اندك در اقتصاد، جملگي جهات مثبت موقعيت و 
دولت در بودجه نويسي سال جاري نسبت به سال پيش است. ولي از سوي ديگر 
تــداوم ركود، و بيكاري و تحريم ها و حجــم بزرگ طرح هایی كه همچنان روي 
زمين مانده، محدوديت و انعطاف ناپذیری درآمدها، ويژگي هايي اســت كه هم 
چون گذشته، اكنون نيز ادامه دارد. و البته يك نكته منفي هم نسبت به گذشته 
پيش آمده و آن كاهش قيمت نفت در حدود 20 تا 25 درصد و نيز چشــم انداز 
نه چندان مثبت نفت در آينده اســت. اگر مجموع شــرايط را مقايسه و جمع و 
تفريق كنيم، بايد گفت موقعيت دولت براي تنظيم يك بودجه مناسب نسبت به 
سال گذشته بهبود نيافته است، مگر اينكه در روزهاي آينده در زمينه مذاكرات 
هسته اي توافقي اجمالي يا كلي صورت گيرد، كه در این صورت قضيه فرق خواهد 
كرد. با این توضیحات، ويژگي هاي يك بودجه خوب و مطلوب چيست و دولت تا 

چه حد مي تواند آنها را محقق كند؟

توازن هزینه و درآمد
اولين ويژگي یک بودجه خوب، موازنه واقعي و نه صوري ميان هزينه ها و 
درآمدها اســت و این موازنه نباید فقط بر روي كاغذ باشد. در شرايط كنوني 
دولــت قدرت مانور كافي براي انتخاب گزينه هــاي الزم را درباره هزينه ها و 
درآمدها ندارد. به علت وضعيت ركودی که در چند سال گذشته وجود داشته 
امكان تغيير چندان در درآمدهاي مالياتي نيست. سرجمع وضعيت توليد نفت 
و قيمت آن كه بخش مهمی از درآمدهاي بودجه اي اســت نسبت به گذشته 
بدتر شده اســت. بنابراين ارقام درآمد در بودجه حتماً با نوعي خوش بيني و 
البته غیرواقعی تنظيم خواهد شد. انعطاف ناپذيري در طرف هزينه بيشتر است. 

توازن هزینه و درآمد
دومينبودجه؛چقدراعتداليخواهدبود؟
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هزينه هاي جاري كه اصلي ترين بخش بودجه را در ســال هاي اخير تشكیل 
مي داده، به شدت غيرقابل انعطاف است. بودجه هاي عمراني نيز به دليل وجود 
هزاران طرح نيمه تمــام، و نيز كاهش درآمدهاي بودجه اي، امكان انتخاب را 
براي مدت ها در این زمینه از دولت سلب كرده است. بنابراین و به طور عادي، 
ارزيابي از هزينه های دولتی نيز كمتــر از واقعيت و خوش بينانه خواهد بود. 
بنابراين حتي اگر موازنه هزينه و درآمدهاي بودجه روي كاغذ محقق شــود، 
در عمل به سختی محقق خواهد شد. دولت براي كاهش مشكالت اين مسأله 

سه راه و اميد دارد.
الف ـ انتظار مي رود كه گفتگوهاي هسته اي حداقل به توافقي نسبي برسد. اين 

مهم ترين راه و اميد دولت است.
ب ـ افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي راه دوم اســت. تجربه دور دوم طرح 
هدفمندي یارانه ها ثابت كرد كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي منشاء اصلي 
تورم نبوده اســت. بلكه همراه شدن آن با عوامل ديگر موجب تورم مي شده 
است. به همين دليل و هنگامی كه دولت مانع شكل گيري عوامل اصلي تورم 
شد، رشد قيمت حامل هاي انرژي هيچ اثر ملموس تورمي برجاي نگذاشت، 
بنابراين انتظار مي رود كه اين تجربه در سال آينده نيز تكرار شود و قدري از 

كسري هاي احتمالي بودجه را جبران كند.
ج ـ توجه به بخش خصوصي و تجميع منابع مالي براي فعال شــدن آنها در 
بخش عمراني و جبران كمبودهاي مالي در اين زمينه، مهم ترين اقدامي است 
كه دولت مي تواند در جهت رونق بخشي به اقتصاد و تاحدي جبران كمبودهاي 

منابع مالی در بخش عمراني انجام دهد.
 بنابراين اگر دولت اين ســه اقدام را انجام دهد مي توان انتظار داشت كه 
بودجه مطلوب در شرايط كنوني و با توجه به امكانات و محدوديت ها محقق 

خواهد شد.

پایداري بودجه
موازنــه هزينه و درآمد، به تنهايي نمي تواند نمايانگر يك بودجه خوب و 
مطلوب باشد. بلكه بودجه بايد از نوعي پايداري نيز برخوردار باشد. به عبارت 
ديگر منابع درآمدي و نيز زمينه هاي هزينه اي آن باید با ثبات باشند. درغير 
اين صورت همان باليي بر سر بودجه خواهد آمد كه در چهار دهه گذشته، 
بارها اتفاق افتاده و با افزايش درآمدهاي منابع مالي ناپايدار، بودجه تورمي و 
انبساطي مي شود و با تغيير قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي، موازنه 

بودجه دچار اختالل مي شود.
اگرچه دولت در شــرايط حاضر با خطر ناپايدار شدن مبالغ بودجه بيش 
از آنچه كه هست روبرو نيست ولي پايداري بودجه از جهت فرم و قالب نيز 
مهم است. بودجه بايد در يك قالب به نسبت ثابت و پايدار عرضه شود كه 
امكان مقايسه هاي ساالنه و تحليل روند آن وجود داشته باشد. این قالب در 
دولت پيشين بهم ريخته شد، اما اكنون انتظار مي رود كه دولت آقاي روحاني 
قالب پايدار بودجه را به آن برگرداند، تا بودجه حداقل از فرم و شــكل قابل 

مقايسه اي برخوردار شود.

شفافیت
شــفافيت نيز يكي از اركان يك بودجه مطلوب اســت، شــفافيت به 
معناي آن است كه درك يكساني نسبت به بودجه وجود داشته باشد، به 
نحوي كه عمل به آن از ســوي هر فرد يا گروهي، يكسان و مشابه باشد، 

و امكان تعبير و تفسيرهاي متضاد از مفاد آن وجود نداشته باشد. چنين 
بودجه اي به ناچار بايد مبتني بر ساختار كارشناسانه تهيه و ارايه و نيز بر 
همين مبنا تصويب شود. در اين صورت بودجه مصوب بر محور برنامه ها 
و خط مشي هاي كالن اقتصاد كشور تدوين خواهد شد. خط مشي اي كه 
در حال حاضر، تحت عنوان اقتصاد مقاومتي معرفي و شناخته مي شود. 
شــفافيت به اين معنا، ارجاع دادن فهم و عمل به بودجه به يك ســند 
باالدســتي يعني همــان ابالغيه اقتصاد مقاومتي اســت. در اين صورت 
تغييرات مجلس نيز محدود به تطبيق بودجه با همين سند خواهد بود. 
در این زمینه معاونت رییس جمهور و رئیس سازمان مدیریت اعالم کرده 
که بودجه سال آینده عملیاتی تنظیم شده است و طبعا اگر چنین باشد با 
حداکثر شفافیت همراه خواهد بود. هر چند انتظار نمی رود که در شرایط 
کنونی دولت بتواند بودجه عملیاتی را به معنای واقعی تهیه کند ولی اگر 
جهت گیری دولت هم تهیه چنین بودجه ای باشد باید از آن استقبال کرد.

نظارت پذیري
يكي از بدترين مسايلي كه در 8 سال پيش از اين، گريبان مديريت دولتي 
از جمله مديريت بودجه كشــور را گرفت، كم رنگ شدن نظارت بر منابع و 
مصارف بودجه بود. وقتي كه بودجه يا هر برنامه مشــابه ديگر، نظارت پذير 
نشود، نتيجه آن فساد و ناكارآمدي و اتالف گسترده منابع خواهد شد. دولت 
بايد وجــه نظارت پذيري بودجه را تقويت كند. اگر دولت در پي جلوگيري 
از فســاد يا درصدد افزايش بهره وري است، به ناچار بايد نظارت پذيري خود 
را بهبود بخشــد. هم نظارت درون دولتي و هم نظارت رسمي از سوي ساير 
نهادها و نيز نظارت غيررسمي از سوي نهادهاي مدني بايد افزايش پيدا كند.

متأسفانه ساختار بودجه اي كشور نيز مثل دانشگاه هاي ايران شده. ورود 
به آنها بسيار سخت و پرزحمت است، ولي خروج از دانشگاه در هر شرايطي 
تضمين شده محسوب مي شود زيرا در انجام وظايف تحصيلي سخت گيري 
نمي شود. كساني كه در مقطع دبيرستان از بهترين معلمان و آموزشگاه ها 
برخوردار بوده اند و هزينه هاي گزاف متحمل مي شدند تا وارد دانشگاه شوند، 
براي خروج آسان از آن رو به سوي خريد پايان نامه مي آورند. در مورد بودجه 
نيز به ظاهر تصويب آن مرحله اصلي و سخت كار است، و پس از آن نظارت 
كافي و الزم صورت نمي گيرد، در حالي كه بايد در بخش نظارتي بودجه به 

همان ميزان تصويب آن بلكه بيشتر از آن سخت گيری وجود داشته باشد.

ضرورت تقدم منافع ملي بر منطقه اي
يكي از مشــكالتي كه دولت ها در تصويب بودجه با آن مواجه بوده اند، 
كوشش نمايندگان هر شهرستان براي جلب هرچه بيشتر منابع مالي به 
سوي حوزه انتخابيه آنان است. قدري از اين كوشش طبيعي است، و علت 
هم اين اســت كه بودجه تحت تأثير مبارزه پنهان صاحبان منافع شكل 
گرفته و بســته مي شــود. ولي اگر دولت در اين چارچوب قرار گيرد و يا 
بــه آن تن دهد، به طور طبيعــي، در تهيه بودجه اي مطلوب و كارا، ناكام 

خواهد ماند. 
با توجه به مجموع نكات فوق و با توجه به احتمال توافق ولو نســبي و 
محدود ميان ايران و كشورهاي 1 + 5، انتظار مي رود كه بودجه سال آينده 
از توازن، پايداري، شــفافيت و نظارت پذيري بيشتري برخوردار باشد و در 

مجموع بيش از گذشته متضمن تأمين منافع عمومي كشور باشد.

اولينویژگيیک
بودجهخوب،

موازنهواقعيو
نهصوريميان
هزینههاودرآمد

استواینموازنه
نبایدفقطبرروي
كاغذباشد.البته
موازنههزینهو

درآمد،بهتنهایي
نميتواندنمایانگر
یکبودجهخوب
ومطلوبباشد.

بلكهبودجهبایداز
نوعيپایدارينيز
برخوردارباشد.
بهعبارتدیگر
منابعدرآمدي
ونيززمينههاي

هزینهايآنباید
باثباتباشند.
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نزدیک به خود را در این بخش ها منصوب می کند. 
حرف ما این است که اگر حتی چنین قصدی دارید 
دست کم آن دسته از همفکرانتان را بر این بخش ها 

حاکم کنید که با الفبای اقتصاد آشنا باشند. 
این روزها به دنبال توقــف واگذاری های اصل 
۴۴، سخن از این است که این واگذاری ها از مسیر 
درســت خود منحرف شــده و برخی مرتب این 
سازمان را متهم می کنند که مرتکب اشتباه شده 
است. اما متاسفانه هیچ کس نمی گوید کدامیک از 
واگذاری های این ســازمان خالف یا بدون مصوبه 
هیات وزیــران انجام گرفته اســت. این در حالی 
است که مطابق اسناد موجود، هرچه در سال های 
گذشته به صندوق ها، نهادها، تامین اجتماعی و یا 
بابت رد دیون داده شده، همگی مصوبه و قوانینی 
به دنبال خود داشته است. وقتی نمایندگان مجلس 
در جریان تصویب قانون بودجه ده ها هزار میلیارد 
را بدون ســقف و بابت رد دیــون در اختیار دولت 

می گذارند چنین مسائلی به وجود می آید. 
ما باید بدانیم که این ها همگی معلول است. علت 
همان افرادی هستند که قانونی می گذرانند اما شش 
ماه نشــده، در قوانین بعدی به ساختار آن آسیب 
می رسانند و سازمان هایی که تنها تالش کرده اند به 
قانون عمل کنند را دچار مشــکل می کنند. امروز، 
مهمترین اولویت کشور ما ثبات قوانین و بعد هم 
اجرای قانون است. بسته خروج از رکود دولت، هم 
متن خوبی دارد و هم قابل اجراســت، به شرطی 
که اراده ای هم برای اجرای آن وجود داشته باشد. 
اســتراتژی ما باید با عمل همراه باشد. استراتژی 
خوب اگر به عمل نرسد، بی فایده است و عمل بدون 

استراتژی هم جز تلف کردن وقت نیست.

پس از ارائه بسته ضد رکود دولت تا همین امروز 
صحبت های بسیاری مطرح شــده و هر کسی به 
بخشی از این متن پیشنهادی پرداخته و آن را  مورد 
نقد قرار داده است. اما آیا مشکل کشور ما جزئیات 
این قانون و آن قانون اســت؟ حقیقت آن است که 
مشکل امروز کشور ما قانون نیست چراکه آن قدر 
قانون داریم که شــاید مردم ما به نوعی قانون  زده 
هم شده باشــند. در برنامه پنجم توسعه بیش از 
صدوســی، چهل بند و تبصره راجع به حمایت از 
بخش خصوصی و تولید نبود؟ اگر آن بندها و قوانین 
را مطالعه کنیم، می بینیم که شــاید بسته جدید 
دولت حتی یک چهارم آن برنامه هم راهگشا نباشد. 

اما چرا باز به سراغ نوشتن قانونی تازه رفتیم؟ 
مهم ترین دلیل آن است که ما اهمیت را تنها در 
نوشتن قانون می دانیم، در حالی که مهم تر از نوشتن 
قانون، اجرای قانون است. اجرای قوانین، نظارت بر 
اجرا و البته ثبات قوانین از نوشتن خود قانون ارجح 
است. بخش خصوصی باید بداند که این قانونی که 
امروز نوشته و تصویب می شــود، دست کم شش 
ماه دوام دارد یا خیر. این که شــبانه روز متن بسته 
خروج غیرتورمــی از رکود را تحلیل کنیم ما را به 
جایی نمی رساند چون تجربه نشان داده است که ما 
انشاهای خوبی می نویسیم اما مشکل از جایی شروع 
می شود که بخواهیم این انشاهای زیبا را به عرصه 
عمل و اجرا برسانیم. شما اگر همۀ قوانین کشور را 
مطالعه و بررسی کنید خواهید دید که اگر قانونی 
۷0 ماده داشــته باشد، شاید 30 ماده از آن هم به 
درستی اجرا نشده باشد. یعنی هنوز هیچ کس حاضر 

نشده، از اول تا آخر یکبار تمام قانون را اجرا کند. 
در عرصۀ خصوصی سازی و اجرای سیاست های 

ماه
ی
ها
ت
اش
دد
یا

اصل ۴۴ هم شرایط مانند همۀ بخش هاست. یعنی 
مشکالت از همین عدم اجرای صحیح و عدم ثبات 
قوانین نشــأت می گیرد. اخیراً پیشــنهادی دادم 
مبنی بر اینکه دولت و مجلــس اگر اصرار دارند و 
می خواهند قانونی تازه تصویب کنند، حداقل این 
نکتــه را در متن آن لحاظ کنند کــه قوانین تازۀ 
اقتصادی دست کم پنج سال ثابت است و هیچ کس 
حق تغییرش را ندارد. اگر اینگونه باشد، شاید بتوان 

به آیندۀ این قانون امیدوار بود. 
اگــر اقتصاد ما اکنون دچار رکود شــده به این 
خاطر است که ما طی سال های اخیر هم مشکالت 
بیرونی داشــتیم و هم مســائل درونی. مشکالت 
مربوط به تحریم ها، معضالت سیاســت خارجی، 
محدودیت های ارزی، تحدید صــادرات و واردات 
در کنار تــداوم کار ما با تکنولوژی های قدیمی در 
بخش تولید، باعث شــد توان رقابت اقتصادمان به 
شــدت افت کند. در کنار تمامی این مســائل، در 
درون کشور نیز با معضالت متعددی روبرو بودیم. 
مشکل اصلی ما در این سال ها تامین سرمایه بود. 
ســرمایه خارجی که به خاطر شرایط سیاسی وارد 
کشور نمی شــد، داخلی ها هم از احساس امنیت 
سرمایه برخوردار نبودند. این ها در کنار بی توجهی 
سیستماتیک به تولید و گسترش داللی ها و اینکه 
بانک ها بیش از ۷0 درصــد منابع خود را به جای 
تولیــد در اختیار بخش های خدماتــی قرار دادند 
همگی باعث بروز شــرایط فعلی در کشور شد. از 
طرف دیگر مدیریت های سیاسی یکی از آفت هایی 
بوده که همواره بخش های اقتصادی و مالی کشور را 
تحت تاثیر قرار داده است. در ایران معموال هر گروه 
و جناحی که بر ســر کار می آید، آدم های سیاسی 

اجرای قانون
مهم تر از قانون جدید

نكتهایدرحاشيهتالشدولتبرایخروجازركود

 غالمرضا حیدری 
کرد زنگنه  
رییس سابق 
سازمان 
خصوصی سازی
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دارندگی و برنامه ریزی
جهتگيریاقتصادیدولتخوب،اماآهنگحركتآنُكنداست

پرسش مهمی که این روزها بیش از گذشته شنیده 
می شــود این اســت که اولویت اقتصاد ایران چیست؟ 
پرسشــی که برای پاســخ دادن به آن باید به تجربه و 

داشته هایمان رجوع کنیم.
اولویت اقتصاد ما تولید خودرو و گندم نیست

صنعت ما سال هاست که دچار یک معضل اساسی 
اســت و آن این اســت که انتخاب ها و اهم و فی االهم 
کردن هایمان، به جا و به درســتی صــورت نمی گیرند. 
درحالی کــه باید بدانیم همان طور که به روایت آن مثل 
قدیمی، هر گردی گردو نیست، هر صنعتی هم صنعت 
نیست. انحرافی که سال هاست در بخش صنعت داشته ایم 
تزریق و تخصیص منابع هنگفت به بخش هایی نابهره ور، 
چون صنعت خودرو و یا حتی صنایع پایین دستی مثل 
لوازم خانگی اســت که حاال در درازمدت، مشــکالت 
عظیمی را برایمان به وجود آورده است. ما در بخش هایی 
سرمایه گذاری کرده ایم که کشورهایی مثل سنگاپور و 
جاهای دیگر که از ذخایر عظیم و منابع ارزنده محرومند، 
در قید آن ها هســتند. درحالی که حق این اســت، در 
سیاست هایمان تغییری اساسی به وجود بیاوریم و بجای 
این بخش ها، به سمت تقویت فرآوری معادن، پتروشیمی 
و نفت برویم. باید دست از خام فروشی بکشیم و اولویت 
اول را به سمت منابع معدنی و فرآوری این منابع ببریم، 
که بدون شــک اگر چنین شــود، هم در منطقه موفق 
خواهیم شــد و هم اینکه، اگر بارزترین کشــور جهان 
نشویم، دست کم بخشــی از قدرت جهانی را به دست 
می آوریم. اگر و تنها اگر بتوانیــم از منابع معدنمان، از 
منابع پتروشیمی و نفتی مان، مواد اولیه تولید کنیم. اگر 
به این ســه فاکتور اهمیت دهیم، حتی اگر بخش های 
دیگر را کنار بگذاریم، اتفاق بدی نمی افتد. باید بخشی از 
کارهای آب بَر حوزۀ کشاورزی را از دور خارج کنیم. مثال 
کاشت گندم و ذرت باید ممنوع شود و در عوض سراغ 
کاشت دیم برویم و تاکستان ها را توسعه دهیم. با توجه 
به اقلیمی که داریم، بهره وری بالقوه ما در عرصۀ تولید 
محصوالت تاکستان و انجیرستان ها، دانه های روغنی و 
مثال روغن انگور، تولید داروهای گیاهی کم نظیر و تولید 
زعفران که در خراسان و استهبان فارس زمین هایی زیر 
کشــت دارد، چندین برابر متوسط دنیاست، چنان که 
در صورت حرکت به این ســو، بی تردید در مدتی کوتاه 
می توانیم به رقمی ده تا پانزده برابر کشــورهای دیگر 
برسیم، درحالی که امروز در رده پنجم جهان قرار داریم. 
در بخش صنعت هم داشته های ما در دنیا کم نظیر است، 
با این وجود سال هاســت دست به خام فروشی زده ایم و 
منابع حاصل از آن را خرج صنعت خودرویی کرده ایم که 
بعد از پنجاه سال فعالیت، هنوز برای آوردن تکنولوژی، 
دستش در برابر خارجی ها دراز است. باید اولویت هایمان 
را به شدت و به سرعت تغییر دهیم. منابع نفتی ما قلیل 
است و اگر همچنان به دنبال خام فروشی آن باشیم، دور 

نیست آن روز که با افزایش سرعت حرکت قشر متوسط 
به سمت فقیرشدن، به فروپاشی اقتصادی دچار شویم. 
واقعه ای که اگر رخ دهد، نتایج فاجعه بار آن کمتر امکانی 

برای جبران به ما خواهد داد.
بخش خصوصی؛ مشاوری برای خروج از بحران

یک سالگی دولت یازدهم در شرایطی سپری شد که 
دولت همچنان منتظر بهبود روابط جهانی است. در یک 
ارزیابی کلی می توان گفت در حوزۀ عملکرد اقتصادی، 
جهت گیری دستگاه اجرایی کشور خوب است اما آهنگ 
حرکت آن به شــدت ُکند اســت. از طرف دیگر، دولت 
بســته ای را برای خروج از رکود ارائه کرده است که باید 
در جای خود مورد بررســی جدی و اصالح قرار بگیرد 
اما نکته مهم تر آن اســت که در زمان تدوین بسته های 
اینچنینی خــروج از رکود یا همان خروج از بحران باید 
با بهره گیری از تجربه کشورهایی همچون کره جنوبی 
و ژاپن، از بخش خصوصی واقعی _ نه بخش خصوصی 
علمدار و ناموفق _ کمک گرفت. بخش خصوصی واقعی 
یعنی کســانی که در حوزه کار خودشــان _ هرچه که 
باشد_ به شدت موفق هستند. درحالی که ما در تدوین 
چنین بســته هایی، بیشــتر به دنبال حضور اشخاصی 
هســتیم که دارای تابلوهایی خاص باشند، اما در میان 
این ها نیز افرادی هستند که هم از نظر تجربه، هم از نظر 
اطالعات جهانی و هم توان مالی می توانند حرکت هایی 
اثرگذارتر و پیشنهادهایی راهگشاتر را رقم بزنند. حرکتی 
که دولت یازدهم در جهت آرامش بخشــیدن به فضای 
اقتصادی آغاز کرده، حرکتی قابل تقدیر و موثر بوده اما به 
همان نسبت، حرکت های اقتصادی اش ُکند و الک پشتی 
است، و نمی تواند ما را از این رکود و بحران نجات دهد. در 
نتیجه الزم است دولت به تحول اقتصادی شتاب بیشتری 
بدهد. اینکه اخیراً احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
رسماً در دستورکار قرار گرفته امیدواری ها را نسبت به 
بهبود روند حرکت دولت، بیشتر می کند. سازمان برنامه، 
به عنوان ســازمانی زیرساختی که از پیش از انقالب در 
عرصه اقتصاد کشــور فعال بوده و پــس از انقالب هم 
مدت ها مورد استفاده قرار گرفته، اکنون نیز می تواند به 
عنــوان یک بازوی قدرتمند ایفای نقش کند و حرکات 

باری به هرجهت را کاهش دهد.
لزوم پاالیش بوروکراسی و حذف قوانین مازاد

ما در بســیاری عرصه ها دچار بحران رکود هستیم، 
و از آنجا که شــناخت بحران نیمی از راه حل اســت، 
بنابراین بر اســاس تجربه ای که در ســه بخش واردات 
ابزارآالت صنعتی، ساختمان ســازی و بخش خدمات از 
جمله خدمات درمانی و ... کســب کرده ام، برخی موانع 
و مشــکالتی که حین کار به آن ها برخورد کردم را ذکر 
می کنم تا شــاید راه حلی برایشان پیدا شود. در بخش 
درمان برای جذب سرمایه گذاری، ما از پتانسیل بسیار 
خوبی در حوزه نیروی انسانی بخش تخصصی و درمانی 

مثل پزشک و پیراپزشک برخورداریم. جوانانی که هرساله 
در رشته های مربوطه فارغ التحصیل می شوند، اما متاسفانه 
بوروکراسی شدید اداری عاملی شده که ما نتوانیم از علم 
آنان بهره بگیریم. ما به رغم داشتن پتانسیل های ارزنده در 
حوزه پزشکی، نتوانستیم به سمت پاالیش بوروکراسی و 
حــذف قوانین مازاد برویم. به طوری که اگر همین حاال 
جوانی در رشته داروسازی فارغ التحصیل شود، باید برای 
گرفتن مجوز داروخانه مشکالت قابل توجهی را تحمل 
کند. موضوع دیگر بیمارستان ها و مراکز درمانی ماست 
که برای بهره گرفتن از بازار درمان در منطقه خاورمیانه 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس طراحی نشده است. ما 
تالش نکردیم در این بخش موانع را برداریم و سرمایه ها 
را به نحوی هدایت کنیــم که به عنوان خدمات دهنده 
درمانی کل منطقه شناخته شویم. بسترسازی نکردیم 
که حوزه درمانی مان افزایش پیدا کند، و بتوانیم از منابع 
اطراف کشور استفاده کنیم. این ها در کنار بوروکراسی 
شدید و تنگ نظری فراوانی که در بخش درمانی حاکم 
اســت، وضعیت فعلی را رقم زده است. با این حال، اگر 
دولت بتواند موانع و بوروکراسی اداری را کم کند، بخش 
سرمایه را با بخش متخصص که در آستانه فارغ التحصیلی 
هستند تلفیق کند و زمینه را برای سرمایه گذاری در این 
حوزه فراهم آورد، با توجه به پتانسیل  های موجود، تحول 
بزرگی رخ خواهد داد. در بخش ســاختمان نیز به رغم 
سم پاشی هایی که می شود نیازمند رونق هستیم، چون 
ســاختمان، لکوموتیو حرکت تولید است. طبق قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران، هدف نظام در حوزه 
اقتصاد برآوردن ســه نیاز مردم شامل آموزش، درمان و 
مسکن اســت. ما اگر علیه این حوزه سم پاشی کنیم یا 
فعالیت حوزه ساختمان به هر دلیلی ُکند و دچار رکود 
شود، مطمئنا در صنایعی مثل لوله سازی، کابل سازی، 
المپ سازی، چوب، لوازم بهداشتی و سایر صنایع وابسته 
به ساختمان نیز دچار رکورد خواهیم شد. در این صورت، 
هم صنعت را دچار رکود کرده ایم، هم جامعه که نیازمند 
تامین مسکن هستند را نادیده گرفته ایم. بنابراین دولت 
باید بیشتر به مسکن توجه کند؛ هم به خاطر حفظ صنایع 
پایین دستی و تامین نیازهای مردم. در بخش واردات نیز 
مشکالت فراوانی وجود دارد که در این مقال نمی گنجد 
اما نرخ ارز و مسائل گمرکی از جمله مهمترین هایشان 
هســتند. به نظر می رســد، در دوبخش نخست، یعنی 
خدمات و مســکن، دســت دولت بازتر باشد تا با یک 
برنامه ریزی درست، هم در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی 
و هم پایین آمدن هزینه های درمانی موثر واقع شود. عالوه 
بر این، اگر در این حوزه ها بسترسازی و بخش خصوصی 
وارد عرصه شود، و دولت راه را باز کند، می توان امیدوار 
بود که هم مردم از برکات افزایش خدمات بهره مند شوند 
و هم اینکه اقتصاد کشــور، با گسترش بازارها و جذب 

سرمایه گذاری خارجی، ارزآوری بیشتری داشته باشد.

 سهراب شرفی 
عضو هیات 

نمایندگان و 
نایب رییس 

کمیسیون 
سرمایه گذاری اتاق 

ایران



تعامل همگانی؛ پیش شرط عبور از بحران اقتصادی
مشكالتامروزاقتصادایرانمختصیکصنعتنيست

با گذشت یکسال از استقرار دولت یازدهم، دستگاه 
اجرایی کشور طرحی را با عنوان بسته خروج از رکود 
مطرح کرده است که شــاید بحث های بسیاری را 
برانگیخته باشد اما آنچه در چندسطر به آن اشاره 
خواهد شد، فارغ از مباحث دوستان و کارشناسان 
اقتصادی است که طی ماه های اخیر در این باره به 
اظهارنظر پرداخته اند. به عقیدۀ نگارنده، آنچه بسته 
خروج از رکــود و هر برنامه ریزی اقتصادی دیگری 
با رویکرد مثبت و روبه جلو را به نتیجه می رســاند، 
تعاملی عمومی است که باید میان اجزای مختلف 
جامعه ما وجود داشته باشد. موضوعی که به معنی 
واقعی کلمه، مغفول مانده و همین اصل نیز موجب 
می شود عملکرد ما نتایجی دور از انتظار به بار بیاورد 
که گویی همگی مشغول دورزدن خویشتن هستیم.

این درحالی است که وقتی تعامل و همکاری باشد 
و تمــام آحاد مردم اعم از دولتی و بخش خصوصی 
در قالب نوعی تجانس و همدلی با یکدیگر کار کنند، 
راهکارهای سازنده ای که ارائه می شود را می توان به 
شور عمومی گذاشــت، بررسی کرد و بهترینش را 
برگزید و در نهایت، با همکاری، همدلی، یگانگی و 

پیوستگی به راه حل مشکالت دست پیدا کرد.
معضالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسائلی 
است که همیشه وجود داشته و در طول حیات هر 
انسان امکان پدیدآمدنش می رود، در این میان اما، 
باید در فکر این باشیم که چگونه همراه یکدیگر، از 
بحران های پیش آمده عبور کنیم و مملکت خودمان 
را به عناوین مختلف بسازیم. برای نیل به این هدف، 
هرکسی از صدر تا ذیل، باید در چارچوب کار خویش 
برنامه ریزی و انضباط سازمانی را سرلوحه قرار دهد و 
چنان مدیریت کند که اگر این برنامه ریزی به سایر 

اجزای جامعه تسری پیدا کرد، برای سایر افرادی که 
دچار مشکلی مشابه هستند، راهگشا شود. 

وقتی مشــکلی عمومی همچون رکود بخشی 
از جامعه را دستخوش نگرانی و اضطراب می کند، 
نخســتین گام برای حل معضل آن است که این 
مشــکل را بزرگ نکنیم و به ابعاد منفی آن دامن 
نزنیــم. بلکه باید با بهره گیــری از فرصت تعامل و 
برقراری ارتباط با ارگان های مختلف دولتی که در 
قالب اتاق های بازرگانی و کارگروه های مشترک میان 
دولت و بخش خصوصی شــکل گرفته و همچنین 
با صبر و ســعه صدر مســائلی که به وجود آمده را 
آسیب شناسی و مشکالت را حل وفصل کنیم. در این 
راه، ما در ابتدا باید بپذیریم که در بحران هستیم و 
آنگاه با مدیریت زمان، منابع و برنامه ریزی مناسب 
از بن بســت پدیدآمده، نجات پیدا کنیم. این مهم، 
همکاری و همدلی فردفرد مــا و تمامی صاحبان 
صنایع و تالش بیشتر و فعالیت پیگیر انجمن های 
اقتصادی وابسته به بخش خصوصی را می طلبد. در 
مواقعی همچون شرایط فعلی کشور، اختالف سالیق 
را باید کنار گذاشت و تنها افکاری را مطرح کرد و در 
اولویت قرار داد که واقعا برای جامعه و عموم مردم 
مثمرثمر باشد. هر اندازه در این عرصه فعال تر باشیم، 
فعالیت اقتصادی، بازرگانی یا صنعتی ما نمود بهتری 
در جامعه می یابد و مردم را که هدف اصلی خدمات 
ما در عرصه های مختلف اســت به آینده امیدوارتر 

خواهد کرد.
مانع اصلی شــکل گیری این همدلی نگاه بسته 
و بخشی ما به اقتصاد کشــور است. بسیاری از ما 
که هریک در یکی سازمان ها، نهادها و انجمن های 
متعدد اقتصادی کشور فعالیت می کنیم، مشکالت 
اقتصــادی را در چارچوب انجمن و صنعت خویش 
می بینیم درحالی که برای آسیب شناسی و شناخت 
درست شرایط امروز کشــور باید اقتصاد کشور را 
همچون یک زنجیره درنظر بگیریم که چرخ دنده های 
متعددی را به حرکت درمی آورد. دراین میان، اگر یک 
دانه از این زنجیر پاره شــود، تمــام چرخ دنده ها از 
حرکت می ایستند و از وضعیت نامطلوب یکدیگر 

تاثیر می پذیرند.
امروز اقتصاد ایران همچون همان زنجیری است 
که در کشاکش معضالت ســال های اخیر آسیب 
دیده است. اگر این نگاه کالن نگر را به اقتصاد داشته 
باشیم، نخستین اولویتمان این خواهد بود که این 
زنجیــری که پاره شــده را تعویض کنیم و با دقت 
همگانی این چرخ دنده ها را که همگی در سرنوشت 
یکدیگر شریکند را از وضعیت نامطلوب موجود نجات 

بخشیم.

اگر با چنین نگاهی در رویکردها و برنامه ریزی های 
خویش بازنگری کنیم، قطعا موفق خواهیم شــد 
شرایط این زنجیره را تغییر دهیم و چرخ دنده های 
آن که صنایع و بخش بازرگانی باشــد را به حرکت 

درآوریم.
باید پذیرفت که مشــکالت امروز اقتصاد ایران 
مختص یک صنعت نیســت، و رسیدن به راه حل 
آن اتفاق نظری همگانی بین بخش دولتی، صنعتی، 
بازرگانی را می طلبد. به نظر من، مجموعه راهکارها و 
رویکردهای مطرح در بسته اقتصادی دولت با عنوان 
بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز همین موضوع 
را ایفاد می کند که ما همگی به موانعی مشــترک 
برخورد کردیم که باید با همکاری یکدیگر این مانع 

را از پیش رو برداریم.
هرچند ممکن اســت مثال صنعتی مثل صنایع 
شیشه و بلور که ما در آن فعالیم، در همین شرایط 
بحرانی هم بتواند پنج سال خودش را اداره کند، اما 
صنایع دیگری هستند که وضعیتی بحرانی تر دارند 
و آسیب دیدنشان در نهایت به ضرر همگان خواهد 
بود. در این شــرایط بهتر آن است که اگر به عنوان 
مثال، صنایع شیشــه با بهره گرفتن از علم اقتصاد 
راهکارهایی برای خروج از بن بســت به کار بستند، 
بخش های دیگری مثل بخش پالستیک هم بیایند، 
همکاری و همفکری کننــد و همگی با همدلی و 

یکرنگی از بحران عبور کنند. 
حال باید دید آیا دولت یازدهم توانسته است در 
شرایط فعلی زمینه را برای شکل گیری این فضا و 
قدرت گرفتن این رویکرد فراهم کند؟ من با کلمه 
نه مخالفم، چون هیچ چیز در ارزیابی خلقت بشر از 
ابتدای هســتی تا امروز، غیرممکن نبوده و نیست. 
به عقیده من دولت یازدهم با توجه به چالش هایی 
که پیش رو داشته، کسری بودجه ای که با آن مواجه 
بوده و تنزلــی که در قیمت نفــت به وجود آمده، 
عملکرد قابل دفاعی داشــته است. مضاف بر اینکه 
بودجه مملکت هم نشان دهنده آن است که دولت 
از توانایی مالی الزم برخوردار نیست و این شرایطی 

است که از گذشته برایش به ارث رسیده است.
با درنظر گرفتن تمامی این هــا می توان اذعان 
کرد که دولــت یازدهم باوجود ناتوانــی مالی، در 
برنامه ریزی هایش رویکردی حاکی از تالشی پیگیر را 
به نمایش گذاشته که بتواند اقتصاد ایران از بن بست 
پیش آمده به ســالمت بگذراند. هرچند براســاس 
آمارها ممکن اســت کاستی هایی هم در کار دولت 
وجود داشــته باشد، ولی ما در ارزیابی این عملکرد 
باید معدل بگیریم، و در این صورت خواهیم دید که 

معدل عملکرد این دولت، مثبت است.

 احمد امیراحمدی 
عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
تهران

دولتیازدهم
باتوجهبه
چالشهاییكه
پيشروداشته،
كسریبودجهای
كهباآنمواجه
بودهوتنزل
قيمتنفت،
عملكردقابل
دفاعیداشته
است.
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در جست وجوی صنعت توزیع .  توفیق مجدپور
شفافیت و یکپارچگی؛ نیاز ُمبرم نظام توزیع .  میزگرد آینده نگر  با حضور         خسرو فروغان و احمد غالم زاده

مدرن سازی نظام توزیع و پخش؛ چرا و چگونه؟ .  مهدی فتح اهلل
نظام توزیع ایران؛ معایب و مزایا  .   حسن رادمرد

اقتصاد مقاومتی و فروشگاه های زنجیره ای .  محمدحسین برخوردار
فقدان شفافیت، مهم ترین نقیصه نظام توزیع است . محمدعلی ضیغمی

قلب تپندۀ تولید .  کیومرث کرمانشاهی
بایدها و نبایدهای نظام توزیع کشور . حمید علیخانی
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نظام توزیع
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کیومرث کرمانشاهی: مشکل نظام توزیع دولتی رانتی و غیرقابل رقابت و عدم 
وجود شــفافیت در اقتصاد کشــور و زنجیره تامین جدی اســت. بهترین راه حل، 
سیاست گذاری دولتی و برنامه ریزی اصولی و ایجاد فضای رقابتی شفاف و غیررانتی 
توسط حاکمیت و تصدیگری توسط بخش خصوصی است. رانت زدایی، شفاف سازی، 
استفاده حداکثری از توان داخلی با توجه به مزیت ها، فعال کردن اصناف، اتحادیه و 

تشکل های مردم نهاد فراگیر و ملی می تواند باعث هم افزایی و بهره وری شود.
محمدعلی ضیغمی: به میزان کاال چــه در بخش تامین و چه در بخش توزیع، 
اطالعاتی وجود دارد اما متاسفانه به دلیل شفاف نبودن اطالعات در جریان گردش 
کاال ها در کشور با پدیده قاچاق روبرو می شویم. حتی وقتی به آمار و مسائل کلیدی 
مراجعه می کنیم با اختالفات شــدیدی روبرو می شــویم و این نشان می دهد که 

اطالعات کافی در ارتباط با شبکه توزیع کاال نداریم.
خسرو فروغان: هر تغییری به آمار دقیق و شفافیت نیاز دارد. امروز اگر هرکسی که 
در بخش توزیع است بتواند آمار درستی به شما بدهد من تسلیم می شوم! یعنی ما 
آمار دقیقی از واحدهای صنفی و جزییات آنکه کدامشان توزیعی و کدامشان تولیدی 
اســت نداریم. ما از میزان فعالیت های انجمن های صنفی و توزیع کنندگان کاال و... 
آمار درستی نداریم. اگر آمار شفاف و درست در دسترس نباشد نمی توان نیاز زمانه 
را تعیین کرد. امروز یکی از مشکالت ما این است که تولیدکننده ما مرجعی برای 

مشخص کردن نیاز مردم نمی شناسد که براساس آن تولید کند.
احمد غالم زاده: چنانچه نظام تعرفه ای به شکل یکسان و با عدالت برای همه اجرا 
شود خوب و نقش آن در اقتصاد مثبت است اما چنانچه به هر دلیل برای یک عده 
خوب و برای عده ای بد انجام شود، مشکل زا خواهد شد. مثال من کامپیوتری را وارد 
می کنم و تعرفه می دهم اما همزمان فرد دیگری در همین کار وارد می شود اما تعرفه 
نمی پردازد. این اشکال دارد و باعث می شود که رقابت شکل نگیرد. چون درواقع در 
حقوق گمرکی عدالت برقرار نشده است. این فساد است و فساد بازار را به هم می ریزد 

به طوری که کارکردن برای بازرگانان متشرع دشوار می شود.
مهدی فتح اهلل: یکی از مهم ترین نهادهایی که براســاس دانش مدیریت زنجیره 
تامین و نیز تجربه کشورهای موفق می توان برای صنایع مختلف کشورمان تجویز 
کرد، »شورای سیاست گذاری« به عنوان متولی و سیاست گذار اصلی هر گروه همگن 
صنعتی و یا زنجیره های کســب وکار است. این رویکرد ضمن اینکه با اهداف کالن 
دولت مبنی بر کاهش تصدی های دولتی و واگذاری امور به مردم همســو اســت، 
باعث کاستن حجم باالیی از مشغله های غیرحاکمیتی وزارتخانه های متولی شده و 
مقوالتی همچون تنظیم بازار محصوالت مختلف توسط این شورا که نمایندگانی از 

همه بخش های مختلف زنجیره در آن حضور دارند، انجام خواهد شد.

محمدحسین برخوردار: در گذشته به طور عمده تولیدکنندگان، واردکنندگان و 
توزیع کننــدگان کوچک و بزرگ، بازیگران اصلی در بازار کاال ها بوده اند و در  نهایت 
فروشگاه های کوچک و متوسط، وظیفه عرضه مستقیم کاال ها و خدمات به مشتری 
را برعهده داشته اند. اما طی ســال های اخیر در کشورهای جهان توزیع کاال ها در 
فروشــگاه های زنجیره ای به سرعت گسترش یافته اســت. این گونه فروشگاه ها با 
بهره گیری مناســب از تجهیزات، تحت سرپرستی یک سازمان مرکزی و مدیریت 
یکپارچه می  توانند بخش عمده ای از مایحتاج عمومی  را با قیمت مناسب در ابعاد 
ملی، منطقه ای و محلی تهیه، تدارک و توزیع کنند. ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، 
راهکار مطمئن تســهیل نظارت دولت بــر عملکرد خرده فروشــی ها و مقابله با 
گرانفروشی، نابســامانی بازار و عرضه کاالهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و فاقد 

کیفیت به شمار می رود.
توفیق مجدپور: »شــکوفایی«، محصول هم گرایی، انســجام و هماهنگی است. 
و پشــتوانه این اتفاق میمون، چیزی نیســت به جز فراهم ساختن زیرساخت ها و 
زمینه های الزم برای شکل گیری هر آنچه که به شکوفایی منجر می شود. هم گرایی، 
انسجام و هماهنگی بین بازارهای جزیره ای عرضه منابع اولیه، واسطه ای، منابع مالی 
ـ اعتباری، مواد اولیه صنعتی، هم چنین اســتقرار نظام مدیریت یکپارچه حرفه ای 
در شــبکه توزیع که به شــکل گیری »نظام توزیع« منجر شود، زمینه هایی برای 

شکل گیری »نظام بازار« است.
حمید علیخانی: برای بهینه سازی و افزایش بهره وری، توجه به الگوهای علمی و 
موضوعات تحقیق و توسعه دراین زمینه بیش از پیش حائز اهمیت است. ساده ترین 
موضوعات در نظام توزیع این است که کاال از تولید به مصرف برسد. بنابراین برای 
تحقق اهداف موردنظر باید ساده ســازی کنیم و از پیچیدگی ها فاصله بگیریم و به 
سمت وسوی کیفیت مناسب به جای کمیت حرکت کنیم. قطعا در این میان اتاق های 
بازرگانی می توانند سردمدار موضوعات تجاری و بازرگانی باشند و نقش مهمی را در 

تحقق این هدف ایفا کنند.
حسن رادمرد: برای اصالح نظام توزیع کاال و رسیدن به این مهم، باید از ظرفیت 
تعاونی ها بیش از پیش اســتفاده شود. با اصالح نظام توزیع، بخش قابل توجهی از 
هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه هزینه توزیع کاال، معادل هزینه 
تولید آن است در صورتی این هزینه ها کاهش می یابد که نظام توزیع کاال با استفاده 
از بخش تعاون سامان یابد. در این بین، تشکیل فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی 
از اقدامات موثری است که کاهش هزینه کاال ها را درپی داشته است. توزیع باید در 
اختیار تعاونی ها قرارگیرد. تعاونی های همیار، الگوی موفقی برای توزیع کاالست و 

برای توسعه تعاونی های همیار باید از تعاون گران نیز حمایت شود.

شــفاف و روان ســازی نظــام توزیــع و قیمت گــذاری و 
روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار

نظام توزیع مقاوم
بند 23 ابالغیه اقتصاد مقاومتی
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ایجاد می کند و به پشــتوانه همین هماهنگی ها، نظام 
برنامه ریزی، مدیریت و نظارت درونی و سیستمی شده 
خود را، درون جوش و بدون آنکه مدیریتی وجود داشته 

باشد، مدیریت می کند! 
در این میان، الزم اســت تا حتماً یادآوری شــود 
کــه »نظام بازار«، این هماهنگی مــورد انتظار را نه از 
طریق برنامه ریزی دولتی بلکــه از طریق ایجاد رابطه 
منطقی، منصفانه و تعامل دوطرفه بین تقاضاکنندگان 
)خریداران( و عرضه کنندگان )فروشــندگان( به وجود 
مــی آورد. و این   همان چیزی اســت که تحت عنوان 
»نظارت درونی و سیستمی شــده درون جوش« از آن 

یاد کردیم. 

3
اجرای اصل 44، اقتصاد مقاومتی و نظام بازار

نگاه به ماهیت اجرای اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، 
به خوبی نشان می دهد که بخش عمده ای از رویکردهای 
آن، تالش در جهت برقراری همین نوع سازمان دهی به 

»نظام بازار« در کشور است. 
ارکان اقتصــاد مقاومتی را تکیه بــه مردم، تاکید 
بر سیاســت های اصل ۴۴ با هدف افزایش ثروت ملی 
و توزیع عادالنه و رفع محرومیت در جامعه اســالمی 
و اســتقبال از ظرفیت های مردمی می سازند. در این 
ارتباط، بایــد به این توصیف از اقتصاد مقاومتی توجه 
داشت که اقتصادی است که به مردم قدرت شکوفایی 

می دهد. 
»شکوفایی«، محصول هم گرایی، انسجام و هماهنگی 
است. و پشتوانه این اتفاق میمون، چیزی نیست به جز 
فراهم ســاختن زیرســاخت ها و زمینه های الزم برای 
شــکل گیری هر آنچه که به شکوفایی منجر می شود. 
هم گرایی، انسجام و هماهنگی بین بازارهای جزیره ای 
عرضه منابع اولیه، واســطه ای، منابع مالیـ  اعتباری، 
مواد اولیه صنعتی، هم چنین اســتقرار نظام مدیریت 
یکپارچه حرفه ای در شــبکه توزیع که به شکل گیری 
»نظام توزیع« منجر شود، زمینه هایی برای شکل گیری 

»نظام بازار« است. 
از این روی، وظیفه دولت ها، جداشدن از نقش های 
تصدی گری و نشان دادن رویکرد مقتدرانه به نقش های 
حاکمیتی، هدایتی و ارشــادی است. دولت ها نباید در 
امور نظارتی نیز مداخله کنند بلکه شایســته است تا 
نظام های نظارتی را به نظام هــای متعلق به بازارهای 

اقتصادی و به طور کلی به »نظام بازار« بسپارند. 
به واقع، آنچه که انتظار منطقی را در برخورداری از 
یک اقتصادپویا تشکیل می دهد، فراهم کردن زمینه های 
نهادی در حوزه جامعه و اقتصاد اســت. در این ارتباط، 
شــکل دادن به نظام بــازار، با الهــام از اجرای دقیق و 

توزیع، دارای فرآیندهای مهندسی شــده است. به 
همین دلیل، می باید از آن به عنوان »صنعت توزیع« نام 
برد. در این میان، وجود پراکندگی بازار ها، مانع جدی در 
مسیر تفکر برای مهندسی »نظام توزیع« است. چراکه 
پراکندگی بازار ها، باعث چندگانه شــدن سیستم های 
توزیع می شــود. این نوشته قصد آن دارد تا بگوید که 
الزمه داشتن یک سیستم مهندسی شده توزیع، وابسته 
به اســتقرار نظام بازار اســت. و تا چیزی به نام »نظام 
بازار« مستقر نشود، امکان دسترسی به یک نظام توزیع 

مهندسی شده، بسیار ضعیف می نماید. 

1
 نظام بازار؛ نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم

سیستم های اقتصادی، مجموعه ای از فعالیت های 
مختلف هســتند که وجود هر نوع از اختالل در آن ها، 
باعث آســیب دیدگی دیگر مجموعه ها می شود. نظام 
توزیع نیز یکی از زیرسیســتم های اقتصادی اســت 
که دارای پیچیدگی های بســیار است. بخشی از این 
پیچیدگی ها به مسائل درونی نظام توزیع بازمی گردد 
و بخش دیگری به مسائل بیرونی آن مربوط می شود. 
وجود ســه جریان تحت عنوان هــای جریان فیزیکی 
توزیع کاال، جریان پول و اعتبار و جریان اطالعات )به 
مانند کدگذاری کاال، اســتفاده از تجهیزات مخابراتی 
و رایانــه ای( نشــان می دهــد که این مقولــه نیاز به 

»مهندسی«شدن دارد. 
از ایــن زاویه که نــگاه کنیم متوجــه چند نکته 
اساســی می شــویم. یکی آن که هر موضوع متعلق به 
زیرسیستم های اقتصادی و اجتماعی را جدای از سایر 
موضوع های مرتبط با آن نبینیم و به عبارتی جزیره ای 
فکر نکنیم. دیگر آن که، توسعه دادن نگاه خود به سایر 
مسائل مرتبط با موضوع، سبب می شود تا به فرآیندهای 
گســترده تری بیندیشــیم و به جای داشتن یک نگاه 
سطحی، تا حدودی ریشه ای و مهندسی شده فکر کنیم. 
تفکر جزیره ای، سبب می شود تا نسخه ای جزیره ای و 
غیرمهندسی و غیرحرفه ای نیز نوشته شود و به همین 
خاطر، حتی اگر چنــدروزی، بهبودی ایجاد کند، بعد 
از گذشــت چندصباحی، تحت تاثیر اثر مســتقیم یا 
غیرمستقیم دیگر فرآیندهای مرتبط، باز همانی خواهد 

شد که بود. 
به تاریخ نیز که بنگریم، همین نوع نگاه ها و رفتار ها 
را می بینیم. به عنوان مثال، بــا روی کارآمدن احزاب 
معتقد به نظام متمرکز برنامه ریــزی دولتی در اروپا، 
»نظام بازار« به شدت تضعیف شد. حتی تالش شد تا به 
دنبال تضعیف »نظام بازار«، »نظام بازار« جدیدی متکی 
بر موسسه های دولتی و نه خصوصی به وجود آید. اما، 
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بی هیچ درنگی، تالش 

شد تا   همان احزاب معتقد به نظام متمرکز برنامه ریزی، 
تالش کنند تا از طریق برنامه های اجتماعی دولت رفاه، 

باز   همان نظام های بازار پیشین را به وجود آورند. 
اکنون دیگر، حزبی نیست که از قرن بیستم به قرن 
بیســت ویکم آمده باشد و کماکان به »نظام بازار« و به 
زنجیره ای بودن سیستم های اقتصادی و زیرسیستم های 
اقتصادی و اجتماعی باور نداشته  باشد. این موارد نکاتی 
طبیعی هستند که تاخیر در رسیدن به همین طبیعت 
اصلی، باعث آسیب دیدگی جامعه طی   همان دوره های 

تاخیر می شود. 
»نظام توزیع« نیز، یکی از جمله این موارد است که 
جزو زیرسیستم های اقتصادی است که به همین »نظام 
بازار«، متصل و مرتبط می شــود. ضمن آن که در یک 
نگاه وســیع تر، به »نظام تولید« و »نظام اقتصادی« و 

سیاست گذاری های عمومی کشور ها نیز بازمی گردد. 

2
ـ اجتماعی  عناصر اقتصادی 

و اثر آن ها بر نظام توزیع
وقتی صحبت از اثر عناصــر اقتصادی ـ اجتماعی 
به میان می آید، بحــث درخصوص »نظام بازار« جدی 
اســت. شاید به همین خاطر باشــد که در گفتار فوق 
به همین نظام بازار اشــاره شــد. نظام توزیع، پیوندی 
ناگسستنی با »نظام بازار« ها و به طور کلی با نظام واحد 
بازار دارد. چراکه هر فعالیــت اقتصادی، ماهیتاً دارای 
یک »بازار« خاص خود اســت. از این روی، حاصل از 
فعالیت های هماهنگ این »بازار« ها در کنار یکدیگر، 

نظام بازار به وجود می آید. 
به این نکته دقت شود که بین وجود »بازار« و وجود 
»نظام بازار« تفاوت وجود دارد. همه کشور ها دارای بازار 
هستند، اما برخی از آن ها، ضمن برخورداری از »بازار« 
فاقد »نظام بازار« می باشــند. به عبارتی، دارای درخت 
هســتند اما جنگل ندارند! جنگل، محصول وضعیتی 
اســت که درختان منفک و جدای از هم نباشند. بلکه 
به صورت یک ســامانه واحد بصری، ســازمان یافته و 
هماهنگ و در کنار هم، به وجود ترکیبی به نام جنگل 
شکل می دهند. پس هر کشور می تواند دارای بازار باشد. 
به عنوان مثال، بازار پولی و اعتبار، بازار مواد اولیه، بازار 
کار، بازار تولید،  بازار عرضه، بازار توزیع، و... داشته باشد 
اما تا هنگامی که این بازار ها، به صورت هماهنگ عمل 
نکنند، از شکل گیری چیزی به نام نظام بازار نمی توان 

سراغ گرفت. 
نظــام بازار به فعالیت های اقتصــادی، مثل تولید، 
توزیع، گردش سرمایه، و گردش مواد اولیه و حتی نرخ 
و قیمت کاالهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و نرخ 
کار و دستمزد ها سازمان می دهد. بین آن ها هماهنگی 

در جست وجوی صنعت توزیع
تا»نظامبازار«مستقرنشود،داشتننظامتوزیعمهندسیشدهدشواراست

 توفیق مجدپور 
عضو هیات 

نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران

همهكشورها
دارایبازار

هستند،امابرخی
ازآنها،ضمن
برخورداریاز

»بازار«فاقد»نظام
بازار«میباشند.
بهعبارتی،دارای
درختهستنداما

جنگلندارند!
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صحیح اصــل ۴۴ و توجه به ابعــاد اقتصاد مقاومتی، 
بخش ویژه ای از آن راهبرد منطقی را تشکیل می دهد. 
هم چنین الزم است تا در کنار آن، به تقویت و توسعه 
نظام بازار پرداخت. چراکه نظام بازار، عمالً جایی است 
که تعامل دوطرفه بازار عرضــه )عرضه منابع، عرضه 
کار، عرضه منابع مالــیـ  اعتباری، عرضه مواد اولیه و 
عرضه تولید محصول و خدمات( و بازار تقاضا )تقاضای 
منابــع، تقاضای کار، تقاضای منابــع مالیـ  اعتباری، 
تقاضای مواد اولیه و تقاضای محصول و خدمات( برقرار 
می شود. جامعه بستر اصلی شکل گیری نظام بازار است 
و جامعه و نظام بازار را همین خرید و فروش ها، یعنی 
همین تقاضاکنندگان )خریــداران( و عرضه کنندگان 
)فروشندگان( هماهنگ و هم افزا و هم راستا می سازند 
و نــه برنامه ریزی های تصدی گرایانــه دولت ها. از این 
روی، نظام بازار همان وســیله الزم برای شکل دادن به 
زمینه های نهادی در حوزه جامعه و اقتصاد است و نظام 
بازار، نظامی برای هماهنگ ساختن فعالیت انسان ها در 
بستر جامعه است. فعالیت انسان ها اعم از سرمایه گذار، 
منابع کار، منابع مدیریت بخش های غیردولتی )یعنی 
بخش های خصوصی و تعاونــی( و صنعت و تجارت و 

کشاورزی و حمل ونقل و توزیع و... 
تاریخ به ما می گوید که این هماهنگی ها، بر اساس 
فرمان هــای مرکزی دولت ها، شــکل نمی گیرد، بلکه 
شکل گیری آن ها، مرهون همین روابط دوسویه در نظام 
بازار و نظام مبادالت طرفین عرضه و تقاضا در این نظام 

است. 
به طــور معمول، شــش گونه بازار از همــه بازار ها، 
شناخته شده تر هســتند. بازار مواد و منابع اولیه،   بازار 
کار، بازار تولید محصوالت کشاورزی، بازار تولید کاالهای 
صنعتی و خدماتی و مصرفی، بازار توزیع و بازار مصرف. 
در نظام بازار، برخالف تصورات رایج، رفتار هر فعال 
اقتصادی، راهی مستقل از دیگران و یا رفتاری برخاسته 
از میل فردی و میل دولت ها نیست. بلکه، در نظام بازار، 
رفتار هر فعال اقتصادی، به رفتار دیگر فعاالن اقتصادی 
گره و پیوند خورده اســت. طی این فرآیند، نظام بازار، 
بین عرضه کنندگان و تقاضاکننــدگان، رابطه »اثر« و 
»متاثر« می ســازد. طی این فرآیند، فعاالن بازار بر اثر 
نظام کنترل کننده این بازار، به این راه، یا آن راه کشانده 
می شوند. اما این تغییر مسیر، نه به اجبار بلکه بر اساس 
روابط نظام بازار تعیین می شــود. این فعاالن از طریق 
رابطه تقاضا، عرضه و یا   همــان رابطه خرید و فروش 

مدیریت می شوند، نه چیزی تحت نظر میل فردی! 
نظام بازار، در عصر فعلی و زمانه ما، با »بازار« متاثر از 
دست نامرئی آدام اسمیت )پدر علم اقتصاد کالسیک( 
بسیار متفاوت است. فراموش نشود که در نظریه آدام 
اســمیتی دولت فقط اجازه می داد تا دســت نامرئی 
عرضه و تقاضــا کار خود را انجام دهــد. این درحالی 
اســت که در »نظام بازار« فعلی، دولــت، می تواند به 
عنوان قدرتمند ترین فعال )در سیاست گذاری عمومی( 
و در لبــاس یک »قدرت حاکمیتی« نمود پیدا کند و 
نقش آفرین شود. دقیقاً این   همان چیزی است که امروزه 
از دولت ها طلب می شــود. از دولت ها طلب می شود تا 

در چارچوب وظایف حاکمیتــی، به عنوان قوی ترین 
فعال اقتصادی ـ اجتماعی، در نظام بازار فعاالنه ایفای 
نقش حاکمیتــی نمایند. فقط دولت ها باید مراقب آن 
باشند که با دقت تمام تحقیق کنند، کجا حضورشان 
مفید و ضروری، کجا خنثی و بی فایده و کجا زیان آور 
اســت. به عنوان مثال آنجا که مداخله دولت ها سبب 
شــکل گیری »پســتو« های اقتصادی، تجاری و نظام 
توزیع می شود، این به مثابه یک فعالیت زیان آور است 
و باید از ادامه آن جلوگیری کند. از این روی، هر عمل 
و رفتار دولت که منجر به تشکیل بازار سایه، بازار سیاه 
و رفتارهای در »پستو« و »زیرپله« شود، فعالیتی غلط 
و برای اقتصاد و جامعه و سالمت رفتار ها زیان بار است. 
نظام بازار در جهان معاصر، نظامی زیر نظر دولت اما 
فرآیندی در اختیار جامعه و نهادهای اقتصادی متعلق 
به آحاد جامعه است. تمامی دادوستد فعاالن این نظام، 
بر اساس ظرفیت خرید و فروش بازار تعیین می شود و 

نه دستور دولت ها. 
یکی از بندهای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی 
اشاره به »سهم بری عادالنه عوامل اقتصادی در زنجیره 
تولید تا مصرف، متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش 
افزوده، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق 
آموزش، مهــارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه« دارد. 
این موضوع نشان می دهد که هدف از اقتصاد مقاومتی، 

»درون زا« ساختن نظام بازار است.

4
ارتباط نظام بازار توزیع با نظام اقتصادی:

»آسیب شناسی« و »فرآیندهای بهبود« 
کارکرد اشــتباه، غلط و یا گســیختگی بازار، که 
به هنگام فقدان »نظــام بازار« اتفــاق می افتد؛ باعث 
ناهنجاری و کارکرد نامناســب و ساختار غیرمنطقی 
نظام توزیع می شــود. محصول این آســیب، چیزی 
نیســت جز گران شــدن قیمت کاال هــا و خدمات و 
شکل گیری انتظارات غیرعقالنی در تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان. عالوه بر این باید به آسیب های دیگری 
نیز اشاره کرد. آسیب هایی هم چون نوسان شدید قیمت، 
اتالف منابع، عدم شفافیت، کاهش قدرت خرید مردم، 
آشــفتگی در کارکرد بازار و شــکل گیری شبکه های 

غیررسمی توزیع در جامعه. 
فقدان نظام بازار و وجود جزیره ای بازار ها، ســبب 
می شــود تا ما شاهد آن باشــیم که کاالهای مختلف 
سرمایه ای، واســطه ای و مصرفی، هم چنین تولیدات 
وارداتــی و یا تولید داخل و یــا حتی کاالهای قاچاق، 
مســیرهای متفاوتی را، خارج از نظام بازار، در شبکه 
توزیع کشــور طی کنند. این وضعیت نشان می دهد 
که کارکرد نظــام توزیع درخصوص کاالهای مختلف، 
با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال، آنجا که قرین 
به حضور نقش حاکمیتی دولــت در »بازار آرد، قند و 
شــکر« اســت، تدارک و توزیع آن، با التهاب و نوسان 
اندک مواجه است )صرف نظر از فرآیند عرضه و توزیع 
کاالهای خارج از نظارت قانون(، اما آنجا که خالء نقش 
حاکمیتی دولت احساس می شود )مانند میوه وتره بار، 

خشکبار، پارچه و اقالمی از این دست(، نوسان و التهاب 
شدیدی احساس می شود. از این روی ضرورت دارد تا 
به منظور ایجاد بهبودی، در جهت استقرار فرآیندهایی 
اقدام نمود که منجر به تدوین و تبیین و شــکل گیری 
»نظام بــازار« گردد و معطوف به آن، تنظیم شــبکه 
توزیع و نظام توزیع، بر اساس ضرورت ها و امکانات و در 
راستای اهداف و مصالح کشور و کمک به اصالح ساختار 

اقتصادی کشور، اتفاق افتد. 

5
 راهبرد ها و کالم آخر

تالش در جهت استقرار »نظام بازار« و تقویت جریان 
اجرایی ساختن اصل ۴۴ و توجه به اقتصاد مقاومتی و 
سیاست های ابالغی آن، هم چنین پرهیز از پراکندگی و 
جزیره گرایی، راهبردهایی برای یک عملکرد بنیادی است 
که اتصال آن به یک ســری از عملکردهای کوتاه مدت 
)بین یک تا سه ســال( میان مدت )سه تا هفت سال( و 
بلندمدت )مهلت رسیدن به برنامه چشم انداز 1۴0۴(، 

فرآیندهای اجرایی آن را تبیین می کند. 
تســری موارد فــوق در نظــام توزیع، مســتلزم 
به حداقل رساندن نقش واسطه ها میان تولید و مصرف 
اســت. طبعاً بهره گیری مناسب از ظرفیت هایی چون 
تامین کنندگان  بنگاه های  زنجیره ای،  فروشــگاه های 
کاال اعم از تولیدکننده و واردکننده، از جمله گام های 
اولیه برای کاهش واسطه هاست. در این خصوص کافی 
است تا به نرخ خرید میوه وتره بار توسط واسطه ها و نرخ 
فروش آن  به خرده فروشان و در  نهایت به مصرف کننده 
نهایی دقت شود تا به عمق این تفاوت معنادار پی بُرد. 
از ایــن روی ضرورت دارد تا برای بهبود گردش کاال در 
کشور و تقویت زیرســاخت ها برای شکل گیری نظام 
توزیع، به حوزه توزیع، هم پای با تولید وتجارت اندیشه 
کرد. درحال حاضر، نظام توزیع، هم ســو با رشد تولید 
و تجارت، رشــد نکرده است. رشد آن مستلزم افزایش 
حضور فروشگاه های زنجیره ای و میادین عمده عرضه 
کاالهای مصرفی، میوه وتره بار، خشکبار، لبنیات و سایر 
محصوالت دامی و کشــاورزی و باغی اســت. کاهش 
واســطه ها و حذف تدریجی عمده فروشان و گسترش 
نقش فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و میادین، راهبردی 
برای سرعت بخشیدن به شکل گیری نظام بازار، تسهیل 
در گردش کاال، همراه با بهره گیری مناسب از تجهیزات 
توسعه یافته در نظام توزیع کاال تلقی می شود. توسعه 
این چنین فضا هایی باعث ایجاد زمینه برای اســتفاده 
بهینه از ظرفیت های موجود در سرمایه های سرگردان 
خواهد بود. »نظام توزیع« بر اساس یکسری از رفتارهای 
مهندسی شده به سایر سیســتم ها و زیرسیستم های 
اقتصادی متصل می شــود و در این رابطه این »نظام 
بازار« است که با دقت تمام می تواند »نظام توزیع« را، 

مهندسی وار، مدیریت کند. 
به طور قطع، توسعه فرهنگ »نظام بازار« سببی برای 
اصالح فرهنگی »سبک مصرف« و »الگوهای مصرف« 
و بهبود وضعیــت در نظام توزیع اســت. نکته ای که 

متاسفانه، توجه اندکی به آن شده است.

درحالحاضر،
نظامتوزیع،
همسوبارشد
توليدوتجارت،
رشدنكرده
استورشد
آنمستلزم
افزایشحضور
فروشگاههای
زنجيرهایو
ميادینعمده
عرضهكاالهای
مصرفی،
ميوهوترهبار،
خشكبار،لبنياتو
سایرمحصوالت
دامیوكشاورزی
وباغیاست.
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آسیب شناسی و مشکالت آن ها را مشخص کنیم باید 
موارد مختلفی را درنظر بگیریم. از جمله مشکالتی که 
در این مغازه های کوچک وجود دارد این است که این 
نحوه توزیع، هزینه ها و قیمت کاال را افزایش می دهد. از 
سوی دیگر انبارهای بسیار زیادی که هر واحد صنفی 
به خود اختصاص داده، پراکنده هستند. موضوعی که در 
افزایش قیمت تمام شــده کاال تاثیر زیادی دارد. بحث 
واسطه ها نیز در این میان مطرح است که جمعیت شان 
متناسب با تعداد این واحدهای صنفی افزایش می یابد. 
تمامی این موارد باعث می شود تا در   نهایت کاالیی که 
به دست مصرف کننده می رسد، هم از کیفیت و هم از 

قیمت مناسبی برخوردار نباشد. 
پس به بیان دیگر وقتی گفته می شود که 
اســتاندارد تولید در جهان ۷ درصد است اما در 
ایران ۱۴ درصد، اشاره به مشکالتی از این قبیل 

دارد...

از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون، الگوهای 
متعددی برای سروسامان دادن به نظام توزیعی 
اقتصاد ایران پیش بینی و اجرا شده اما همچنان 
نظام توزیعی ایران با مشکالت مختلفی روبه رو 
است. به اعتقاد شــما درحال حاضر بزرگترین 
مشــکل نظام توزیع در کشور ما چیست و فکر 
می کنید درنظر گرفتن چه سیاست هایی می تواند 
نظام توزیعی ایران را سامان بخشد و سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی چه تاثیری در این میان 

می توانند داشته باشند؟ 
فروغان: درحال حاضر نوعی ســردرگمی در بازار ما 
وجود دارد. مشــکالتی که بخشــی از آن به فرهنگ 
جامعه برمی گردد و نشــان می دهد کــه در موضوع 
توزیع، کار فرهنگی ناچیزی انجام شده است. بخشی 
دیگر به تصمیم گیری های آنی مربوط می شود. مثال به 
یک باره کاالیی در بازار نایاب و همزمان کاالی دیگری 

زیاد می شــود. تداخل در کارهای یکدیگر و ناآشنایی 
دقیق مسئوالن بخش توزیع کاال نیز یکی از مشکالتی 
است که با آن روبه رو هستیم و تمامی این موارد باعث 
سردرگمی فعاالن اقتصادی شده است. قاعدتا باید در 
بخش توزیع کاال یا الگویی از یکی از کشــورهای دنیا 
داشته باشیم یا خودمان الگو ارائه دهیم. در نظام توزیع، 
مصرف کننده آخرین حلقه توزیع به حساب می آید و 
در کشورهای پیشرفته ای مانند آمریکا، کانادا و استرالیا 
تمرکز نظام توزیع بر فروشگاه های بزرگ است. یکسری 
کشور ها مانند اکثر کشورهای بزرگ اروپایی و آسیایی 
هم هستند که تمرکزشان تقریبا 50-50 است. یعنی 
هم فروشــگاه های بزرگ دارند و هم فروشــگاه های 
کوچک. کشورهایی هم مثل ایران هستند که تمرکز 
بیشترشــان بر واحدهای صنفی کوچک اســت. باید 
دیــد هرکــدام از این نظام های توزیــع چه معایب و 
محاسنی دارد. اگر بخواهیم این مغازه های کوچک را 

شفافیت و یکپارچگی؛ نیاز ُمبرم نظام توزیع
عکس: افشین ارژنگ فر

عظیم محمودآبادی:  در میزگرد این شــماره »آینده نگر« به مســئله نظام توزیع و 
مشکالت و مسائل آن از منظر اقتصاد مقاومتی پرداخته ایم. احمد غالم زاده رییس 
مرکز ملی شــماره گذاری کاال و خسرو فروغان گرانسایه رئیس کمیسیون بازرگانی 
داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران میهمانــان این میزگرد بودند. غالم زاده اگرچه 
ســال های طوالنی در دولت های مختلف ســمت های مدیریتی داشته و اکنون نیز 
همچنان ریاســت »ایران ُکد« را برعهده دارد اما انتقاداتی جدی را به عملکرد دولت 

درخصوص نظام توزیع وارد می داند. به باور او مهم ترین معضل نظام توزیع کشور فقدان 
وجود یک »سیستم« است و »اگر ما به دنبال افزایش قدرت و جهش اقتصادی هستیم 
باید به سمت درون زا کردن اقتصاد حرکت کنیم« کاری که »بدون داشتن منطقی قوی 
اتفاق نخواهد افتاد.« خسرو فروغان نیز عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف را 
اصلی ترین مشکل نظام توزیع کشور می داند و اعتقاد دارد که فرآیند توزیع، نیازمند 

شفافیت است و این چیزی است که نظام توزیع ما از فقدان آن رنج می برد. 

اقتصادمقاومتیونظامتوزیعدرميزگردیباحضورخسروفروغانواحمدغالمزاده
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فروغان: بله، در آمریکا بــه ازای هر 230 تا 2۴0 نفر 
یک فروشــگاه ایجاد شده اســت. این آمار در اروپا به 
ازای هر 120 تا 130 نفر است. این درحالی است که 
مــا در ایران بیش از 3 میلیون واحد صنفی داریم که 
نسبت به جمعیت، هر 25 نفر حداقل یک واحد صنفی 
در اختیار دارد و تعداد بســیار زیادی از این واحدهای 
صنفی توزیعی و خدماتی هستند. زمانی که تمرکز بر 
روی فروشگاه ها باشد، مالیات و عوارضی که پرداخت 
می شود و هزینه های دیگر مانند آب و برق و... کاهش 
می یابد. برای مثال هزینه های فروشــگاهی در کشور 
آمریکا بسیار پایین تر از هزینه هایی است که تک تک 
واحدهای صنفی در ایران متحمل می شوند. موضوعی 
که در نهایت بر قیمت تمام شده کاال تاثیر می گذارد و 
نشــان می دهد که قیمت تمام شده کاال در بازار ایران 
بسیار بیش از قیمت تمام شده کاال در این کشورهاست 
اینگونه اســت که ما در بحث رقابت با این کشور ها به 
مشکل برمی خوریم. در کنار این ها مشکل بزرگی که 
وجود دارد این اســت که همزمان شرکت هایی با نام 
»شرکت پخش« درست شده اند اما هنوز ساماندهی 
درســتی در قبالشــان صورت نگرفته اســت. البته 
انجمن هایی درست شــده است اما این انجمن ها نیز 
معموال یا زیرنظر وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
شکل می گیرد یا زیر نظر اتاق های بازرگانی هستند، 
ضمن اینکه در کنار این ها تعدادی هم زیر نظر واحدهای 
صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند 
که هرکدام شاخه ای جداگانه است. این درحالی است 
که در ماده دو قانون نظام صنفی آمده اســت که »هر 
شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های 
صنفی اعــم از تولید، تبدیل، خریــد، فروش، توزیع، 
خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان 
پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا 
با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی 
فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا خدمات 
خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا 
جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته 
می شــود«. این قانون در سال 1392 اصالحیه ای هم 
داشته است و یک تبصره به آن اضافه شده که می گوید 
»صنوفی که قانون خاص دارند، از شــمول این قانون 
مستثنی می باشــند. قانون خاص قانونی است که بر 
اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق 
امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به 
تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت 
در متن قانون مربوطه معین می شــود.« این قانون به 
این معناست که شرکت های پخش باید پروانه کسب 
داشته باشند. ما نتوانستیم فعالیت شرکت های پخش 
را مــدون کنیم. راهکارش این اســت که یا برای این 
شرکت ها قانونی مدون کنیم که تمام آن ها شرایطی 
که در تبصره ماده دو قانون نظام صنفی آمده را رعایت 
کنند و یا اگر قانونی برایشان درنظر نمی گیریم و قرار 
نیست که قانونمندشان کنیم از تنها راه باقی مانده بهره 
ببریم که   همان گرفتن پروانه کسب است. از طرف دیگر 
بُنکداران ما عمده فروشان موادغذایی یا کاال هستند که 

اتحادیه های مســتقل دارند و همیشه هم کارشان با 
یکدیگر تداخل دارد. نتیجه این سردرگمی مشکالتی 
اســت که ما در ســطح توزیع می بینیم که در  نهایت 
عموم مردم را درگیر خود می کند. دولتی های ما هنوز 
نتوانسته اند یک شبکه توزیع کامل را تعریف کنند و 
بگویند که در این شــبکه توزیع؛ اتاق اصناف، انجمن 
صنفــی و یا خود نظام انجمن ها چه وظایفی به عهده 

دارند. این ها مشکالتی است که وجود دارد. 
آقای فروغان معتقدند عدم هماهنگی بین 
دستگاه های دولتی مشکالت عدیده ای برای نظام 
توزیع کشــور به وجود آورده است و مهم ترین 
معضل کنونی نظام توزیع ما همین مسئله است. 
شــما چطور فکر می کنید آقای غالم زاده؟ آیا 
می توان عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف 
را به عنوان مهم ترین مشکل نظام توزیع ایران 

دانست؟ 
غالم زاده: آن چیزی که بیشــتر مطرح می شود ناظر 
بر عوارض است. ما امروز در شبکه توزیع با مشکالتی 
مواجه هستیم و در این موضوع کسی تردیدی ندارد. 
مــا می دانیم که تفاوت قیمت کاال بین تولیدکننده و 
مصرف کننده در بعضی اقالم 80 درصد است. این یک 
نوع عارضه است. در عین حال، کاال با کیفیت مناسب 
به دست مصرف کننده نمی رسد و درواقع مصرف کننده 
از شبکه توزیع راضی نیست. من یک تحلیل سیستمی 
روی این مسئله دارم. به نظرم باید به این سوال پاسخ 
بدهیم که اساسا در دنیا با این موضوع چگونه برخورد 
می شود و ما کجای کار هستیم؟ باید توجه داشت که 
مبحث یکپارچگی، امروز جزو مباحثی اســت که در 
دنیا مطرح اســت و شــاید بیش از دو دهه از عمرش 
نمی گذرد. به شکل خالصه خداوند تمامی نعمات را در 
وحدت قرار داده است و در تفرقه جز عدم بهره وری و 
اتالف وقت و انرژی چیزی عاید نمی شود. یعنی وقتی ما 
در شبکه توزیع مان یک شرکت پخش داریم، دولت کار 
خودش را می کند و فروشنده هم سرگرم کار خودش 
است، مشخص است که نوعی بی نظمی ایجاد می شود. 
برای اینکه من بتوانم ادعایم را ثابت کنم مثالی می زنم. 
اگر شــما همین امروز کاالیی را بگیرید و بخواهید به 
عنوان یک فرد خارج از شبکه در کشورهای پیشرفته 
بفروشید هرگز نمی توانید هدفتان را عملی کنید. به 
این دلیل که شما غریبه محسوب می شوید؛ چون دارید 
به عنوان هویتی تعریف نشده وارد بازار می شوید. ما به 

این ساختار »سیستم« می گوییم. معموال سیستم ها دو 
ویژگی دارند؛ اوال اینکه قدرت دفاعی از خودشان دارند 
یعنی اگر غریبه ای بخواهد وارد آن شود نمی گذارند و 
از طرفی منطق خودشان را به دیگران توسعه می دهند 
و لذا اگر ما به دنبال افزایش قدرت و جهش اقتصادی 
هســتیم به تعبیر مقام معظم رهبری باید به سمت 
درون زا کــردن اقتصاد حرکت کنیــم. این کار بدون 
داشتن منطقی قوی اتفاق نخواهد افتاد. هرکسی که از 
منطق قوی تری برخوردار باشد، می تواند اندیشه و فکر 
و فرهنگ خودش را به دیگران منتقل کند و هرکس 

نباشد در دنیای امروز تاثیرپذیر خواهد بود. 
به عبارت دیگر در نظام توزیع ایران هرکسی 

برای خودش تصمیم گیری می کند؟ 
غالم زاده: بله. به این دلیل که آن منطق درونی وجود 
ندارد. علی القاعده هرکســی که می آید با تلنگری که 
می زند این سیســتم معیوب تکانــی می خورد و این 
می شــود که ما هرروزه با تکانه های مختلفی روبه رو 
هستیم. به نظر من نیز مطمئناً عدم هماهنگی یکی از 
مشکالت ما در این حوزه اســت اما جز این، عوارض 
متعدد دیگری نیز وجود دارد. عدم مدیریت منسجم 
یکی از این عارضه هاست. امروز تحلیلی که اندیشمندان 
در حوزه پیشرفت جامعه بشری می کنند این است که ما 
از جامعه های کوچک در حال ورود به جامعه های بزرگ 
هستیم و تمرکز مردم در شهرهای بزرگ بیشتر شده 
است. امروز این موضوع را همه قبول دارند که یکی از 
اصول جامعه صنعتی و یکی از اصول جامعه اطالعاتی، 
استانداردسازی است. چندی پیش کتاب »موج سوم« 
را مطالعه می کردم که در آن نشــان می داد که همه 
اندیشمندان موضوع استاندارد و استانداردسازی را یکی 
از اصــول جامعه صنعتی و جامعه اطالعاتی می دانند. 
این »اصل« خصوصا در جامعه اطالعاتی صادق است، 
به این دلیل که می گویند مردم دورهم جمع شده اند 
و تنــوع در تخصص هــا، کاال ها و نیاز ها ایجاد شــده 
است. به عبارت دیگر در مجموعه پیچیدگی و تنوعی 
ایجاد شده که اگر استانداردسازی نشود ما نمی توانیم 
رابطــه بین اشــخاص حقیقی و حقوقــی را تنظیم 
کنیم. نمونه اش این اســت که مثال من امروز کاالیی 
را می فروشــم و دو روز بعد خریدار می آید و می گوید 
که این کاالی مدنظر من نبوده است، درحالی که من 
همچنان با اصرار نظر طرف مقابل را انکار می کنم. دلیل 
این نوع برخورد این اســت که هنوز استانداردی بین 
من و او ســر کاالیی که قرار بــود با هم مبادله کنیم 
به لحاظ نام گــذاری و کیفیت و ... وجود ندارد. اکنون 
بسیاری از پرونده هایی که ما در محاکم داریم، به همین 
عدم وجود برداشت مشترک در موضوع مورد معامله 
برمی گردد. بنابراین اگر قرار است روابط تنظیم شود، 
باید به ســمت استانداردسازی حرکت کنیم. گستره 
استانداردسازی از استانداردهای تولید تا فرآیندسازی 
و داده و ... را شامل می شود. امروز می بینیم که مقوله 
استانداردسازی در همه زمینه ها با این هدف که بتواند 
رابطه بین همه کســانی که در جامعه بشری زندگی 
می کنند را تنظیم کند رعایت می شود. مثال استاندارد 

غالمزاده:
اگرمابهدنبال
افزایشقدرتو
جهشاقتصادی
هستيمبهتعبير
مقاممعظمرهبری
بایدبهسمت
درونزاكردن
اقتصادحركت
كنيم.اینكار
بدونداشتن
منطقیقویاتفاق
نخواهدافتاد.
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فرم های اطالعاتی یا ســاختارهای اطالعاتی بســیار 
اثربخش است. در شبکه توزیع هم این استانداردسازی 
باید به وجود بیاید اما چون ما از اســتاندارد مورد نیاز 
اســتفاده نمی کنیم، دچار عوارض مختلف می شویم. 
پیش شــرط یکپارچگی، استانداردسازی است. وقتی 
امــروز می گوییم که می خواهیــم از آی .تی به عنوان 
ابزار استفاده کنیم، استاندارد، پیش نیاز استفاده از آن 
است. اگر شما استاندارد نداشته باشید اصال نمی توانید 
وارد این حوزه شــوید. مثال ما مرکــزی به نام مرکز 
تسهیل تجارت و کسب وکار الکترونیکی سازمان ملل 
متحد موسوم به یو .اِن.سی.فکت را داریم که می گوید 
»تمرکز اصلی این نهاد بر تسهیل تراکنش های ملی و 
بین المللی است«. یعنی اگر می خواهیم در سطح ملی 
کار کنیم باید علی القاعده آن شــبکه های بین المللی 
را هــم درنظر بگیرم. این نهــاد در ادامه می گوید »از 
طریق هماهنگ سازی و ساده سازی فرآیند ها، رویه ها 
و جریان های اطالعاتی و همچنین مشارکت در رشد 
تجارت جهانی«. یعنی اگر می خواهید در سطح تجارت 
جهانی رشد کنید، حتما باید از طریق هماهنگ سازی 
و ساده ســازی فرآیند ها و... این اتفاق رخ دهد و جز از 
این طریق امکان پذیر نیست. این نهاد توصیه می کند 
که »اســتانداردهای فنی را برای کسب وکار و تجارت 
تدارک می بیند و در عین حال همواره به دنبال پرورش 
و توســعه چارچوب های جایگزین برای فعالیت های 
اداری درون دولتی و بیرون دولتی اســت«. یعنی در 
  نهایت به رفتن به سمت استاندارد ها تاکید دارد. توصیه 
سی وسه و ســی وچهار همین یو .اِن.سی.فکت عمدتا 
در خصوص پنجره واحد است که امروز به عنوان یک 
بخش ضروری در حوزه تجارت مطرح اســت به این 
مفهوم که من بتوانم کاالی مورد مبادله بین چند کشور 
را از طریق یک شبکه رایانه ای مدیریت کنم. این نهاد 
می گوید که برای انجام این کار باید چند مسئله مورد 
نظر قرار گیرد. اولین مورد یکپارچگی است. می گوید 
»یکپارچگی، وحدت میان اجزای یک زنجیره تامین 
اســت. کلید بهبود عملکرد اســت و این یکپارچگی 
مبتنی بر وجود زبان مشــترک و امکان دسترسی به 
اطالعات و استانداردســازی اطالعات است. مدیریت 
کلیــه فرآیند های فیزیکی و اطالعاتی یک زنجیره به 
صورت متحد برای رســیدن به عملکرد بهتر است« 
یعنی من وقتی کاال را در زنجیره به گردش درمی آورم 
این کاال از یک طرف جریان فیزیکی و از طرفی جریان 
اطالعاتی دارد که اگر با هم هم سو باشند؛ می شود آن 
کاال را مدیریــت کرد و در غیر این صورت نمی توان در 
این کار موفق شــد. در این میــان باید توجه کرد که 
اندیشمندان باید زیرساخت های یک اقتصاد را شکل 
دهند. من این موضوع را وظیفه اتاق و بخش خصوصی 
و دولت می دانم که متاســفانه این نگاه در کشــور ما 
وجود ندارد. توصیه سی وسه این نهاد می گوید »یک 
پنجره واحد به عنوان تسهیلی برای قراردادن اطالعات 
و اســناد استاندارد با یک نقطه و درگاه ورود به منظور 
انجام فرآیند واردات، صادرات و نیازمندی های مرتبط 
با آن تعریف شده است. اگر اطالعات الکترونیکی باشد 

در این صورت عناصر داده های منحصر به فرد باید تنها 
یکبار ارائه شوند«. این خیلی مهم است. مثال امروز یک 
کاال در کشور تولید می شود؛ ما از نگاه فلسفی می گوییم 
که کاال دوبار در زنجیره متولد می شود؛ یعنی در زنجیره 
تولید، یکبار متولد می شود و یک بار هم می میرد. این 
کاال اطالعاتی دارد که ثابت اســت و در زنجیره تغییر 
پیدا نمی کند و لذا می تواند یک شناسنامه واحد داشته 
باشد که در زنجیره مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین 
باید یک شناســنامه برای کاالیی که متولد می شود 

تعریف کرد. 
منظور شما از این شناسنامه دقیقا چیست؟ 

مدل اجرایی آن چگونه است؟
غالم زاده: این شناســنامه   همان یکپارچگی را ایجاد 
می کنــد. به تعبیری شــاید بتوان گفــت این موارد 
پیش نیاز   همان یکپارچگی است. یعنی اینگونه نیست 
که ما تصور کنیم براســاس توصیه ای که این نهاد در 
اختیار کشور ها قرار داده و در واقع آن ها را موظف کرده 
تا داده ها و اطالعات ملی شان را استاندارد کنند، همه 
چیز درست می شود. باید به آن عمل کرد. اثربخشی 
ایــن موضوع و اینکه کشــورهای دیگر چگونه با این 
موضوع برخورد کرده اند مهم تر اســت. آمریکا چیزی 
در حــدود 83000 دیتاِســت دارد. یعنی وقتی ما از 
کاالیی صحبت می کنیم کامــال تعریف و معنای آن 
واضح است. وقتی از اجرای چنین سیستمی در کشور 
ما صحبت می شــود همه می خندند و می گویند که 
نمی شود زنجیره توزیع را درست کرد. منطقی و پایه ای 
باید به این موضوع نگاه کرد تا راه حلی پیدا شــود. در 
این میان از اقتصاد مقاومتی صحبت می شود. من در 
یکی از سفر هایم متوجه شدم که ترکمن ها پولی را از 
مــا طلب دارند؛ نفتی ها هم به دنبال این بودند که آن 
پــول را پاس کنند و آن ها هم قبــول کرده بودند. در 
جمعی که نشسته بودند و می خواستند به ترکمن ها 
بگویند که ما چه توانایی هایی داریم، فکر می کنید چه 
کردند؟ نشستند پشــت میز و از هم پرسیدند که تو 
می دانی چه کســی پمپ تولید می کند؟ این فاجعه 
است! یعنی من نمی توانم توانمندی خود را نیز به کسی 
که نیاز دارد معرفی کنم؟! من از وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و از اتاق بازرگانی می پرسم؛ امروز اگر بخواهیم 
توانمندی کشور را مطرح کنیم چگونه باید این کار را 
انجام دهیم؟ امروز ما ده میلیون قلم کاال داریم که با 
درنظر گرفتن برندهای تجاری اش صدمیلیون قلم کاال 
می شود. مگر می شود امروز دور یک میز نشست و گفت 
که این کاال را ببر؟! نبود امکانات در شبکه توزیع را باید 
تحلیل کرد. اگر امروز ما مثال 100 هزار تولیدکننده در 
کشور داریم باید بتوانیم با آن ها ارتباط برقرار کنیم و 
اگر بتوانیم استانداردسازی کنیم به راحتی شبکه توزیع 
قابل مدیریت کردن است. چرا امروز کاالی قاچاق در 
فروشگاه ها وجود دارد؟ به این دلیل که اطالعات جامع 
وجود ندارد و از جایی نمی شود تاییدیه کاال را گرفت. 
این حق مردم است و همه باید حمایت کنند. از نظر 
ملی کاالهایی مجاز به گردش اند که حقوق عمومی را 
می پردازند. اگر فروشگاهی امروز حاضر نیست به یک 

بانک اطالعات مرکزی وصل شــود و اســتاندارد ها را 
رعایت کند معنایش این است که نمی خواهد شفافیت 
داشته باشد و احســاس می کند که یک جاهایی آن 
عدم شفافیت به نفعش است چراکه به عنوان یک بنگاه 
به مســئله نگاه می کند. به نظر من می توان روی این 

نکات که البته در گذشته هم مطرح شده بحث کرد. 
می دانیم در سال های پس از انقالب اسالمی 
همواره تالش هایی در راستای اصالح نظام توزیع 
انجام شــده که نمونه هــای آن را می توانیم در 
الگوهایی نظیر فروشــگاه های شهروروســتا، 
فروشــگاه های زنجیره ای، تعاونی ها و... ببینیم. 
پرسش این است که آیا اکنون می توان به نظام های 
توزیع گذشته بازگشت و آن ها را به شکلی جدید 
احیا کرد؟ یا اینکــه آن ها به هیچ وجه الگوهای 
موفقی نبوده اند که بازگشت به آن ها منطقی و 

امکان پذیر باشد؟ 
فروغان: اگر بگوییم برگشتی نداریم که شوخی است. 
دنیا امروز خیلی کوچک شده است و بالطبع ما نیازمند 
همراه شــدن با دنیا هستیم. امروز خرید و فروش کاال 
به واســطه اینترنت انجام می شود. شبکه های مختلف 
توزیع مانند آمازون،ای بِی و... به وجود آمده اند که خیلی 
راحت کاال را به درب منزل مردم می رســانند. وقتی 
آنقدر مشکل مردم فراوان است که نمی توانند خودشان 
به دنبال خرید بروند بنابراین بهترین و نزدیک ترین راه 
را انتخاب می کنند. به این ترتیب تغییر ایجاد می شود. 
نیاز ها و خواســته های مردم باعث تغییر می شود. ما 
نیــز باید تغییر الگو دهیم و این تغییــر در وهله اول 
باید با فرهنگ سازی همراه باشد. ضمن اینکه باید به 
این سوال پاسخ دهیم که ما در کجای راه قرار داریم. 
استانداردســازی کامال درست است اما هر تغییری به 
آمار دقیق و شفافیت نیاز دارد. امروز اگر هرکسی که در 
بخش توزیع است بتواند آمار درستی به شما بدهد من 
تسلیم می شوم! یعنی ما آمار دقیقی از واحدهای صنفی 
و جزییات آنکه کدامشان توزیعی و کدامشان تولیدی 
است نداریم. ما از میزان فعالیت های انجمن های صنفی 
و توزیع کنندگان کاال و... آمار درستی نداریم. اگر آمار 
شفاف و درست در دسترس نباشد نمی توان نیاز زمانه 
را تعیین کرد. امروز یکی از مشکالت ما این است که 
تولیدکننده ما مرجعی برای مشخص کردن نیاز مردم 
نمی شناسد که براساس آن تولید کند. واردکننده ما 
هم با این مشکل روبه رو است. به معنای دیگر هرکسی 
که در این حوزه کار می کند براســاس دید خودش و 
به شکل سلیقه ای فعالیت می کند و به این ترتیب به 
جایی می رسیم که می بینیم مثال 20 واردکننده به طور 
انبوه اقدام به واردات کاالیی مشــابه می کنند و به این 
ترتیب تولید داخلی ما آسیب می بیند. مثال در صنعت 
مرغ ما می بینیم که مرغدارهای ما حاضرند کسی بیاید 
و مجانی مرغ ها را ببرد و سر ببرد ولی هیچ کس نیست 
و در نتیجه، ما مرتبا شاهد انباشت مرغ هستیم. مدتی 
پیش »جهاد« مرغ های یخ زده ای را که به میزان زیاد 
انبار کرده بود، دقیقا زمانی که قرار بود تاریخ مصرفشان 
تمام شــود، 30 درصــد زیر قیمت وارد بــازار کرد و 

فروغان:
دولتیهایماهنوز
نتوانستهاندیک

شبكهتوزیعكامل
راتعریفكنندو
بگویندكهدراین
شبكهتوزیع؛اتاق

اصناف،انجمن
صنفیویاخود

نظامانجمنهاچه
وظایفیبهعهده

دارند.
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فروخت. نداشتن یک آمار دقیق باعث ایجاد این قبیل 
مشکالت می شود.

علت نداشــتن یک آمار دقیق و شــفاف 
چیست؟ آیا ما مکانیزم تهیه و تدوین آمار را در 

اختیار نداریم؟ 
فروغان: در کل، اقتصاد ما استراتژی دقیقی ندارد و در 
این عرصه، ما حتما نیاز به تغییر و تحول جدی داریم. 
مهم ترین رکن اقتصاد مقاومتی این است که هزینه ها و 
قیمت تمام شده را کاهش دهیم و الگوی مصرف داشته 
باشــیم تا خیلی از کاالهای ما هدر نرود. برای این کار 
ما حتما نیاز داریم که یک »استراتژی توزیع« تعریف 
کنیم. عوامل مختلفی در تعیین این استراتژی دخیل 
اســت که یکی از آن ها آمار شفاف و دقیق و دیگری 
استانداردسازی و همگرایی با سایر کشورهاست. باید 
تمامی دســتگاه های ما با هم هماهنگ باشند. امروز 
وقتــی شــهرداری های ما برای کســب درآمد به هر 
مکانی عنوان تجاری و مجوز ساخت وســاز می دهند 
نشــان می دهد که ناهماهنگی بین دستگاه ها وجود 
دارد. در صورتی که باید الگویی تعریف شود و به آرامی 
واحدهای کوچک به ســمت واحدهای بزرگ هدایت 
شوند. فروشگاه های بزرگ را در قبال امتیازهایی نظیر 
معافیت های مالیاتی یا ... به افراد متقاضی می دادند و 
به این ترتیب به تدریج شاهد ایجاد فروشگاه های بزرگ 
بودیم. اگر این اتفاق می افتاد، مردم راغب می شدند به 
سمت وسوی سرمایه گذاری حرکت کنند. ضمن اینکه 
قیمت تمام شــده کاال کاهش پیدا می کرد و خیلی از 
مشــکالتی که االن در نظام توزیع ما وجود دارد حل 
می شد. قبل از انقالب این الگو داشت شکل می گرفت 
و فروشــگاه هایی با نام فروشگاه های کوروش در حال 
تاسیس بود که الگوی خود را از کشور فرانسه گرفته 

بود. 
اکنون نیز فروشــگاه هایی مشــابه نظیر 

شهروند را داریم...
فروغان: درســت اســت. پس از انقالب اسالمی این 
فروشگاه ها به مراکزی مثل شهروند و رفاه تبدیل شدند. 
اما تمام حرف من این است که این فروشگاه ها از تعریف 
اصلی خود خارج شده اند و در حقیقت تنها نمادی از 
فروشگاه های بزرگ هستند و مدیریت یک فروشگاه 
بــزرگ را ندارند؛ یعنی این ها هیچ وقت نتوانســته اند 
محبوبیت یک فروشگاه بزرگ را کسب کنند. همین 
االن نمونه های این فروشگاه ها را در کشورهای بزرگ 
ببینید. خرید کاال، فروش، توزیع و... همه بر روی نظم 
و اســتانداردی خاص رعایت می شــود. صرف ایجاد 
فروشــگاه بزرگ بدون استانداردسازی جهانی سودی 
ندارد. در فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای روی بحث 
کاالیی که می خواهند بخرند و تهیه کاالیشان دقیقا 
استاندارد ها را رعایت می کنند. هر کاالیی را خریداری 
نمی کنند ضمن اینکه براساس نیاز آن منطقه کاال را 
ارائه می دهند و انبارهــای آن ها هیچ وقت از کاالهای 
موردنیاز خالی نمی شــود. مشــکالتی که اکنون در 
فروشــگاه های بزرگ ما وجود دارد رغبت مردم را کم 
می کند. باید مشهود باشد که قیمت فالن کاال مناسب 

اســت و رفاه حال مشتریان درنظر گرفته شده است. 
مثال نباید این گونه باشد که مشــتری برای خرید از 
یک فروشــگاه بزرگ مدت ها به دنبــال جای پارک 
خودرویش بگردد و به این شــکل زمان فراوانی تلف 
شود. فروشــگاه های بزرگ در کشورهای پیشرفته به 
تمامی این مســائل دقت می کنند. موضوع دیگر این 
اســت که کاال ها باید شناسنامه دار باشــند. در ایران، 
زمانی طرح شــبنم و ایران کد و... مطرح شــد ولی ما 
هیچ وقت نتوانســتیم تعریفی مناسب برای یک کاال 
داشته باشیم و شناسنامه ای برای آن ارائه کنیم. به این 
دلیل که همیشه در این مسائل منافع مالی گروهی وارد 
می شود. مشکل ما این است که در کشور ما هرکاری 
که می خواهد انجام شــود اول مسائل مالی آن درنظر 
گرفته می شــود و بعد هر گروهی که می خواهد بیاید 
منافع مالی اش را طوری تعیین می کند که اصل موضوع 
از بین برود. کاری که مخصوصا در طرح شــبنم دیده 
شد. ما می توانیم کاالی خود را استاندارد کنیم، می شود 
قیمت تمام شده پایین بیاید و می توان تولیدکننده ها را 
حمایت کرد، واردکننده ها را نیز همین طور، ولی تمامی 
این اهداف تنها با برنامه ای مدون و مناسب تحقق پذیر 
اســت. حتما باید بین همه دســتگاه ها استراتژی و 
هماهنگی به وجود بیایــد. االن چند وزارتخانه درگیر 
بحث نظام توزیع هستند. هرازچندگاهی مسئولیت را 
از وزارت صنعت می گیرند و به کشاورزی می دهند و 
بالعکس... این پراکنده کاری ها که هیچ کدام و هیچ وقت 
به ثمر هم نمی رســد جز اینکه هزینه هــا را افزایش 
می دهد و مردم را ســرگرم و ســردرگم می کند سود 
دیگری ندارد. در این شرایط است که سرمایه گذار ثبات 

کامل را برای سرمایه گذاری نمی بیند.
عامل شکســت طرح شبنم چه بود که به 
بســتری برای تخلفات جدید تبدیل شد. چه 
اقداماتی در دولت قبل زمینه شکست این طرح را 

فراهم کرد؟ 
غالم زاده: ما خیلی از مشــکالت در نظام توزیع مان 
داریم که همچنان پابرجاست. مثال موضوع بهره وری 
هنوز حل نشده یا موضوع اینکه ما یک کاالیی در انبار 
داریم ولی دوباره می خریم حل نشده یا بحث آمار هم 
هنوز به راه حلی نرســیده اســت. این ها همه عوارض 
اســت چون ما نگاه منطقی و حل مسئله ای، از ابتدا 
نداشتیم. وقتی ما استاندارد نداریم یعنی آمار نداریم. ما 
نمی توانیم بگوییم در شرایط فعلی می توانیم آمار تولید 
کنیم به این خاطر که ما وقتی می خواهیم آمار تولید 
کنیم باید داده ها را جمع، آن ها را تبدیل به اطالعات 
کنیم و بعد از تحلیل آن ها به آمار دســت پیدا کنیم، 
اما وقتی اســتانداردی وجود ندارد و داده های مختلف 
از جاهای گوناگون و متفرقه به دست می آید نمی توانیم 
آن ها را تجمیع کنیم، بنابراین اساسا امکان تولید آمار 
فراهم نمی شود. مثال گمرک جمهوری اسالمی ایران 
از سیستم طبقه بندی اچ.اس استفاده می کند و وزارت 
صنعت از آی .سیک و مرکز آمار از سی .پی.سی. معلوم 
است که به این ترتیب و با این آشفتگی روش ها، آماری 
به دست نمی آید. مثل این است که من و شما فارسی 

بلد نباشیم اما بخواهیم انشای فارسی بنویسیم. بنابراین 
یکی از نیازهای مقوله استاندارد و استانداردسازی، آمار 
است. یعنی قبلش باید استانداردسازی صورت گرفته 
باشد. طرح شنبم از جمله طرح هایی است که من با آن 
مخالف بودم. البته نه با اصل موضوع رهگیری کاال بلکه 
با شــیوه ای که اجرایی شد مخالف بودم و در جلسات 
کار شناسی هم دالیل مخالفتم را بیان کردم. مثال اینکه 
هیچ عقلی این را نمی پذیرد که بگوییم بسته را باز کن 
و رویش برچسب بزن! اصال امکانپذیر وعقالنی نیست. 

این ایده در جاهای دیگر هم اجرایی شده 
است؟ 

فروغان: بله. درواقع یکی از راه های شناسنامه دار کردن 
کاال ها همین است که براساس آن شماره کاال موجود 
است و مشخص می کند که فالن کاال چه ویژگی هایی 

دارد.
غالم زاده: من دوباره به مفهوم یکپارچگی برمی گردم. 
ما می گوییم فروشــگاه زنجیره ای. معنای فروشــگاه 
زنجیره ای این اســت که فروشگاهی بین تولیدکننده 
و مصرف کننــده ارتبــاط برقــرار می کنــد و علت 
شکل گیری اش نیز پایین آمدن هزینه ها است اما چون در 
کشور ما یکپارچگی اتفاق نیفتاده عمال این صرفه جویی 
هم شکل نمی گیرد و فروشگاه ها هم کارکرد خودشان 
را ندارند. مثال آلمان را مطالعه کنیم. کل شبکه ارتباطی 
آن ها براساس یک ساختار و نام شکل می گیرد. بنابراین 
رهگیری هم آنجا موضوعیت پیدا می کند اما وقتی ما 
زنجیره نداریم اصال رهگیری معنا ندارد. اساسا زمانی 
می توانیم بحث رهگیری را اعالم کنیم که به ازای آن، 
یک بستر مناسب و استاندارد سخت افزاری و نرم افزاری 
در شــبکه وجود داشته باشد. نمی توان به زور بر روی 
کاالیی برچسبی زد و از آن به عنوان رهگیری یاد کرد. 
ما باید به مباحث علمی و عقالنی برگردیم و تنها در 
این صورت اســت که مشکالت حل خواهند شد. اگر 
می گویم اتاق بازرگانی باید به این مسئله ورود کند به 
این دلیل است که نماینده بخش خصوصی متشکل 
اســت و می تواند این کار را انجام دهد. سوال من این 
است که چرا فروشــگاه های زنجیره ای را درحالی که 
شرایط و ویژگی های فروشگاه های زنجیره ای را ندارند 
گسترش بدهیم؟ باید دولت شاخص هایی تعیین کند 
که هر فروشگاه زنجیره ای براساس آن راه اندازی شود 
چون هم اکنون فروشگاه های زنجیره ای به شکلی است 
که گویا درواقع چند فروشــگاه زیر یک سقف جمع 

شده اند. 
فروغان: دقیقا فروشگاه های شهروند را که نگاه می کنیم 
می بینیم غرفه هایشــان را اجاره داده اند. یعنی عده ای 
را به عنوان کاســب جمع کرده انــد، درحالی که یک 
فروشگاه زنجیره ای باید مدیریت واحدی داشته باشد. 
باید استانداردهایی برای آن تعریف شده، قیمت هایش 
دقیقا مشخص باشد و تمامی این ضوابط در آن رعایت 
شــود. باید کاالیی که در آن فروشگاه عرضه می شود 
براساس نیاز آن منطقه باشد. اما اوضاع فروشگاه های ما 
آنقدر آشفته است که بعضا می بینیم در فروشگاه های 
ما یک قلم کاال با دو قیمت مختلف به فروش می رسد. 

غالمزاده:
بایددولت
شاخصهایی
تعيينكندكه
هرفروشگاه
زنجيرهای
براساسآن
راهاندازیشود
چونهماكنون
فروشگاههای
زنجيرهایبه
شكلیاستكه
گویاچندفروشگاه
زیریکسقف
جمعشدهاند.
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غالم زاده: بنابراین ما نیاز به بازاندیشــی اقتصادی بر 
مبنای اقتصاد مقاومتی داریم. در اقتصاد مقاومتی نیاز 
است که ما به سمت درون زاشدن حرکت کنیم و این 
امر مبتنی بر این اســت که ما روابط درونی خودمان 
را بازتعریف و بازمهندسی کنیم. این موضوع آنقدر ها 
هم مشکل نیست، منتهی باورهای ذهنی ما براساس 
روش های سنتی شکل گرفته و شکستن این باورهای 
نادرست است که دشوار به نظر می رسد. ضمن اینکه 
بازمهندســی، هزینه زیادی هم ندارد. مثال استفاده از 
فناوری آی.تی هم نیاز به سرمایه گذاری آنچنانی ندارد. 
من گزارشی از سایت آمازون می خواندم که در آن آمده 
بود این سایت چیزی حدود ۶0 میلیارد دالر در سال 
گردش مالــی دارد درحالی که می گوید این مبلغ را با 
۶00 نفر مدیریت می کند. در واقع یکپارچگی ای که 
ایجاد شــده علی القاعده توانسته حجم نیروی انسانی 
مورد نیازش را کاهش دهد. اگر فرض بر این باشد که 
کاهش نیروی انسانی معادل با افزایش بهره وری است، 
بنابراین بهره وری در سایه یکپارچگی اتفاق می افتد که 
در درون خودش اصولی را مبتنی بر وحدت و سیستم 
دارد. ما االن در کشور بنگاهی داریم که چند میلیون 
قلم کاال دارد. در عین حــال همین بنگاه در خارج از 
کشور هم دیده می شود که همین کاری که در کشور 
ما با میلیون ها قلم کاال انجام می دهد را تنها با 300 هزار 
قلم کاال انجام می دهد. یعنی ما در ایران مجموعه ای را 
با ســه میلیون کاال اداره می کنیم و در خارج از کشور 
کسی با 300 هزار قلم همین کار ما را انجام می دهد 
یعنی در کشور ما این کار با هزینه 10 برابری نسبت به 
مشابه اش در کشورهای اروپایی انجام می شود. همین 
مشکل امروز در صنعت خودرو وجود دارد و لذا هزینه ها 

باالتر از سطح متوسط دنیاست.
به نظر شــما مشکالت صنعت خودروی ما 

بیشتر به نظام تولید مربوط است یا توزیع؟ 
غالم زاده: این موارد همگی به هم مرتبط هســتند. 
نمی تــوان نیازهای بحث نظام توزیع را جدای از نظام 
بنگاه داری درنظر گرفت. راه حل این مشکل نیز همین 
اســت که یکپارچگی اتفاق بیفتد؛ مثال شناسنامه دار 
کردن کاال فقط در ســطح ملی نیست بلکه در سطح 

بنگاه ها هم صورت می گیرد. 
فروغان: وقتی دستگاه ها با هم ارتباط ندارند، تمرکز بر 
داشته ها و دانسته های داخلی صورت می گیرد و نیاز 
بازار هم درنظر گرفته نمی شــود. ما می بینیم شهر ما 
جوابگوی این تعداد اتومبیل نیست. بنابراین در وهله 
اول باید شــهر و بحث های جاده ای را درنظر بگیریم، 
ولی ما ایــن کار را نکردیم و آمار هم نداریم. همزمان 
خودروســاز ما می بیند خودرویی که می ســازد با هر 
قیمتی خریداری می شــود و به کارش ادامه می دهد. 
این موضوع حتی برای کسی که خودرو هم نمی خرد 
هزینه هایــی از جمله ترافیک، آلودگــی و... به همراه 
می آورد. در این شــرایط خودروساز هم سود نمی کند 
چون تمرکزش را بر روی بازار داخلی گذاشــته است 
اما اگر با توجه به شرایط شهر ها، با محدودیت هایی در 
داخل روبه رو شود، آن زمان است که به سمت بازارهای 

جهانی و صادرات هم روی می آورد و ســود می کند. 
اما وقتی آمارهــای دقیقی از بازار داخلی وجود ندارد، 
بنابراین سخت است که بتوانیم به این سمت حرکت 

کنیم. 
متولی آمار کجا باید باشد؟ 

فروغان: برای اولین بار در ســال 132۷ بانک ملی و 
بعد از آن مرکز آمار شکل گرفت. االن بانک مرکزی و 
مرکز آمار و مجلس همگی دارند آمار می دهند. چیزی 
که خیلی مشهود است این است که این آمار ها با هم 
متفاوت است که نشان می دهد ما استاندارد آماری هم 
نداریم و واضح است تا زمانی که آمار دقیقی از هر کاری 
که می خواهیم انجام دهیم نداشته باشیم، نمی توانیم 
موفق شــویم. در واقع برنامه های ما که به شکست و 
انحراف می رود به این دلیل اســت که ما آمار درستی 

از شرایط کشور نداریم. 
 نقش قاچاق کاال در تضعیف نظام توزیع ما تا 

چه حدی است؟ 
غالم زاده: قاچاق کاال یک عمل غیرعقالنی است چرا 
که مفهومش این اســت که من فرصتــی که در بازار 
دارم را در اختیار بیگانــه قرار می دهم. بیگانه، کاالی 
خودش را در بازار کشــور می فروشد و این فرصت از 
تولید داخلی گرفته می شود، بنابراین همه مسئوالن 
روی ایــن موضوع اتفاق نظر دارند کــه قاچاق پدیده 
مضری است و باید با آن مبارزه کرد اما مسئله بر سر 
شــیوه مبارزه با آن است که بحث گسترده ای است و 
حوزه های امنیتی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را 
دربرمی گیرد. متاسفانه آنچه که در دولت های مختلف 
در مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفته، بیشتر در حوزه 
مبــارزه فیزیکی بوده اســت، درحالی که این معضل 
به راه حل های نرم افــزاری نیاز دارد که کمتر به آن ها 

پرداخته شده است. 
فروغان: بحث قاچاق مختص امروز نیست و همیشه 
بوده اســت. در همه کشور ها بحث قاچاق وجود دارد 
اما در کشــور ما قاچاق چند تعریــف دارد. اول اینکه 
خیلی از کاالهایی که در فروشــگاه های ما وجود دارد 
قاچاق اســت و البته به تعبیری هم نیست. خیلی از 
کاال ها از گمرک وارد می شود بدون اینکه ُمهر بخورد 
و برگ سبز بگیرد، یعنی ثبت سفارش شده باشد اما 
رویش اسم قاچاق نمی گذارند. بعضی ها می گویند نیاز 
است تا برای شکستن تحریم ها بعضی از افراد کاال ها را 
بیاورند و این مرز ها را هم باز کرده ایم و فالن دستگاه 

که شناسنامه دار است بیاورد و پخش کند. اما این کار 
در واقع شناسنامه دار کردن کاالهای قاچاق است. یکی 
از هنرهای طرح شبنم این بود که هرچیزی که قاچاق 
بود را با زدن یک برچسب عمال از حالت قاچاق خارج 
می کرد! قاچاق کاال باعث می شود که ما نتوانیم بازار را 
با نتظیم خوبی اداره کنیم و متاسفانه امروز قاچاقچیانی 
که دســتگیر می شــوند هم آدم های خیلی کوچکی 
هستند و افرادی که در کار اصل قاچاق هستند دارای 

هویت اند. مشکل ما این است. 
مناطق آزاد چطور؟ برخی از کار شناســان 
معتقدند مناطــق آزاد در فرایند نظام توزیعی 

اخالل ایجاد می کند...
فروغان: مناطق آزاد به عنوان یک باالنس عمل می کند 
اما االن چون سیاســت، برنامه ریزی و قانون درستی 
نداریــم بعضا این مناطق نیز به مراکزی برای تجمیع 
ورود کاالی قاچاق به کشور تبدیل شده است. من به 
نیاز بازار تاکید دارم چون نباید به هر کاالیی اجازه ورود 

داد. 
ارزیابی  را چطور  تعرفه ای  نظام  مســئله 
می کنید؟ فکر می کنید سهم نظام تعرفه ای در 

نابسامانی نظام توزیع کشور چقدر است؟ 
غالم زاده: بحث نظام تعرفه ای یک موضوع فراکشوری 
اســت و همه کشــور ها رعایت می کنند و سازوکاری 
مشخص دارد. اما آن چیزی که من می گویم به تعبیری 
بحث وجــود یا عدم وجود آن نیســت، بحث اعمال 
مدیریت نظام تعرفه ای اســت که همیشه ما با آن در 
کشور دچار چالش بوده ایم. چنانچه نظام تعرفه ای به 
شکل یکســان و با عدالت برای همه اجرا شود خوب 
و نقش آن در اقتصاد مثبت اســت اما چنانچه به هر 
دلیل برای یک عده خوب و برای عده ای بد انجام شود، 
مشکل زا خواهد شد. مثال من کامپیوتری را وارد می کنم 
و تعرفه می دهم اما همزمان فرد دیگری در همین کار 
وارد می شــود اما تعرفه نمی پردازد. این اشکال دارد و 
باعث می شود که رقابت شکل نگیرد. چون درواقع در 
حقوق گمرکی عدالت برقرار نشده است. این فساد است 
و فساد بازار را به هم می ریزد به طوری که کارکردن برای 
بازرگانان متشرع دشوار می شود. امروزه، دنیا فرآیند ها 
را از کار شناس محور به سیستم محور و خودکارسازی 
انتقال داده اســت؛ یعنی من اگر بناست لیوانی را وارد 
کشور کنم سیستم باید تشخیص دهد و قبال هم باید 
در آن تعریف شده باشد. مگر اینکه کسی خواسته باشد 
در سیستم تقلب کند. من می توانم بگویم که اصل نظام 
تعرفه ای در ایران پذیرفته شــده است ولی ما در نوع 
مدیریت آن دچار مشکل هستیم و این در نظام توزیع 

ما فساد ایجاد می کند. 
فروغان: مسئله ای که من در پایان الزم می دانم مورد 
تاکید قرار دهم بحث شفافیت است. به نظر من الزم 
است در نظام اقتصادی انضباط و شفافیت وجود داشته 
باشد چراکه تنها در این صورت است که کوچک ترین 
تغییر و تخلفی مشخص می شود. نباید این طور باشد 
که این هرج ومــرج رخ دهد و عــده ای در این میان 

سوءاستفاده کنند.

فروغان:
امروزاگرهركسی
كهدربخشتوزیع

استبتواندآمار
درستیبهشما
بدهدمنتسليم
میشوم!یعنی
ماآماردقيقیاز
واحدهایصنفی
وجزیياتآنكه

كدامشانتوزیعی
وكدامشانتوليدی

استنداریم.
اگرآمارشفافو

درستدردسترس
نباشدنمیتواننياز
زمانهراتعيينكرد.
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زیرســاختار ها، ضروری است توجه ویژه ای به توسعه 
دانش و فناوری و خالقیت و نوآوری در شــبکه توزیع 
کشــورمان صورت گیرد. در این راستا ضروری است 
برنامه هایی جهت توسعه و تحول نظام توزیع و پخش 
در دســتورکار متولیان بخش حاکمیتی و نیز بخش 
خصوصی کشور قرار گرفته و اقدامات اجرایی موثری 
در این حوزه سازماندهی گردد. ازجمله این برنامه های 
محوری می توان به موضوعات پیشنهادی ذیل اشاره 

کرد: 
پیشنهاد 1

 بازنگری در نحوه توسعه فروشگاه های 
زنجیره ای

بیــش از یک دهه اســت که لزوم افزایش ســهم 
فروشــگاه های زنجیره ای بزرگ در نظام خرده فروشی 
کشور )در مقابل واحدهای صنفی خرده فروشی( مورد 
تاکید و تایید قرار دارد. در این راستا، تجربه موفق سایر 
کشور ها توصیه می کند که به جای گسترش نامحدود 
فروشگاه های زنجیره ای که هریک دارای تعداد شعبات 
محدودی در کشــور خواهند بود باید از توسعه چند 
فروشگاه زنجیره ای بزرگ محدود )کمتر از 10( با تعداد 

شعبات متعدد و فراوان در سطح کشور حمایت کرد.
پیشنهاد 2

 توسعه زنجیره های فروشگاهی و ساماندهی 
تعداد و ترکیب واحد های توزیعی 

بــا توجه بــه اینکه بخــش غالب نظــام توزیع 
خرده فروشــی کشور به صورت ســنتی بوده و توسط 
واحدهــای صنفی کوچک صــورت می پذیرد؛ قطعا 
حذف این مجموعه بزرگ که اشتغال زیادی را در خود 
ایجاد کرده اســت )بیش از 2.5 میلیون واحد صنفی 
رسمی و به همین تعداد نیز واحد های غیررسمی در 
کشور فعال هستند( از نظام توزیع کشور به مصلحت 
و حتی امکان پذیر نیست. اما با درپیش گرفتن رویکرد 
ایجاد »زنجیره های فروشگاهی« در کنار »فروشگاه های 
زنجیره ای« می توان ضمن ساماندهی واحدهای صنفی 
خرده فروشــی باعث افزایش کارایی نظام توزیع فعلی 
کشور شد و سرانه واحد های صنفی را بهبود بخشید 
)در شــرایط کنونی به ازای حدود هــر 30 نفر یک 
واحد صنفی وجود دارد در صورتی که در کشــور های 
توســعه یافته به ازای هــر 150 نفر یک واحد صنفی 
وجود دارد(. منظور از زنجیره فروشگاهی، مجموعه ای 
از واحدهای صنفی خرده فروشی است که تحت یک 

نشان تجاری و با مدیریتی یکپارچه اداره می شود. 
پیشنهاد 3

 حمایت از شبکه های توزیع و پخش تخصصی
وقتی که صحبت از فروشگاه های زنجیره ای به میان 
می آید، بیشتر فروشــگاه های بزرگ خواروبارفروشی 

توزیع طبق تعریف به کلیه فعالیت های صورت گرفته 
به منظور مدیریت جریان کاال، جابجایی و تحویل کاال 
از تامین کننده به مشــتری در یک اقتصاد مبتنی بر 
شبکه اطالق می شــود. امروزه با توجه به اینکه نظام 
توزیع هم بر هزینه های زنجیره تامین و هم بر رضایت 
و تجربه مشتری تاثیر مستقیم می گذارد، از مهم ترین 
و تعیین کننده تریــن ارکان در هر زنجیره و شــبکه 
کسب وکار محسوب شده و در کانون توجه مدیران در 
سطوح مختلف حاکمیتی و بنگاهی قرار گرفته است. در 
چنین شرایطی بخش توزیع به عنوان یکی از بخش های 
کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در توسعه کشور ها و ایجاد 
جریان ارزش پایدار و خلق و توسعه مزیت های رقابتی 
ایفا کرده و سیاســت ها و برنامه های گسترده ای برای 
توسعه، مدرن سازی و تحول این بخش مهم اقتصاد در 
دستورکار متولیان مربوطه قرارگرفته است تا منجر به 
تحقق نقش واقعی و اثربخش شبکه های توزیع و پخش 
در اقتصاد کشور گردد. از جمله این نقش های محوری 
می توان به توزیع هوشــمند و هدایت شــده، کاهش 
واســطه های توزیع، کمک به اصالح سیستم مالیاتی 
کشــور، کمک به هماهنگی و یکپارچگی نظام های 
تامیــن، تولید و توزیع، ایجاد وحدت رویه در تامین و 
توزیع کاال، بهبود عملکرد ارکان زنجیره و حمایت از 

صنعت و تولید اشاره کرد. 
این درحالی است که شــبکه توزیع کاال در ایران 
بــا چالش هایی از قبیل تعدد واحدهــای توزیعی در 
سطح ُخرده فروشی و نیز فراوانی واحد های فاقد پروانه 
کســب، ورود کاال از مبادی غیررسمی و توزیع آن ها، 
نامطمئن و سازمان نایافته بودن بخش قابل توجهی از 
حمل و پخش کاال در شبکه توزیع، باالبودن هزینه های 
مبادله در شبکه توزیع کاال، ناکارایی نظام های توزیع 
و ضعف در بهره منــدی از رویکرد ها و ابزار های نوین 
در نظام توزیع کشــور، عدم برخورداری از صرفه های 
ناشــی از مقیاس و تنوع در شــبکه توزیع کاال، بروز 
انحصــارات و اتخاذ رویه های تجــاری غیرمنصفانه، 
توسعه نامتناسب زیرســاخت های توزیعی در کشور، 
فقدان پایگاه های اطالعاتی کارا و عدم وجود اطالعات 
کافی و شــفاف از فعالیت های مربــوط به هر یک از 
حلقه های مختلف زنجیره، نامناسب بودن فضای کالن 
اقتصادی و مشــکالت منتج از آن در شــرایط فعلی 
)افزایش بی رویه تورم و نرخ ارز، عدم حاکمیت سرمایه 
اجتماعی(، عدم توجه به تعیین ضریب سود بهینه برای 
فعالیت شرکت های فعال با عنایت به منطقه فعالیت و 
همچنین نوع محصول توزیعی، ناهمسانی نظام کدینگ 
کاالیی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی، فقدان 
دســتگاه سیاست گذار واحد و متمرکز در امر توزیع و 
پخش در کشور، عدم وجود قانون مناسب برای فعالیت 

شرکت های پخش کاال و... روبرو است. طی دوران اخیر، 
صنعت توزیع کشــور همواره شاهد تولد شرکت های 
پخش مستقل برای واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط 
و بعضا کوچک )با هدف افزایش حاشــیه سود در این 
واحد ها( بوده است که روندی کامال مغایر با روند موجود 
در کشورهای جهان است. آنچه بر شدت این مشکل 
می افزاید آن است که در نظام توزیع فعلی، هیچ گونه 
ســازوکاری برای الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان 
در به کارگیری شرکت های پخش دارای مجوز وجود 
ندارد. نگاهی به نتایج آخرین طرح آمارگیری بهره وری 
بخش بازرگانی کشــور که توسط  موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی در سال 1390 انجام شد، حاکی 

از آن است که: 
- بیشترین شرکت های پخش در تهران )حدود 100 

شرکت( مستقر هستند.
- متوســط بهره وری نیروی کار به قیمت ثابت سال 
13۷۶، معادل 59 هزار ریال به ازای هرنفر ساعت است. 
متوســط بهره وری ســرمایه در این بخش 13 درصد 

است. 
- 39 درصد مدیران بخش دارای تحصیالت دانشگاهی 

هستند و سابقه مدیریتی ایشان 10 سال است. 
- 98 درصد مدیران مرد و 2 درصد زن هستند. 

- درصد شاغالن دارای آموزش عالی 2۴ درصد و 12 
درصد نیز دارای آموزش های حرفه ای هستند. 

- متوسط ســنوات تحصیلی کارکنان بخش توزیع و 
پخش 11 سال است. 

- درصد شــرکت های دارای رایانه 88 درصد و درصد 
کارگاه های دارای مبــادالت الکترونیک ۷2 درصد و 
درصد استفاده از اینترنت 5۴ درصد گزارش شده است. 
- تعداد بنگاه های فعال در حوزه توزیع و پخش دارای 

مجوز، 328 عدد در سال 1388 ثبت شده است. 
- ۷200 نفر تعداد شاغلین شرکت های توزیع و پخش 

سال 1388 بوده است. 
- میزان ارزش افزوده شرکت های پخش دارای مجوز 
در سال 1388 معادل 828 میلیارد ریال محاسبه شده 

است. 
- متوســط جبران خدمت به ازای هر ساعت کارکرد 
21000 ریال برای شاغلین بخش گزارش شده است. 

- متوسط نفرساعت کار شاغالن در هفته 5۶ ساعت 
است. 

به عنــوان جمع بندی می توان گفت در راســتای 
توسعه کیفی، توانمندسازی و مدرن سازی نظام توزیع 
در کشورمان باید ذیل برنامه ای اصولی، فرآیند  توسعه 
زیرساختار های نرم افزاری، مغزافزاری و سخت افزاری 
به نحوی هماهنگ و یکپارچه با سیاست های تامین، 
تولید و توزیع در کشــور صورت گیرد. در کنار توسعه 

مدرن سازی نظام توزیع و پخش؛ چرا و چگونه؟
دراصالحنظامتوزیععالوهبربازرگانیداخلْیبایدبهبازرگانیخارجینيزتوجهیهمسطحداشت

 مهدی فتح اله 
عضو هیئت 
علمی دانشگاه 
و رئیس سابق 
موسسه مطالعات 
و پژوهش های 
بازرگانی

یكیازبيشترین
هزینههاییكه
درشبكههای
توزیعكاال
تحميلمیشود
وباعثباالرفتن
قيمتتمامشده
محصوالت
میشود،ساختار
نامناسبشبكه
توزیعكاالاست.
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)مثل شهروند، رفاه و مانند آن( به ذهن متبادر می شود. 
حال آنکه، تجربیات موفق دنیا نشان می دهد که برای 
کاالهــای مختلف می توان فروشــگاه های زنجیره ای 
تخصصی ایجاد کرد. فروشــگاه های زنجیره ای بزرگ 
مثل شهروند را درنظر بگیرید که در شهرهای مختلف 
کشــور فعالیت داشته و به طور تخصصی در آن، مثال 

پوشاک، کفش و سایر اقالم عرضه می شود. 
پیشنهاد 4

توسعه سیستم های توزیع و فروش الکترونیکی
طــی دهه اخیر بــا توجه به گســترش روزافزون 
اینترنت، شاهد روی آوردن بسیاری از کسب وکار ها به 
مقوله کسب وکار الکترونیکی بوده ایم. وقتی که بدانیم 
بخش زیادی از هزینه های توزیع را هزینه های جابجایی 
شکل می دهد، اهمیت این موضوع برای سیستم های 
توزیع صدچندان می شود. امروزه عناصر فیزیکی مربوط 
به گردش داده و اطالعات مربوط به کاال و پول مانند 
مواد و محصوالت، اسناد و مدارک و دیگر اقالم داده ای 
و اطالعاتــی و غیره حذف شــده و اغلب فرآیندهای 
برنامه ریزی، معامالت تجاری، انتقال پول و ســرمایه، 
تولید و تجارت و حتی ارتباطات روزمره انسان ها همه 

در حال دیجیتالی شدن هستند. 
پیشنهاد 5

 تقویت نشان تجاری شرکت های توزیع و پخش
طی چندســال اخیر اقدامات مثبت و درخوری در 
این خصوص انجام شده است و به اندازه کافی به لزوم 
توجه و تقویت نام و نشــان تجاری تاکید شده است. 
ولی نکته ای که به نظر می رســد در این میان مغفول 
مانده و الزم اســت برایش چاره اندیشی شود، پایایی و 
پایداری نام و نشان تجاری است. متاسفانه این معضل 
به خصوص برای نام و نشان های تجاری بخش توزیع 
پررنگ تر اســت. برندهای تجاری نباید پس از ثبت و 
شروع فعالیت و بهره مندی از تسهیالت دولتی، پس از 
طی مدت محدودی به فعالیت خود خاتمه داده و محو 
گردند. پایداری و تداوم برندهای تجاری مهم تر از ایجاد 

و ثبت آن هاست. 
پیشنهاد 6

 طراحی و ساماندهی شبکه توزیع در کشور
یکی از بیشــترین هزینه هایی که در شــبکه های 
توزیع کاال تحمیل می شــود و باعث باالرفتن قیمت 
تمام شده محصوالت می شود، همانا ساختار نامناسب 
شبکه توزیع کاال است. عدم توجه به مکان یابی مناسب، 
تخصیص نامناسب نواحی مختلف به توزیع کنندگان، 
مسیریابی نامناسب و سایر موارد مشابه که در مقوله 
طراحی شبکه توزیع باید مورد مطالعه و بهینه سازی 
قرار گیرد باعث تحمیل هزینه های سنگین به سیستم 
توزیع کشور می شود. به عنوان نمونه، طی مطالعه ای 
که اخیرا روی شبکه توزیع گندم کشور صورت گرفته 
است مشخص گردید که طراحی بهینه شبکه توزیع 
گندم کشور و جایگزینی آن با شبکه فعلی می توانست 
صرفه جویی 25 درصدی )بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال( 
در هزینه های حمل ونقل و جابجایی گندم در کشور 

طی ده سال اخیر داشته باشد. 

پیشنهاد 7
 ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی در کشور

به منظور تســهیل در بازرگانی داخلی کشــور و 
شکل گیری شبکه یکپارچه در نظام توزیع کشور لزوم 
توجه به ایجاد زیرساخت های فیزیکی مدرن که باعث 
ارتقای عملکرد بازرگانی کشور می شوند کامال ضروری 
می نماید. زیرســاخت هایی همچون: دهکده های بار، 
مراکز لجســتیکی و بنادر خشک، چنان چه به خوبی 
امکان سنجی و مکان یابی شوند قطعا باعث تحول در 

شبکه توزیع کشور خواهند شد. 
پیشنهاد 8

تشکیل نهاد هماهنگی برای هر زنجیره کاال
یکی از بزرگ ترین معضالت کشورمان، تعدد مراکز 
تصمیم گیری بــرای بخش های مختلف به دلیل عدم 
وجود یک مرکز مدیریت و کنترل واحد برای زنجیره 
تامین اســت. یکی از مهم ترین نهادهایی که براساس 
دانش مدیریت زنجیره تامین و نیز تجربه کشورهای 
موفق می توان برای صنایع مختلف کشورمان تجویز 
کرد، »شــورای سیاســت گذاری« به عنوان متولی و 
سیاســت گذار اصلی هر گروه همگــن صنعتی و یا 
زنجیره های کسب وکار است. این رویکرد ضمن اینکه با 
اهداف کالن دولت مبنی بر کاهش تصدی های دولتی و 
واگذاری امور به مردم همسو است، باعث کاستن حجم 
باالیی از مشغله های غیرحاکمیتی وزارتخانه های متولی 
شده و مقوالتی همچون تنظیم بازار محصوالت مختلف 
توسط این شــورا که نمایندگانی از همه بخش های 
مختلف زنجیره در آن حضور دارند، انجام خواهد شد. 

پیشنهاد 9
توجه همزمان به بازرگانی داخلی و خارجی

در اصالح نظام توزیع  نباید فقط محدود به توزیع 
و بازرگانی داخلی باشــیم؛ بلکه بایستی به بازرگانی 
خارجی نیز توجهی هم ســطح داشت. چرا که امروزه، 
مرز ها در حال توسعه هستند و چنانچه کسب وکاری 
نتواند در اقتصاد به هم پیوسته و فرامرزی کنونی حضور 
یابد محکوم به زوال خواهد بود. در چنین شــرایطی 
بازیگران مختلف نظام توزیع کشور نباید خود را تنها 
محدود به محدوده جغرافیایی کشور نمایند و با توجه 
به بازارهای مصرف مناسبی که به خصوص در منطقه 
وجود دارد )مثل عراق، افغانستان، سوریه، کشورهای 
حاشیه دریای خزر( دامنه حضور و فعالیت خود را باید 

به آن سوی مرز ها گسترش دهند. 
پیشنهاد 10

توجه به توانمند سازی نظام تامین در کنار توزیع
آن گونه کــه از دانش مدیریــت زنجیره تامین 
مستفاد می شود این نکته مهم است که در کنار هر 
نظام توزیع، یک نظام تامین نیز وجود دارد. تامین و 
توزیع کاال گرچه دارای فعالیت ها و کارکرد مشابهی 
هســتند ولی به لحاظ فضای فعالیــت و ماهیت آن 
دارای تفاوت هایی هســتند که الزم است بدان ها در 
کنار یکدیگر توجه شــود. به عبارتی، الزم است در 
کنار »اصالح نظام توزیع« به »اصالح نظام تامین« 

نیز توجهی ویژه شود. 

پیشنهاد 11
حمایت از شکل گیری شرکت های لجستیکی 

 )3PL( طرف سوم
ارتقای شــرکت های پخش به شرکت های تخصصی 
لجستیکی و ایجاد و توسعه شــرکت های تخصصی 
لجستیک طرف ســوم )3PL( و نیز قانونمندسازی 
آن ها منجر به ایجاد تحول در نظام توزیع کشور می شود. 
شرکت های لجستیکی طرف سوم دارای پشتوانه علمی 
و عملی موفقی در اکثر کشورهای دنیا بوده و حدود و 
ثغور، وظایف، مسئولیت ها، دامنه کارکرد و نقش مؤثر 
آن در نظام توزیع کشور ها کامال مشخص است. سهم 
شرکت های 3PL از خدمات لجستیکی و توزیعی دنیا 
در ســال 2011 بالغ بر ۶1۶ میلیارد دالر بوده است. 
)شایان ذکر است شرکت های لجســتیکی ایران در 
شرایط کنونی در نسل دوم این شرکت ها )2PL( قرار 
داشته درحالی که شرکت های لجستیکی در کشورهای 
پیشرفته، اکنون نسل پنجم این شرکت ها )5PL( را 

تجربه می کنند.( 
پیشنهاد 12

اعمال نظام رتبه بندی و درجه بندی کیفی 
شرکت های توزیع و پخش 

ایجاد زمینــه ای بــرای رده بنــدی و رتبه بندی 
شرکت های توزیع و پخش در کشور می تواند زمینه ای 
جهت رونق اقتصادی شرکت ها و بهبود شرایط رقابتی 
ایشان فراهم ساخته و منجر به سازوکاری جهت ارتقا و 

توسعه مستمر توانمندی های ایشان گردد. 
پیشنهاد 13

 تهیه نقشه جامع توسعه صنعت توزیع و پخش 
ایجاد چارچوب  مدون برنامه ای و قانونی در رابطه با 
حوزه ماموریتی و فعالیت شرکت های پخش و نظارت 
بــر عملکرد آن ها از جمله اقدامات موثر در این زمینه 
است. این موضوع با تسریع در بازنگری و تصویب الیحه 
ساماندهی شرکت های پخش و نیز پیش بینی موادی 
جهت درج در برنامه ششــم توسعه می تواند محقق 

گردد. 
پیشنهاد 14

 توسعه زیرساخت های آماری تخصصی 
فقدان پایگاه های آماری و ضعف در منابع اطالعات 
تخصصی، برنامه ریزی و مدیریت این بخش مهم اقتصاد 
کشور را دچار اختالل می سازد. بر این اساس ضروری 
است با پیش بینی طرح های مناسب آماری و نیز ایجاد 
زیرساختار های اطالعاتی زمینه مدیریت موثر جریان 
آمار و اطالعات تخصصی بخش توزیع و پخش کشور 

فراهم گردد. 
پیشنهاد 15

 ارتقای سطح توانمندی های شرکت های توزیع و 
پخش در کشور

در نهایت، بــه دنبال آنچه که در فوق پیشــنهاد 
گردید ضروری اســت همگام با توسعه ظرفیت های 
ملی و بخشــی، توانمندی بنگاه های توزیع و پخش و 
نیز ظرفیت ها، قابلیت های سخت افزاری، نرم افزاری و 

مغزافزاری آن ها نیز توسعه یابد.

بادرپيشگرفتن
رویكردایجاد
»زنجيرههای
فروشگاهی«

دركنار
»فروشگاههای

زنجيرهای«
میتوانضمن

ساماندهی
واحدهایصنفی

خردهفروشی
باعثافزایش
كارایینظام

توزیعفعلیكشور
شدوسرانه

واحدهایصنفی
رابهبودبخشيد.
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نظام ســنتی را هدف گیری می کند. ضمن آنکه این 
امر مورد تأکید برنامه چهارم توســعه است و براساس 
تبصره بند »ی« ماده33، تمــام بنگاه های تجاری و 
شــبکه های توزیع موظف اند، اســتانداردهای ابال غی 
از ســوی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت را برای 
نوین سازی شــبکه های توزیع کشــور و پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی رعایت کنند. مهم ترین اهداف 
ایجاد یک شبکه توزیع عبارت است از: تنظیم شبکه 
توزیع براساس ضرورت ها و امکانات در راستای اهداف و 
مصالح کشور، کمک به اصال ح ساختار اقتصادی کشور، 
توزیــع منطقی و عادال نه کاال  )متناســب بودن حجم 
کاال ها در مکان های جغرافیایی مختلف(، جلوگیری از 
افزایش بی رویه قیمت ها، جهت دهی به الگوی مصرف، 
به کارگیری ظرفیت های تولیدی، عرضه سریع کاال ها، 
محصوال ت وخدمات، حداقل کردن نقش واسطه ها بین 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان. 
از این رو، می توان بیان داشت، نظام توزیعی که بتواند 
دستیابی به اهداف اشاره شده را به سهولت امکان پذیر 

کند، نظام توزیع مطلوب به شمار می رود. 
نقش دستگاه های متولی در نظام توزیع کشور 

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دســتگاه 
مســئول تحول در نظام توزیع، اجــرای پروژه هایی 
نظیر ســاماندهی نظام پخش کاال  و ایجاد شبکه های 
زنجیره ای خرده فروشی اصناف با اهدافی نظیر  ارتقای 
کارآیی و کاهــش هزینه مبادلــه در صنعت پخش 
و پایش مســتمر توزیع مویرگــی کاال  در واحدهای 
صنفی و همچنین متمرکزکردن مدیریت شبکه های 
خرده فروشی برای تسهیل سیاســتگذاری و کنترل 
ونظارت، توسعه رقابت در سطح خرده فروشی، کاهش 
هزینه های توزیع و در  نهایت کاهش قیمت تمام شده 
و افزایش ســطح رضایت تولیدکننده و مصرف کننده 
را در برنامــه نوین ســازی و اصال ح نظــام توزیع کاال 
 درنظر گرفته است. تردیدی نیست که هرگونه اعمال 
سیاســت اقتصادی، بر بازار کاال های اساسی وحفظ 
تعادل آن مؤثر خواهد بــود و وزارتخانه مذکور نیز با 
پیش بینی به موقع این تأثیر ها تمهیدات خاصی را برای 
مقابله با اثر های احتمالی اجرای طرح تحول اقتصادی 
درخصوص جهش قیمت ها، در کشور اندیشیده است. 
نقش فروشگاه های زنجیره ای در نظام توزیع کاال

با توجــه به اینکه هزینه توزیع کاال، معادل هزینه 
تولید آن است در صورتی این هزینه ها کاهش می یابد 
که نظام توزیع کاال با اســتفاده از بخش تعاون سامان 
یابد. در این بین، تشــکیل فروشــگاه های زنجیره ای 
خرده فروشی از اقدامات موثری است که کاهش هزینه 
کاال ها را درپی داشــته اســت. توزیع باید در اختیار 
تعاونی ها قرارگیرد. تعاونی های همیار، الگوی موفقی 

نظــام توزیع کاال و خدمــات از جمله بخش های 
مهم در اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کاال ها و 
خدمات را در اختیار مصرف کنندگان و از طرف دیگر 
اطالعات و نقدینگی را به بخش تولیدی )داخل و خارج 
از کشــور( ارائه می دهد. ارکان اساســی شبکه توزیع 

عبارتند از: 
1-تولیدکنندگان و واردکنندگان که کاال  را وارد شبکه 

می کنند. 
2-عمده فروشــان که واســطه بین تولیدکنندگان و 

توزیع کنندگان نهایی )خرده فروشان( هستند. 
3- خرده فروشان که رســاننده نهایی کاال  و خدمات 

به دست مصرف کنندگان هستند. 
۴–مصرف کننــدگان که کاال ها را از شــبکه خارج و 

مصرف می کنند. 
نظام توزیع کاال و خدمــات، زمانی مطلوب عمل 
می کنــد که در آن کاال و خدمات در کمترین زمان با 
کمترین هزینه از تولیدکنندگان )یا بخش واردات( به 
مصرف کنندگان انتقال یابد، ضمن آنکه در کلیه مراحل 
این فرآیند همچون نگهــداری، چیدمان، حمل ونقل 
و در نهایت عرضه کاال و خدمات، اســتانداردهای الزم 
در ارائــه کاال و خدمات رعایت گردد. در این بین باید 
توجه داشت که رشدوتوسعه بخش های تولیدی نیز در 
یک اقتصادپویا مستلزم وجود نظام توزیع کارآمد است. 
به طوری که بخش توزیع کاال و خدمات را می توان به 
عنوان موتور رشد بخش های تولیدی اقتصاد کشور ها 
درنظر گرفت. چراکه گســترش رقابت در بخش های 
تولیدی و انتقال بخش اعظم نقدینگی به این بخش، 
در صورت شکل گیری ساختار و عملکرد مناسب نظام 
توزیع کاال و خدمات، امکان پذیر است. وضعیت فعلی 
نظام توزیع کاال و خدمات در ایران به شکلی است که 
اوال بخش زیادی از قیمت کاال ها در این بخش رسوب 
می کند و مصرف کنندگان مجبور به پرداخت قیمتی 
بیشتر برای خرید کاال ها و خدمات هستند. ثانیا رقابت 
برای استفاده از ابزار و روش های نوین در فرآیند توزیع 
کاال و خدمات همچون ســایر کشور ها شکل نگرفته 
است. ثالثا در فرآیند مربوطه بسیاری از استاندارد های 
معمول که در سایر کشور ها اجباریست، در ایران رعایت 
نمی گردند. رابعا تشــدید تحریــم اقتصادی، موجب 
افزایش تاثیر زیان هــای فوق  الذکر نظام توزیع کاال و 
خدمات بر بخش هــای مختلف اقتصادی به خصوص 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده است. 
به دلیل پرهزینــه و زمان بَربــودن و عدم رعایت 
اســتانداردهای ال زم در نگهداری، انتقال و توزیع کاال ، 
رفاه مصرف کنندگان به دلیل افزایش غیرواقعی و کاذب 
قیمت ها و زمان توزیع و کیفیت کاال ها، کاهش می یابد 
و از رفــاه تولیدکنندگان نیز به دلیل کاهش تقاضای 

موجود برای محصوال ت تولیدی کاسته می شود. دراین 
شرایط نظام توزیع جامعه حتی با وجود دارابودن صنایع 
قدرتمند در امر تولید کاال ها کمتر به توســعه یافتگی 
دســت می یابد و به دلیل اثرهایی که توزیع کاال  روی 
تولید می تواند داشته باشد، بااین فرض که صنایع حتی 
دارای توان اقتصادی باشــند اما کاالهای تولیدی در 
بخش های کشاورزی و صنعتی به دلیل افزایش مدت 
زمان و هزینه انتقال به مصرف کنندگان، کمتر پیشرفت 
می کند. رفاه مصرف کنندگان به علت افزایش غیرواقعی 
و کاذب قیمت ها و زمان توزیع، کاهش می یابد و رفاه 
تولیدکنندگان نیز به دلیل کاهش تقاضای موجود برای 
محصوالت تولیدی کاهش پیدا می کند. نظام توزیع کاال 
و خدمات با مشکالتی مانند عدم وجود نماینده کشوری 
در رسته های مختلف صنفی حوزه اصناف کشور، عدم 
امکان تعامل کشــوری بین اصناف مختلف به منظور 
استفاده از توانایی ها و ظرفیت های صنفی برای توسعه 
صادراتی و تنظیــم بازار، عدم وجود اطالعات کافی از 
فعالیت حلقه ها و آمار توزیع کاال، نامطمئن وغیررسمی 
بودن بخش قابل توجهی از نظام حمل و پخش کاال  در 
شبکه توزیع، تعدد فوق العاده واحدهای صنفی درسطح 
خرده فروشی، باال بودن هزینه های شبکه توزیع کاال  و 
در  نهایت فقدان وجود نظام کدینگ کاال یی مشترک 
بین مبادی ورودی و شبکه توزیع داخلی روبه  روست. 

عدم کارکرد مناسب نظام توزیع نتایجی از جمله 
گران ترشدن کاال ها، ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، کاهش قدرت خرید، آشفتگی در 
کارکرد بازار و... را به همراه دارد. مشــکال ت یادشــده 
نوین  سازی شــبکه توزیع را به صورتی سیستماتیک 
ضروری می ســازند. از ایــن رو، از جمله ضرورت های 
تدوین برنامه  نوین سازی و اصال ح نظام کاال  و خدمات 
می توان به ساماندهی نظام مدیریتی اصناف، ساماندهی 
صادرات صنفی، ساماندهی نظام قیمت گذاری در سطح 
کشور و امور مربوط به تنظیم بازار، افزایش سطح تعامل 
و هم افزایی حلقه های مختلف شبکه توزیع، فراهم کردن 
امکان برخورداری از اطال عات شــبکه توزیع و نظارت 
بر آن، منطقی کردن تعــداد عوامل توزیع و در  نهایت 
کاهش هزینه های نظام توزیع کاال ، به کارگیری نیروی 
بالقوه مصرف کنندگان بر ایجاد بازار رقابتی منصفانه، 
کاهش هزینه های مداخله دولت در تنظیم بازار و ایجاد 
نهاد مدون تســهیل رقابت و کنترل انحصار به  منظور 
تنظیم بازار اشاره کرد. بدون تردید، برنامه نوین سازی 
و اصال ح نظام توزیع کاال و خدمات با شناخت و تحلیل 
مجموعه مسائل و مشکال ت و نارسایی های موجود در 
بخش های مختلف نظام فعلی توزیع و با بهره گیری از 
تجارب موجود در دنیا و تقویت زیرســاخت ها و ایجاد 
نرم افزارهای مناســب، موضوع نوین سازی و کارآمدی 

نظام توزیع ایران؛ معایب و مزایا
چراقيمتتمامشدهكاالهایایرانیباالست،وچگونهبایدبراینمشكلفائقآمد؟
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برای توزیع کاالست و برای توسعه تعاونی های همیار 
باید از تعاون گران نیز حمایت شود. 

تســهیل دسترســی مصرف کنندگان به کاال ها و 
مایحتاج روزمره، ساماندهی اصناف، تامین کاال به طور 
متمرکز و حذف واسطه ها، سهیم کردن مصرف کننده 
و تولیدکننده در ســود حاصل از توزیــع و فروش و 
ثبات قیمت ها از جمله مزایای توســعه فروشگاه های 
زنجیره ای اســت. اگرچه در اقتصاد ایران تالش هایی 
درجهت توســعه فروشــگاه های زنجیــره ای صورت 
گرفته است )به طوری که تقریبا تمامی آن ها با حمایت 
مستقیم دولت ایجاد شده است و لذا سهامدار عمده این 
فروشگاه ها، دولت یا نهادهای عمومی بوده و فروشگاه ها 
با سیستم مدیریت دولتی یا عمومی اداره می شوند( اما 
ویژگی های کنونی نظام توزیع اقتصاد ایران که همگی 
به افزایش قیمت تمام شده محصوالت منجر می شود، 
ضرورت تقویت و توســعه فروشــگاه های زنجیره ای 
را بیش از پیش کرده اســت. با توسعه فروشگاه های 
زنجیره ای می تــوان به افزایش قابلیت های توســعه 
تجارت الکترونیکی، افزایش ســرعت تامین و توزیع 
کاال و کاهش هزینه های نگهداری، کاهش هزینه های 
حمل ونقل کاال ها، حذف کمبودهای احتمالی موجودی 
کاال از طریق افزایش امکان پایش بازار، کاهش ریسک 
سرمایه گذاری، معرفی و ترویج فرهنگ مصرف کاالهای 
استاندارد، بهره گیری رایگان از سیستم های تبلیغاتی 
پیشــرفته جهت عرضه کاال و افزایش انعطاف پذیری 

دربخش عرضه اقتصاد رسید. 
براساس آنچه عنوان شد به وضوح می توان به ضرورت 
توسعه فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در کشور با 
هدف ساماندهی و مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی 
موجود با برند و دکوراسیون متحدالشکل پی بُرد. دراین 
راســتا الزم است تا برنامه منسجم و مدونی به منظور 
تقویت و توسعه فروشگاه های زنجیره ای به عنوان بازوی 
توانمند اصالح و بهبود نظام توزیع کشور تدوین شود و 

به مرحله اجرا درآید. 
اقتصاد مقاومتی و نظام توزیع کاال

اعمال نظارت سیستمی و کاهش هزینه های توزیع 
کاال، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است. طرح های 
نظام مالیاتــی، گمرک و هدفمندســازی یارانه ها از 
طرح های تحول اقتصادی بوده که در مجلس مطرح 
شده است اما طرح های تقویت ارزش پول ملی، نظام 
بانکی و نظام توزیع تاکنون به مجلس نیامده است، که 
باید به این موضوعات رســیدگی شود. تقویت بخش 
تولید و صنعــت می تواند به بهبود نظام توزیع کاالی 
کشــور کمک کند که البته برای این کار باید شرایط 
فراهم شود، به طور مثال سیستم بانکی کشور باید به 
نحوی اصالح شــود که با ارائه تســهیالت مناسب به 
بخش صنعت و تولید زمینه تولید کاالهای باکیفیت 

را فراهم سازد.
چرایی قیمت تمام شده باال؛ پرسشی با چند مجهول

نظارت، کنترل و مدیریت بهتــر زنجیره توزیع و 
پخش محصوالت با استفاده از اطالعات جمع آوری شده 
برای تولیدکنندگان، شفاف سازی و معامالت تجاری، 

مستندسازی پرونده های مالیاتی و تمکین مودیان نظام 
مالیاتی کشور و گسترش نظارت مردمی بر شبکه توزیع 
کشور نقش موثری در مبارزه با قاچاق دارد. باالبودن 
قیمت تمام شــده کاالهای تولیــدی در کارخانه های 
ایران نسبت به کارخانه های مشابه خارجی، حتی در 
کشورهای نه چندان پیشرفته، نقل محافل اقتصادی و 
صنعتی است و عمدتا به عنوان نقطه ضعف اساسی در 
کارخانه داری ایرانیان مطرح می شود. واقعیت این است 
که قیمت تمام شده کاالهای تولیدی در ایران باال است 
و حذف مزیت هایی از قبیل انرژی ارزان، توان رقابتی 
کاالهای ایرانی در ســطح جهان را از بین می برد. اما 
با یک بررسی ساده می توان دریافت سهم مولفه های 
حســابداری محاسبه قیمت تمام شده در افزایش این 
قیمت سهم کمی است و عوامل غیرمالی، یا نامشخص 

مالی، در آن سهم بیشتری دارد. 
در فهرست بندی عوامل تاثیرگذار بر باالبودن قیمت 

تمام شده کاالهای ایرانی باید به موارد زیر توجه کرد: 
1-قیمت تمام شده عوامل تولید در ایران باال است 
و سهم بیشــتری در افزایش قیمت تمام شده کاالی 
خروجی از کارخانه دارد. به عبارت دیگر بســیاری از 
عوامل تولید از ابتدا گران وارد کارخانه می شــود، نه 
اینکه فرآیندهای تولیدی آن را گران کرده باشد. مثال 
قیمت تمام شــده پول و نرخ استفاده از تسهیالت در 
ایران باال است. اتکای صنایع به بانک هایی که پول را 
بسیار گران در اختیار آن ها قرار می دهد به طور طبیعی 
قیمت تمام شده محصوالت آنان را افزایش خواهد داد. 
2-تعلل در سیستم اداری ایران زیاد است. ممکن 
است کاالیی در گمرک، در کارخانه یا هر جای دیگری 
منتظر مجوز ها یا تاییدیه های دولتی بماند. این تعلل ها 
نه تنهــا هزینه هایی مانند انبــارداری و حمل ونقل را 
افزایــش می دهد بلکه باعث اخالل در گردش پول در 

کارخانه می شود. 
3-الیه های دوم و سوم عوامل تولید نیز در افزایش 
قیمت تمام شده موثرند. منظور از الیه های دوم و سوم، 
ماهیت برخی پدیده ها و برخی تبصره هاســت. مثال 
اقتصاد ایران دولتی است و شرکت ها و مجموعه های 
اقتصادی دولت که بیشترین سهم را از منابع توسعه ای 
کشــور در اختیار دارند، از کارآیی پایینی برخوردارند. 
از ســوی دیگر بخش تولید خصوصی با حداقل منابع 
موجود ملی و عمومی مجبور به فعالیت اســت. منابع 
حداقلی بخش خصوصی تولید، باعث کوچک شدن و 
کوچک ماندن کارخانه ها می شود و تولید را با حداقل 
ظرفیت پیش می بــرد که این خود یکــی از عوامل 
باالرفتن قیمت تمام شده است. این مورد یکی از نتایج 
الیه برداری از فعالیت اقتصادی در ایران است. همچنین 
درخصوص نیروی انسانی چنین الیه برداری هایی نشان 
می دهد، درحالی که دســتمزد ها در ایران باال نیست، 
اما هزینه آموزش و به روز رسانی دانش فارغ التحصیالن 
برای فعالیت های موثر در یک کارخانه بسیار باالست. 
عمدتا فارغ التحصیالن که جذب کارخانه ها می شوند 
برای موثر بودن به زمــان طوالنی نیاز دارند تا اصول 

اولیه و فنی را فراگیرند. 

۴-گردش اطالعات اقتصادی در کشور، همچنان 
ناقــص و در برخی موارد رانتی اســت و همه به طور 
مســاوی به اطالعات دسترسی ندارند. گردش ناقص 
اطالعات یکی از عوامل جلوگیری از فعالیت های روان 
کارخانه ها است. عالوه بر این فقدان یا کمبود اطالعات 
به برخی شــایعات دامن می زند و ممکن است برخی 
تولیدکنندگان در فضای روانی ایجادشده از شایعات، 
برخی اقدامات را طراحــی و اجرا کنند که بی نتیجه 

باشد. 
5-تغییر قوانین و مقررات و اعمال ســلیقه ها در 
اجرای قوانین نیز به بی اعتمادی و نامطمئن بودن فضای 
کسب وکار دامن می زند. سرمایه گذار درحالی که حداقل 
زمانی پنج ســاله برای پیش بینی افق های آینده کار 
خود نیاز دارد،  گاه با جابه جایی قوانین و بخشــنامه ها 
به صورت شبانه روزی و هفتگی مواجه می شود. طبیعی 
اســت که تعویض طرح های سرمایه گذاری یا حداقل 
متناسب سازی آن با مقررات جدید باعث اتالف منابع و 

صرف هزینه های بسیاری می شود. 
۶-عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در افزایش قیمت 
تمام شــده نقش دارند. اگر کارگری کارخانه را متعلق 
به خود دانســته و با تمام توان در آن مشارکت کند، 
بسیاری از هزینه های کیفیت کاهش می یابد. ضایعات 
باال و خسارات قابل توجهی که به کاال و مواد اولیه در 
جریان تولید وارد می شود بیش از آنکه نتیجه فقدان یا 
کمبود دانش باشد، ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی 
است. به نظر می رسد در این خصوص انجام یک تحقیق 
دقیق میدانی الزم باشد تا نقش این عامل و راهکارهای 

کم اثرکردن آن در کارخانه های ایران را بررسی کند. 
۷- عوامــل خارجی و تحریم ها نیــز در این میان 
موثرند. در خوش بینانه ترین شــرایط اگر کارخانه ای 
بتواند محصوالت خود را در خارج از کشور با دورزدن 
تحریم ها که مستلزم هزینه است، عرضه کند، باید بین 
5 تا 10 درصد به عنــوان کارمزد صرافی بپردازد که 

مبلغ قابل توجهی است.  
8-عوامل روانی و فشــارهایی که گاهی در نتیجه 
برخی رقابت های سیاسی و محلی، به ویژه در واحدهایی 
که در مناطق کوچک قرار دارند، به مدیران کارخانه ها 
وارد می شود، نقش موثری در برخی اقدامات احتیاطی 
هزینه زا دارند. در  نهایت وقتی همه این عوامل درکنار 
هم چیده می شوند، نشان می دهد که قیمت تمام شده 
در ایران تنهــا منحصر به اعداد و ارقام حســابداری 
صنعتی نیست و فرا تر از آن، عوامل دیگری وجود دارند 
که این قیمت را باال می برند. نکته مهم این اســت که 
مدیر کارخانــه در کاهش نقش این عوامل در قیمت 
تمام شده نقش چندانی ندارد. اگر مولفه های حسابداری 
صنعتی قیمت تمام شده را باال ببرد، مدیر می تواند با 
افزایش بهره وری و پیاده سازی سیستم های کیفیت به 
کاهش آن اقدام کند اما وقتی عواملی چون ناهماهنگی 
رشــته های دانشــگاهی و کارهای عملی کارخانه ای 
و نقص در سیســتم گــردش اطالعات یــا تغییرات 
مکرر قوانین و بخشــنامه ها وجود دارد، مدیر واحد به 

هیچ عنوان نمی تواند نقش موثری ایفا کند. 

قيمتتمامشده
عواملتوليددر
ایرانباالاست
وسهمبيشتری

درافزایش
قيمتتمامشده
كاالیخروجی
ازكارخانهدارد.
بهعبارتدیگر

بسياریازعوامل
توليدازابتداگران

واردكارخانه
میشود،نه

اینكهفرآیندهای
توليدیآنرا

گرانكردهباشد.



13
93

ذر 
  آ

م /
دو

 و 
سی 

ره 
شما

22

ند
ی

گره
ن
آ

یک نظام توزیعی مناسب به عنوان پشتیبان تولید 
و تجارت کشور بهره مند باشد که مولفه های آن  را 
کنارهم آورده باشیم و براساس تجربه جهانی نسبت 
به رفع آفات و آسیب های متداول، یک برنامه ریزی 

کاربردی درپیش گرفته باشیم. 
اغلب کار شناسان معتقد ند فلسفه به صرفه بودن 
این فروشــگاه ها بر پایه این باور است که علی رغم 
آن که هر کاالیی درصد ســود خــودش را خواهد 
داشت که از قبل مشخص شده، اما چون در این نظام 
یکی از حلقه های واسط )عمده فروشی( حذف و کاال 
از طریق شرکت های پخش توزیع می شود، مدیریت 
یکپارچه فروشگاه ها می تواند عالوه بر لحاظ کردن 
ســود مناسب و منطقی برای بنگاه اقتصادی خود، 
کاال را با قیمت پایین تر به مصرف کننده عرضه کند. 

4
برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان تامین کنندگان 
کاال و در راســتای ایجــاد رقابت ســالم در میان 
ایشــان، انعقاد قراردادهای اولیه با تامین کنندگان 
و تولیدکنندگان کاال باید بــه دور از رانت خواهی و 
گزینش غیرعلمی صورت گیــرد و از امتیاز ایجاد 
فروشگاه های زنجیره ای به عنوان بخشی از سرمایه 
ملی کشور، نباید به مثابه ابزار تحمیل قراردادهای 

یکجانبه به تامین کنندگان کاال بهره برداری شود. 
در فروشگاه های زنجیره ای به دلیل نگاه علمی و 
صنعتی، نوع قرارداد با تامین کننده های کاال مبتنی 
بر روابط اســتراتژیک، بلندمدت و پایدار است که 
اعضای زنجیره تامین و زنجیره عرضه با مشارکت 
همه جانبه ای سعی می کنند یک بازی برد ـ برد را 
به جریان بیندازند که نتیجه نهایی آن سودمندی 
مشتری اســت و در این رویکرد می توان به مقابله 
سیســتماتیک با گرانی و گران فروشی امیدوار بود. 
این درحالی اســت که بسیاری از فعاالن اقتصادی 
در مواجهه با فروشــگاه های زنجیره ای این انتقاد را 
معنادار و محق می دانند کــه در عقد قراردادهای 
فی مابین فروشگاه های زنجیره ای و تامین کنندگان 
کاال، هرگونه تخفیفی که تحت هرعنوان از ســوی 
تامین کنندگان کاال لحاظ می شود، باید به مشتری و 
مصرف کننده نهایی انتقال پیدا کند. و این تخفیفات 
نبایــد به محلی برای تامین هزینه های فروشــگاه 

تبدیل شود. 

1
سال گذشــته و پس از ابالغ فرمان مقام معظم 
رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، تکالیفی مبنی 
بر اصالح الگــوی مصرف، تمرکز بر تولید و اعتماد 
به بخش خصوصی برعهده مسئوالن نهاده شد که 
زمینه عملیاتی شدن آن، شناسایی مختصات واقعی 
مزیت های نســبی و مطلق اقتصاد کشور است. در 
گذشته به طور عمده تولیدکنندگان، واردکنندگان و 
توزیع کنندگان کوچک و بزرگ، بازیگران اصلی در 
بازار کاال ها بوده اند و در  نهایت فروشگاه های کوچک و 
متوسط، وظیفه عرضه مستقیم کاال ها و خدمات به 
مشتری را برعهده داشته اند. اما طی سال های اخیر 
در کشورهای جهان توزیع کاال ها در فروشگاه های 
زنجیره ای به سرعت گسترش یافته است. این گونه 
فروشگاه ها با بهره گیری مناسب از تجهیزات، تحت 
سرپرستی یک سازمان مرکزی و مدیریت یکپارچه 
بــا کارکرد فضایی منظم و مرتبط می  توانند بخش 
عمده ای از مایحتاج عمومی  را با قیمت مناسب در 
ابعاد ملی، منطقه ای و محلی تهیه، تدارک و توزیع 
کنند. و به اعتقاد بســیاری از کار شناســان ایجاد 
فروشــگاه های زنجیره ای، راهکار مطمئن تسهیل 
نظارت دولت بر عملکرد خرده فروشــی ها و مقابله 
با گران فروشی، نابســامانی بازار و عرضه کاالهای 
قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و فاقد کیفیت به شمار 
می رود. بنابراین، توجه به نقش شبکه توزیع می تواند 
گام موثری برای پیاده ســازی سیاست های اقتصاد 

مقاومتی قلمداد شود.

2
آغازیــن گام برای ورود به بحث فروشــگاه های 
زنجیره ای، تاکید بر این نکته اســت که بقا، رشد و 
توسعه بنگاه های تولیدی و تجاری در دنیای فرارقابتی 
امروز، وابستگی تام به تسهیل فرآیند توزیع کاال ها 
دارد، چراکــه در دنیای فرامدرن امروز، نقطه آغاز و 
پایان فرآیند تولید و تجارت، مصرف کننده اســت. 
باید پذیرفت که مشتریان مجبور به وفق دادن خود 
با محصول شرکت نیستند بلکه این تولیدکنندگان 
و بازرگانان هستند که بایستی با خواسته های بازار و 
در  نهایت مشتریان، خود را وفق دهند. مصرف کننده 
است که محصول را انتخاب می کند و با ایجاد تقاضا 

در بازار به برنامه ریزی های تولیدکننده و تامین کننده، 
خط و جهت می دهد و در این میان به دلیل مواجهه 
مستقیم فروشــگاه های زنجیره ای با مصرف کننده 
نهایی، نقش این نظــام توزیعی با نظام های قبلی 
توزیــع ماهیتاً تفاوت ذاتــی دارد. به همین جهت 
اســت که باید بی هیچ تردیدی به این نکته اذعان 
کنیــم که ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که 
سازوکارهای نظام توزیع کاال ها نظم کاری خاصی 
را برای بدنــه برنامه ریزی و آینده پژوهی بنگاه های 
تامین کننده کاال تعریف کرده، آن ها را با چالش های 
فراسازمانی و چندبعدی مختلفی مواجه ساخته و 
فرصت های محدود و مقیــدی را برای بهره برداری 
مقابل شان قرارداده اســت. استراتژی های تولید و 
تجارت را تحت الشعاع خود قرار داده و حتی می تواند 
منجر به بقا و یا ورشکســتگی بنگاه های تولیدی و 
تجاری شود. درواقع تاریخ تحوالت علمی در حوزه 
تجارت، بیانگر آن است که سیطره نظام توزیع کاال 
و خدمات در سراسر جهان، خصوصا با توجه به روند 
فزاینده و روبه رشــد جهانی شدن اقتصاد و تجارت، 
درحال متحول شــدن و تبدیل شدن به یک قطب 
اساسی و اثرگذار است. این تغییرات بنیادی نه تنها 
قیمت کاال ها و خدمات را متاثر کرده بلکه در حال 
تغییر ماهیت عرضه و تقاضا و حتی تعیین سرنوشت 
بنگاه های اقتصادی است. بی شک آنچه که مد نظر 
فعاالن این حوزه بوده است متمرکز بر این واقعیت 
بوده که حوزه خدمات و توزیع باید همپای تولید و 
تجارت رشد کند و واسطه ها که هزینه  تمام شده کاال 
را افزایش می دهند و قدرت رقابت در حوزه اقتصادی 

را سلب می کنند به کمترین حد خود برسند.

3
تجربه جهانی بر این مدعا داللت دارد که توسعه 
تولید، نتیجه طبیعــی، ذاتی و بدیهی موجودبودن 
عناصر تولید اســت، و بدون گردهم آمدن عناصر و 
مولفه های تولید نمی توان انتظار رونق تولید داخل، 
فعال شدن ظرفیت های تولیدی، خودکفایی و تحقق 
شعار »از تولید به مصرف جهانی« را داشته باشیم. 
همچنین رونق تجارت بین المللی نیز نتیجه و برآیند 
ُکنش و واکنش هایی است که در عرصه بین المللی 
رخ می دهد. اما نظام توزیــع کاال نیز از این حیث 
مستثنا نیست و اقتصاد کشــور زمانی می تواند از 

اقتصاد مقاومتی و فروشگاه های زنجیره ای
اصالحنظامتوزیعمیتواندبهمطالبهعمومجامعهبرایكنترلگرانیپاسخدهد

 محمدحسین 
برخوردار 
رئیس مجمع 
واردات

مشكلاصلی
مادرنظام
توزیع،نبود
فروشگاههای
جدیدنيست،
بلكهضعيفو
نادرستبودن
اجزا،اركانو
زیرساختهای
نظامتوزیعو
بهبياندیگر،
نظاممدیریت
ونظارتبر
فروشگاههای
زنجيرهای
است.
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توزیع اشاره کردید. این فرآیند در مورد چه 
کاالهایی صدق می کند و چه مسائلی ذیل آن 

مورد بررسی قرار می گیرد؟ 
در این فرآیند ابتــدا پیش بینی تقاضا در مورد 
کاالهای اساســی و کاالهای اســتراتژیک صورت 
می گیرد و ســپس برنامه ریزی حمل، نگهداری و 
برنامه ریزی توزیع، مدیریــت انبار کاال، نظارت در 
مرحله پخش و توزیع، تســهیل فرآیندهای مالی، 
توزیع و تامین در بحث زیرساخت ها، ذخیره سازی، 
حمل ونقل جــاده ای، دریایی، هوایــی، بارانداز ها، 
بســته بندی و زنجیره ای به عنوان مولفه های مهم 

دیگر در نظام توزیع مدنظر قرار می گیرد. 
در کنار این مــوارد، مهم ترین مولفه در 

نظام توزیع کشور چه می تواند باشد؟ 
اگــر نگاهی به وضعیت نظــام توزیع در داخل 
داشته باشیم، مشاهده می کنیم که مهم ترین مولفه 
برای نظام توزیع کشور، بحث تنوع توزیع در کشور 
برای کاالهای مختلف است. ما در نظام توزیع ایران 
با واحدهای صنفی متعددی روبرو هستیم چنانکه 
طبق آمار، بیش از 2 میلیون واحد صنفی در کشور 
وجود دارد که اگر آمارهــای بدون پروانه را اضافه 

آقای ضیغمی با توجه به اینکه بحث ما 
درخصوص اقتصاد مقاومتی و نظام توزیع است 
شاید بهتر باشــد ابتدا تصویری از وضعیت 

کنونی نظام توزیع در کشور ارائه دهید. 
به مجموعه  فعالیت هایی که منجر به نقل وانتقال 
کاال یا خدمات از محل تولید تا رســیدن به دست 
مصرف کننده نهایی می شود، نظام توزیع می گویند. 
ایــن انتقال کاال می توانــد از محل تامین، در یک 
تولیدی داخلی یا مبــادی وارداتی صورت گیرد و 
بالطبع در آن، قیمت تمام شــده کاال حائز اهمیت 
فراوان اســت. در بحث نظام توزیع زیرساخت ها و 
بازیگرانی داریم که برای انتقال کاال در این شبکه 
فعالیت می کنند و با سایر بخش ها در ارتباط هستند 
و ذیل قوانین حاکم در محیط این سیستم شامل 
زیرســاخت های نرم افزاری و سخت افزاری فعالیت 
می کنند. جریان های اصلی در این سیستم، شامل 
»جریان کاال از جمله بحث فیزیکی و جابجایی کاال 
و اطالعات«، »جریان پول در سیستم نظام توزیع« 
و همچنین »مدیریت فرآیند اجرا« هر یک در جای 

خود از اهمیت ویژه ای برخوردارند. 
شــما به مدیریت فرآیند اجرا در نظام 

نکته قابل توجه در ایــن میان توجه به کیفیت 
کاالهای تولیدی عرضه شده در سطح فروشگاه های 
زنجیره ای اســت. وقتی تولیدکننده داخلی نتواند 
خواســته های مصرف کننده را تامین کند، مسلما 
سیاستگذاران فروشگاه های زنجیره ای نمی توانند در 
بلندمدت با فشار یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت، 
مصرف کننده را وادار به خرید محصول کم کیفیت 
و یا گران قیمت کنند. و در این صورت تولیدکننده 
داخلــی نباید بــرای فراربه جلو، انگشــت اتهام را 
به ســوی واردکنندگان قانونی کشور نشانه رود که 
این ها تولید را خانه نشــین کرده اند و اشتغال را در 
کشور زمین زده اند. اتفاقا باید عوامل موثر در عدم 
فعال شــدن ظرفیت های خالی کارخانجات داخلی 
را در کیفیــت تولیدات داخــل، تنوع محصوالت، 
میزان ســرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، 
بهره برداری ناکافی از فن آوری های نوین، بهره برداری 
نامناسب از ظرفیت های برندینگ جست وجو نمود 
و نه در خط مشــی واردکنندگان. صد البته واردات 
قطعات منفصله برای برخورداری از عوارض گمرکی 
پایین و کم اظهاری که گا ها از جمله ترفندهای برخی 
واردکنندگان است را نیز باید در حکم »قاچاق با دور 

زدن قانون« دانست و با آن مقابله نمود. 

5
به گفته برخی کار شناسان، مشکل اصلی ما در 
نظام توزیع، نبود فروشگاه های جدید نیست، بلکه 
ضعیف و نادرست بودن اجزا، ارکان و زیرساخت های 
نظام توزیع  و به بیان دیگر، نظام مدیریت و نظارت 
بر فروشگاه های زنجیره ای است که باید برای حل 
آن اقداماتی صورت گیرد. نکته دیگر آن که درحال 
حاضر هزینه سنگینی بر بنگاه های تامین کننده کاال 
اعم از تولیدکننده و واردکننده از منظر خواب کاال 
در انبار ها، گمرکات و مقررات دســت وپاگیر و زائد 
دستگاه های اجرایی تحمیل می شود که باید نظام 
توزیع کشــور به گونه ای منطبق بــر اصول علمی 
برنامه ریزی کنــد که این هزینه به پایین ترین حد 

خود کاهش پیدا کند. 
 

سخن پایانی آن است که فعاالن بخش خصوصی 
در انتظار تسهیل فرآیندها، حذف بوروکراسی های 
زائد اداری و هم گرایی سیاســت گذاری ها در جهت 
کاهش هزینه تمام شــده هســتند. بی شک مسیر 
اقتصاد مقاومتی زمانی هموار می شود که راه را برای 
طوفان فکری و بــارش خالقیت بخش خصوصی 
هموار کرده باشــیم. از جملــه ویژگی های اقتصاد 
جدید، تولید و عرضــه انبوهی از کاال ها و خدمات 
مصرفی مختلف اســت که توسط نظام های توزیع 
اعم از نوع جدید یا ســنتی  آن، به خریداران عرضه 
می شــود. و در پاسخ به مطالبه عموم جامعه برای 
کنترل گرانی، گران فروشــی و تنظیم بازار، شاید 
اصالح نظام توزیع از طریق گسترش استانداردهای 
حاکم بر فروشگاه های زنجیره ای بتواند گره گشا باشد.

فقدان شفافیت، مهم ترین
نقیصه نظام توزیع است

چالشهاینظامتوزیعكشوردرگفتوگوبامحمدعلیضيغمی

ارمغان جوادنیا:  محمدعلی ضیغمی، معاون سابق سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
فقدان شفافیت اطالعات در مورد قیمت ها، کیفیت و میزان کاال ها را از مهم ترین نواقص موجود در نظام توزیع 
کشــور می داند و اعتقاد دارد نظام توزیعی ای مطلوب است که هزینه جابجایی کاال از محل تامین تا مصرف 
در آن پائین باشــد و کاال در حداقل زمان ممکن از محل تامین به محل مصرف منتقل شود و در  نهایت تمامی 
استانداردهای مرتبط با سالمت کاال در شبکه توزیع برای حقوق مصرف کننده رعایت شود. گفت وگوی آینده نگر 

با ضیغمی را در ادامه می خوانید.



کنیم، تعداد آن ها افزایش می یابد. به عبارت دیگر 
دست کم به ازای هر ۶0 نفر ایرانی یک واحد صنفی 
در کشــور داریم که نشان دهنده باالبودن این آمار 

است. 
این مراکز با چه عناوینی در سطح شهر به 

عرضه کاال ها می پردازند؟ 
از فروشگاه های  اعم  فروشــگاه های زنجیره  ای 
کوچک تا فروشگاه های زنجیره ای بزرگ هستند که 
در اندازه های متفاوت در محدوده جغرافیایی شهرها 
و برخی در اطراف شهر ها فعالند. سوپرمارکت  ها نیز 
از دیگر مراکز توزیعی کشــور هســتند که با یک 
نام و نشان مشخص در محله ها و مناطق مختلف 
شهرداری تهران و سایر استان ها فعالیت می کنند. 
فروشــگا ه های مجازی، مراکز دیگری هستند که 
درســال های اخیر فعالیت خود را شــروع کرده و 
مجوز الزم را دریافت کرده اند. البته ناگفته نماند که 
بعضا برخی از این فروشگاه ها مجوز الزم را ندارند 
اما درحال گسترش اند. بورس های کاالیی همانند 
بورس فلزات و کاالهای کشاورزی که تحت نظارت 
وزارت اقتصاد فعالیت می  کنند نیز به عنوان یکی 
دیگر از شیوه های توزیع در کشور مطرح هستند. 
میادیــن میوه وتره بــار که با تولیت شــهرداری ها 
ایجادشده و برجســته ترین آن ها در تهران و سایر 
استان ها فعال هستند، نمونه دیگری از مراکز توزیع 
در کشور محسوب می شــوند. شرکت های پخش 
بخش دیگری از نظام توزیع هســتند که با نظارت 
بخــش دولتی )وزارت صنعت، معــدن و تجارت( 
و انجمن تشــکل های پخــش فعالیت  می کنند و 
کاال ها را در بسته بندی های مختلف از محل تولید 
و مصرف نهایی و مقاصد میانی به فروشــگاه ها و 
بنکداران می رسانند. شــرکت های تعاونی مصرف 
بخش دیگری از شــبکه های توزیع هســتند که 
متولیان دولتی و غیردولتی دارند. نمایشــگاه های 
داخلــی، روزانه و دائمی در اســتان های مختلف، 
مجتمع های صنفی یا شهرک های صنفی و شبکه 
دولتی توزیع کاال نیــز در زمره بخش های مرتبط 
با شــبکه توزیع کاال هستند که کاال ها را به دست 

مصرف کننده می رسانند. 
این شبکه توزیع گسترده در کشور، در 
مقایسه با نظام های توزیع کشورهای دیگر از 

چه جایگاهی برخوردار است؟ 
در این بــاره می توان به چند مورد اشــاره کرد. 
اولین بحث درباره واحدهای صنفی و فروشگاه های 
زنجیره ای اســت. هرچند در نظــام توزیع با تنوع 
زیادی روبرو هســتیم و شبکه های مختلفی را در 
نظام توزیع داریم که ممکن است کاالهای مشابه 
را تولیــد و عرضه کنند اما در ایران کماکان بخش 
اعظــم توزیــع از طریق مراکز خرده فروشــی که 
در قالب بیش از 2 میلیون مرکز در کشــور فعال 
هستند، انجام می شود اما در کشورهای دیگر توزیع 
کاال عمدتاً در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ صورت 
می گیرد که اشــکال مختلفی هــم دارد و به طور 

نسبی سهم بیشتری در تبادل و عرضه کاال دارند. 
به عنوان مثال در کشــور امریکا بالغ بر ۷3 درصد 
بازار نقل وانتقال کاال توسط فروشگاه های زنجیره ای 
صــورت می گیرد. در کشــوری چــون ترکیه نیز 
فروشگاه ها به سرعت درحال افزایش و گسترش اند، 
چنانکه طبق آمارهای منتشره، تنها در سال گذشته 
2۴ هزار واحد زنجیره ای فعال در حال تغییر روش 
از ســنتی به زنجیره ای بودند. مثال دیگر، کشــور 
هند است که آمار فروشگاه هایی که در آن از شیوه 
سنتی به زنجیره ای تغییر روش داده اند از حدود 3 
هزار واحد در سال 2001 به 2۷ هزار واحد در سال 

200۶ رسیده بود.
یکی از موضوعات مهــم در این زمینه، 
بحث هزینه های باالی توزیع است که امروزه 
تبدیل به یکی از چالش های نظام توزیع شده 
است. علت این مسئله چیست و چه عواملی 
امروز شــاهد روند روبه رشد  تا  موجب شده 
هزینه ها و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده 

کاالهای توزیعی باشیم؟ 
یکی از آفت هــا در نظام توزیع، باالبودن هزینه 
آن در کشور اســت که این مسئله به دلیل تعدد 
واســطه ها )البته اصــل وجود واســطه در نظام 
بازرگانی منســوخ شده نیست اما حضور واسطه ها 
در نقل وانتقال شبکه توزیع منطقی نیست( بیش 
از پیش مشــهود است. زیرســاخت های نامناسب 
و ناکافی هــم از دیگر مواردی اســت که موجب 
باالرفتن هزینه های توزیع شده است. از سوی دیگر 
برخی از شرکت ها جایگاه خود را در نظام توزیع به 

دالیل مختلف پیدا نکرده اند. 
مثال به چه دالیلی؟ 

به عنوان مثال در کشــور ما بیش از 90 درصد 
جابجایی کاال از طریــق حمل ونقل جاده ای انجام 
می شــود. این درحالی اســت که در کشــور انواع 
حمل ونقل از جملــه دریایی، هوایی و ریلی وجود 
دارد اما با توجه به شــرایط جغرافیایی و وضعیت 
ســنتی و کاالیی بیش از 90 درصد جابجایی ها از 
طریق حمل ونقل جاده ای انجام می شود. این مسئله 
بالطبع گویای باالبودن هزینه باال برای سیســتم 

حمل ونقل محسوب شود. 
شــاخص دیگر در بحث نظام توزیــع، هزینه 
ضایعات است. متاسفانه در سیستم نقل وانتقال کاال 
که جزئی از شبکه توزیع است ضایعات باالیی داریم 
و همین مســئله یکی از عواملی اســت که هزینه 
تمام شده را افزایش می دهد. به عنوان مثال به ازای 

هــر تن مواد غذایی در دنیا، حــدود 10 کیلوگرم 
ضایعات تولید می شــود درحالی کــه این رقم در 
کشــور ما در ارتباط با برخی مواد غذایی به ازای 
هر تن به 250 کیلوگرم می رســد. به عبارت دیگر 
در برخی کاال ها در حدود 25 درصد ضایعات داریم 
کــه از مرحله تولید، فــرآوری، تبدیل و مصرف را 
شامل می شود. گندم مصداق بارز این مسئله است. 
در این نوع محصول با ضایعــات زیادی از مرحله 
برداشــت تا مصرف مواجیهم که باید مورد توجه 
جدی قرار گیرد. به این نکته هم باید اشــاره کنم 
که متاسفانه هم اکنون آمار مناسبی در باره جایگاه 
تجارت الکترونیک درنظام توزیــع نداریم اما این 
مسئله بیش از پیش باید در حوزه نظام توزیع مورد 
توجه قرار گیرد. درحالی که سایر کشور ها در حوزه 
تجارت الکترونیک، محیط تجاری، زیرســاخت ها، 
فناوری، محیط های اجتماعــی و قانونی، پذیرش 
تجارت الکترونیک توسط بنگاه ها و مصرف کنندگان 
رتبه بندی دارند اما در کشور ما نه تنها از رتبه بندی 
خبری نیســت بلکه حتی وضعیت قابل قبولی هم 
وجود ندارد. عالوه بر این متاســفانه بازارهای پولی 
و مالی قوی برای شبکه توزیع مشاهده نمی شود و 
این یکی از نقاط ضعفی است که وجود دارد. چنانکه 
اشاره شد در ســال های اخیر چندباری هم بحث 
بانک اصناف مطرح شــد اما به سرانجامی نرسید. 
به عبارت دیگــر از این بازار ها در نظام توزیع بهره 
کمی برده ایم. پائین بودن سهم فروشگاه ها در توزیع 
کاال نیز ضعف دیگری است. به عنوان مثال بیشترین 
میزان مبادله کاال با مشتری در شبکه خرده فروشی 
انجام می شود درحالی که درکشورهای دیگر مردم 
بیشتر به فروشگاه های بزرگ روی می آورند. البته 
افزایش سهم فروشــگاه های بزرگ اصال به معنای 
تعطیلی خرده فروشی ها نیست بلکه به این معنی 
است که سهم فروشــگاه های بزرگ در مقایسه با 
خرده فروشی ها اصالح شود. به عبارت دیگر سهم 
هر دو شــبکه به فراخور کاال و شرایط جغرافیایی 

باید افزایش یابد. 
شرایط رعایت حقوق مصرف کنندگان در 
با کشورهای دیگر چگونه  مقایسه  ایران، در 

است؟ 
رعایت حقــوق مصرف کننده یکی از مهمترین 
شاخص ها در نظام توزیع است که در تمام کشور ها 
به آن توجه ویژه دارند. چنانکه نه تنها مشــخصات 
کامل تجاری ســازی در اختیار مصرف کننده قرار 
می گیرد بلکه حتی در این کشور ها امکان تعویض 
و مرجوعی کاال برای مصرف کنندگان وجود دارد. 
از ســوی دیگــر ارزیابی مداوم عملکــرد کیفی و 
معتبربــودن واحدهای تامین کننده کاال به منظور 
حفظ حقــوق مصرف کننده همــواره مورد توجه 
متولیان فروشگاه ها اســت. اما متاسفانه در ایران 
این گونه نیست. نخستین بار در سال 1389 بود که 
قانون حمایت از مصرف کننده به تصویب مجلس 
رســید اما همین قانون دارای نواقصی بوده و هنوز 

متاسفانهمادر
ایرانبامداخالت
مستقيمدولتدر
مراحلمختلف
نظامتوزیعروبرو
هستيمدرحالیكه
اینمداخله
دركشورهای
توسعهیافته،یا
وجودنداردیا
بسيارمحدود
است.
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اجرایی نشده است. یا اینکه شاهدیم که در موضوع 
خدمات پس از فروش و گارانتی، همواره اعتراضات 
جدی وجود دارد. بحث نظارت ها و کنترل بر مراکز 
فروشــگاهی نیز از دیگر مواردی است که با حقوق 
مصرف کننــده ارتباط دارد اما در ایران به شــدت 
ضعیف است و باید فعالیت بیشتری در این بخش 

صورت گیرد. 
اولویت هایی  چه  به  توجه  می کنید  فکر 
می تواند مسائل موجود در نظام توزیع که به 

برخی از آن ها اشاره کردید را مرتفع کند؟ 
آموزش از مهم ترین این راهکارهاست. علی رغم 
اینکه در سایر کشــور ها، آموزش ها و مهارت های 
مختلفی برای عامالن شبکه توزیع از جمله آموزش 
نگهداری، تامین، حفظ، امنیت، سالمت و بهداشت 
مواد غذایی و اســتاندارد ها وجود دارد و در شبکه 
توزیع بســیار حائز اهمیت اســت اما در ایران به 
بحث آموزش توجه چندانی نمی شود، درحالی که 
مدیریت بهتر کاال و نگهــداری از کاال ها برای هر 
فعال اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند از 
طریق آموزش محقق شود. متاسفانه در دانشگاه ها، 
کتب، پروژه ها، مراکز پژوهشــی و کنفرانس ها به 
نیازهــای نظام توزیع توجهی نمی شــود، بنابراین 
در ایــن زمینه با نقصان جدی روبرو هســتیم که 
باید مورد توجه زیــاد قرار گیرد. تحقق این هدف 
نیازمند بهبود قانون و مقررات از جمله قوانین نظام 
صنفی برای حمایت از حقوق مصرف کننده است 
چنانکه مثال در کشور ایتالیا برای توسعه و نوآوری 
واحدهای توزیعی حتی خرده فروشی، عمده فروشی 
و تعاونی هــا قانون وجــود دارد و از آن ها حمایت 
ویژه ای می شود. در مالزی هم همین طور است. در 
این کشور قوانینی وجود دارد که به توانمندشدن 

شبکه توزیع کمک قابل توجهی می کند. 
برخی کارشناسان، مداخله دولت در نظام 
توزیع را مشکلی اساسی و برخی دیگر آن را 
ضروری می دانند. به اعتقاد شما نسبت دولت با 

نظام توزیع چگونه باید باشد؟ 
بحث مداخله دولت در بازار شاخصه مهم دیگری 
اســت که در ارتباط با نظام توزیع مطرح می شود. 
متاسفانه ما در ایران با مداخالت مستقیم دولت در 
مراحل مختلف نظام توزیع روبرو هستیم درحالی که 
این مداخله در کشورهای توســعه یافته، یا وجود 
ندارد یا بسیار محدود است. در این کشور ها دولت ها 
به جای مداخله به نظارت بســنده می کنند اما در 
کشور ما در شرایط مختلف با مداخله های مستقیم 
دولت روبرو هستیم که همین مسئله مشکالتی را 
در نظام توزیع ایجاد می کند. البته هرچند آن طور 
که باید و شــاید به این نظام توجه نشده است اما 
باز هم از نقاط قوتی برخوردار اســت. مثال در نظام 
توزیع به ویژه در بحث بازار عمده ترین نقاط قوت به 
پیشینه تاریخی قوی در حوزه بازار ها و آداب تجارت 
برمی گردد. حتی در مقابل بازارهای اصیل و قدیمی 
شاهد مراکز دینی مرتبط با علوم تجارت بودیم که 

احکام تجارت را به طور مستمر به بازاریان منتقل 
می کردند. به رغم آنکه در شــاخص آموزش رتبه 
خوبی نداریم و فعالیتی دراین باره نداشته ایم اما در 
گذشته عالوه بر آداب اسالمی، آموزش علوم مرتبط 
از طریق مســاجد در کنار بازار ها مطرح بوده است 
که جایگاه ما را خصوصا از منظر پیشــینه اخالق 
در تجارت، نسبت به کشورهای دیگر در وضعیت 
بهتری قرار می دهد. تنوع فعاالن نظام توزیع نقطه 
قوت دیگری اســت که وجود دارد. در ایران بخش 
خصوصی بیش از ســایر بخش هــا در نظام توزیع 
فعال است که قائل به سرمایه گذاری است اما برای 
تحرک بیشتر این بخش باید نسبت به رفع نواقص 
و موانع موجود اقدام کرد تا شاهد اتفاقات مثبت در 
این بخش باشیم، چراکه شبکه توزیع توانایی جذب 
نیروی کار چه به صورت ســاده و چه تخصصی را 
داراست ضمن اینکه توجه به این موارد می تواند در 
بخش تولید و توزیع منجر به اشتغال پایدار شود. 
البته در کنار این ها نقاط ضعفی هم در نظام توزیع 
وجود دارد که باید به ســمت بهبود آن ها حرکت 

کنیم. 
این ضعف ها چه هستند؟ 

اولین مــورد که در بند 23 سیاســت اقتصاد 
مقاومتی نیز به آن اشاره شده است، بحث شفافیت 
اطالعات در مورد قیمت ها، کیفیت، میزان کاال و 
اطالعات مورد نیاز مصرف کننده برای محصول تا 
اطالعات الزم بــرای تصمیم گیران جهت توزیع و 
گردش کاال اســت. این درحالی است که بعید به 
نظر می رسد هم اکنون اطالعات دقیقی از وضعیت 
گردش و موجودیت کاال در شبکه های توزیع داشته 
باشیم. به میزان کاال چه در بخش تامین و چه در 
بخش توزیع، اطالعاتی وجود دارد اما متاســفانه 
به دلیل شــفاف نبودن اطالعات در جریان گردش 
کاال ها در کشــور با پدیده قاچاق روبرو می شویم. 
حتــی وقتی به آمار و مســائل کلیــدی مراجعه 
می کنیم با اختالفات شــدیدی روبرو می شویم و 
این نشــان می دهد که اطالعات کافی در ارتباط 
با شبکه توزیع کاال نداریم. باالبودن هزینه مبادله 
ضعف دیگری است که در این نظام مطرح می شود. 
به عنوان مثال کاال ها را با شیوه های غیراقتصادی 
مبادله می کنیم که این مسئله موجب می شود بهای 
تمام شده کاال تا زمانی که به دست مصرف کننده 
برســد، افزایش چشمگیری داشــته باشد یا در 
بسیاری از موارد با کاالیی که از هزاران کیلومتری 
وارد کشور می شود، توان رقابت نداشته باشد و این 
خود منجر به افزایش قیمت تمام شده کاال می شود. 

مسئله دیگر به کمرنگ بودن استاندارد ها در فرآیند 
توزیــع و الزامات قانونی برای رعایت اســتاندارد 
برمی گردد. عدم نظارت کامل در چرخه توزیع کاال 
و خدمات، عدم انسجام کامل در تصمیم گیری ها 
و مدیریت شــبکه توزیع از تامین تا توزیع نهایی 
و رســاندن کاال به دســت مصرف کننده مشکل 
دیگری اســت که موجب سردرگمی تولیدکننده 
و مصرف کننده نهایی می شود.رقابتی نبودن کاال 
در بــازار، توجه ناکافی به حقوق مصرف کننده در 
مباحثــی چون خدمات پس از فــروش، گارانتی، 
تعویض و مرجوع شــدن کاال، کیفیت، احترام به 
حقوق مشتری، ارائه کاال در مکان های استاندارد، 
مشــتری مداری به معنای دقیق از دیگر مواردی 
هستند که در شبکه توزیع توجه چندانی به آن ها 
نمی شود. علت این بی توجهی ها هم ناکافی بودن 
قوانین و مقــررات، پائین بودن ســطح آموزش و 
مهارت، و ناکافی بودن دانش تجاری و تخصصی در 

فعاالن شبکه توزیع است.
با این تفاسیر یک نظام توزیع مطلوب چه 

مولفه هایی باید داشته باشد؟ 
یــک نظام توزیع مطلوب ۴ تــا 5 مولفه اصلی 
می تواند داشته باشــد که پایین بودن هزینه برای 
جابجایــی کاال از محل تامین تــا مصرف یکی از 
مهمتریِن این ویژگی هاست. اینکه کاال در حداقل 
زمــان ممکن از محــل تامین بــه محل مصرف 
منتقل شــود ویژگی دیگری است که به مطلوب 
شــدن نظام توزیع کمک می کند. رعایت تمامی 
اســتانداردهای مرتبط با ســالمت کاال در شبکه 
توزیع، رعایت استانداردهای حقوق مصرف کننده، 
بحث پشــتیبانی نظــام توزیع از بخــش مولد از 
ویژگی های دیگر نظام مطلوب توزیع اســت تا از 
این طریق بخش مولد و تولید کشــور پشتیبانی 
و حمایت شــود. برای این اهداف هم باید دروهله 
اول زیرساخت ها را توسعه دهیم تا هزینه ها کاهش 
یابد. توسعه ظرفیت انبار ها، سیلو ها، سردخانه ها، 
مراکز بارانداز کاال، توســعه میادیــن میوه وتره بار، 
سیستم تخصصی حمل ونقل کاال و بسته بندی از 
جمله مهم ترین مواردی هستند که می توان برای 
توسعه زیرساخت ها از آن ها بهره برد. بعد از توسعه 
زیرساخت ها، به محورهایی از این دست باید توجه 
نشان داد: بهره گیری از روش های نوین توزیع کاال 
با اســتفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک، توسعه 
شــهرک های صنفی، توجه جدی به توسعه نام و 
نشان های تجاری، توسعه فروشگاه های زنجیره ای، 
رعایت حقــوق مصرف کننــده در اثربخش کردن 
استاندارد ها و نظارت ها، بازنگری در قانون حمایت از 
مصرف کننده و ایجاد ساختارهای حقوقی و قانونی 
برای اجرای قوانین و مقررات. البته بازنگری قوانین 
جاری بــرای جلوگیری از تخلفات در نظام توزیع، 
تقویت سیستم بسته بندی، نگهداری و رتبه بندی 
نظام توزیع نیز برای رسیدن به یک نظام مطلوب 

توزیع ضرورت جدی دارد.

عدمانسجام
كاملدر

تصميمگيریها
ومدیریت

شبكهتوزیعاز
تامينتاتوزیع

نهاییورساندن
كاالبهدست
مصرفكننده

مشكلیاستكه
موجبسردرگمی

توليدكنندهو
مصرفكننده

نهاییمیشود.
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آماده، و به آمار ها و نیاز داخلی و نظام عرضه و تقاضا 
توجه گردد. 

علی رغم وجــود برنامه های بلند و کوتاه مدت از 
جمله سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله توسعه، 
متاسفانه طی سال های اخیر، عدم ارزیابی عملکرد و 
عدم اصالح سالیانه برنامه ها نظام برنامه ریزی کشور 
را با چالش مواجه کرده اســت. توجه کامل به طرح 
آمایش سرزمین، ظرفیت ها و پتانسیل منطقه ای و 
در یک کالم آنچه با عنوان ابالغیه اقتصاد مقاومتی 
شناخته شده است، با توجه به تهدید و تحریم های 
بین المللی، تورم و رکود موجود در کشور، بیش از هر 
زمان دیگری در برنامه ریزی کشور احساس می شود. 
به عبارت دیگر توجه به داشته ها و مزیت ها می تواند 

ما را کمتر به دیگران و خارج کشور وابسته کند. 
با توجه به نیاز کشور، نرخ رشد جمعیت، توجه به 
بنیه اقتصادی کشور خصوصا تولید در همه بخش های 
مولــد، واردات، و توجه به میــزان عرضه و تقاضا، 
بهره وری و حمایت از تولیدات داخلی، سرمایه گذاری 
و تولید با نگاه برون گرا و در   نهایت توسعه صادرات از 
جمله راهکار هایی اســت که توجه به آن در اقتصاد 
مقاومتی حیاتی است. یکی از بخش های مهم کشور 
که می تواند در بهبود نظام توزیع نقشی کلیدی ایفا 
کند، بخش کشاورزی اســت که با نگاهی دقیق تر 
بــه آن درمی یابیم نظام برنامه ریزی تا چه حد دچار 

مشکالت اساسی است و بایستی اصالح شود:
عدم برنامه ریزی و توجه به مقوله کاشت، داشت و 
برداشت و عدم استفاده کامل از سیستم های مکانیزه 
کشاورزی و آبیاری قطره ای باعث شده است که پس 
از گذشــت 3۶سال از انقالب اسالمی، هنوز مشکل 
تولید و توزیع کاالهایی نظیر سیب زمینی و پیاز در 
کشور حل نشود. در سالی که تولید این محصوالت 
زیاد است، تقاضای اعطای جایزه صادرات به منظور 
حمایــت از صــادرات محصول اضافی می شــود و 
وقتی که محصول کم است تقاضای افزایش تعرفه 
صــادرات جهت منع صدور مطرح می گردد که این 
موضوع خود نشانگر عدم برنامه ریزی در این بخش 

استراتژیک و مهم کشور است. 
وجود سالیانه حدود 110 میلیون تن محصوالت 
کشاورزی و 30 درصد ضایعات از نکات قابل توجه 
در نظام برنامه ریزی بخش کشاورزی کشور است 
که نشانگر عدم توجه به حلقه های مفقوده در نظام 
مهندســی و برنامه ریزی، تولیــد، توزیع و مصرف 
کشور است. عدم شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی  
و زیاده خواهی شــخصی از دیگر مباحثی است که 
نظام برنامه ریزی کشــور را با مشکل جدی مواجه 

کرده است. 

نظام توزیع بخش مهمی از زنجیره تولید در کشور 
است و لذا وضعیت فعلی آن تابع رفتار تولیدکننده، 
واردکننده و تامین کننده کاال است. ضمن اینکه بازار 
رقابتی مناسب و اوضاع شفاف در زنجیره تامین کاال 
وجود ندارد، داللی و واسطه  گری به شکل فعلی در 
وضعیت توزیع کشور قابل قبول نبوده و نظام کنترلی 
در شــرایط کنونی که در تامین و تدارک اختالف 
فاحش نرخ ارز وجود دارد، جوابگو نیســت. در زیر 
مواردی کــه در زمینه اصالح نظام توزیع در جهت 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می تواند موثر افتد را به 

صورت فهرست وار مورد اشاره قرار می دهم:
1- برنامه ریزی و سیاســت گذاری اصولی توســط 
دولــت، واگذاری تصمیم گیری ها جهت فعال کردن 
اتحادیه ها و تشــکل های فراگیر و ملی، و همچنین 

واگذاری سیستم کنترلی و جوابگویی به خود آن ها.
2- توجــه و نگاه به امکانات داخلــی، اصالح رویه 
تامیــن و توزیع به نحوی که با مدیریــت واردات و 
حمایت از تولید و حداکثر اســتفاده از توان داخلی 
و تکمیل نمودن ظرفیــت خالی واحد های تولیدی 

به منظور تامین کاالهای اساسی همراه باشد.
3- عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی خصوصا 
در وزارتخانه هــای اصلی، عاملی اســت که نظام 
توزیع را دچار مشــکل کرده اســت. امید است با 
اجرایی کردن قانون انتزاع و ارجاع مسئولیت تولید 
و تنظیــم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
وزارت جهادکشاورزی این معضل به شکل اصولی 

اصالح شود. 
۴- مشکل نظام توزیع دولتی رانتی و غیرقابل رقابت 
و عدم وجود شــفافیت در اقتصاد کشور و زنجیره 
تامین جدی اســت. بهترین راه حــل این معضل، 
سیاست گذاری دولتی و برنامه ریزی اصولی و ایجاد 
فضای رقابتی شفاف و غیررانتی توسط حاکمیت و 

تصدی گری توسط بخش خصوصی است. 
5- رانت زدایی، شفاف ســازی، استفاده حداکثری از 
توان داخلی با توجه به مزیت ها، فعال کردن اصناف، 
اتحادیه و تشکل های مردم نهاد فراگیر و ملی می تواند 

باعث هم افزایی و بهره وری شود. 
۶- سیاســت های فعلی غیراصولی، اتفاقی، فصلی 
و ُمســّکن اســت. در مقابل، برنامه ریــزی جامع و 
اســتراتژیک با توجــه به توان داخلی و توســعه و 
ترویج آن جهت تامین نیاز اصلی کاالهای اساســی 
از عمده مسایل زیربنایی است، ضمن اینکه کشت 
برون مرزی را بابت تامین کمبود کاالهای اساســی 
بخش کشاورزی می توان در برنامه ریزی ها لحاظ کرد. 
۷- عملکرد تشــکل های توزیعــی درحال حاضر 
کامل نیســت. نمایندگان اصنــاف فراگیر و ملی 

بایستی مشخص شــوند، تا دولت با برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری، مسئولیت اصلی را به آن ها واگذار 

کند و پاسخگویی را نیز از آن ها بخواهد. 
8- علل افزایش هزینه های دوبرابری توزیع در ایران 
نســبت به کشور های پیشــرفته، عدم برنامه ریزی 
صحیح و اصولی، عدم شــفافیت کامل، وجود بازار 
غیرقابل رقابت و رانتی، عدم توجه به مکانیزم واقعی 
عرضه و تقاضا، و عدم نظارت و وجود واسطه گری و 
داللی چندین مرحله ای است که از میان بردن آن ها 

از ضروریات است.
9- قطعاً وجود قاچاق نظام توزیع را با اختالل مواجه 
می نماید و تنظیم تعرفه ها خصوصاً در کمیســیون 
ماده یک سازمان توســعه تجارت ایران با توجه به 
پارامتر ها و مولفه های مختلف بایستی به گونه ای شود 

که قاچاق کاال به کشور، مقرون به صرفه نباشد. 
10- هماهنگــی کامل بین دســتگاه های اجرایی 
کــه بیش از 30 دســتگاه در نظام تجــارت اعم از 
ســرمایه گذاری، تولید، واردات، توزیــع، صادرات و 
خصوصا ســتاد تنظیم بازار را شامل می شود، الزمه 

اصالح وضعیت کنونی نظام توزیع کشور است. 
11- مناطــق آزاد و ویژه خــارج از قلمرو گمرکی 
کشور هستند و اعتقاد ندارم که در نظام توزیع کشور 
خدشه وارد می نمایند. در صورتی که قوانین مناطق 
آزاد به نحوی کامل اجرا شــود و نظام توزیع اصالح 
گردد، وجود این مناطق تهدیدی نخواهد بود، بلکه 
باعث تسهیل تجارت می شود. وجود مناطق آزاد و 
ویژه در شــرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی می تواند 
کارساز باشد و به امور اقتصادی و تجاری کشور کمک 

کند.
12- نظام تعرفه ای بایســتی اصالح شود و حمایت 
از تولید داخلی با ایجاد فضای رقابتی و متناسب با 

اقتصاد مقاومتی، صورت پذیرد. 
13- شــبکه های توزیع کاال تاکنون به رســالت و 
وظایــف اصلی خود عمل نکرده اند. مشــکلی که 
از نظام کلی برنامه ریزی و توزیع نشــأت می گیرد 
و اگر سیاســت های کلی و استراتژیک به شرحی 
که گفته شــد اجرایی شــود، آن هنگام است که 
شبکه های توزیع عمده و خرده فروشی و شبکه های 
کلی و مویرگی با حذف دالل بازی و واســطه گری 
غیرضــروری می توانند نقش بهتری ایفا کنند و با 
حاشیه ســود قابل قبول نسبت به ارائه خدمات به 

مردم عزیز کشورمان اقدام نمایند. 
 

به منظور عملیاتی شدن این پیشنهادها ضروری 
است فضای کسب وکار به منظور سرمایه گذاری در 
ایــن بخش با امنیت کامل و حداقل بوروکراســی 

قلب تپندۀ تولید
راهكارهاییبرایاصالحنظامتوزیعدرجهتاقتصادمقاومتی

 کیومرث کرمانشاهی 
معاون سابق سازمان 
توسعه تجارت

عدمبرنامهریزی
صحيحواصولی،
عدمشفافيت
كامل،وجودبازار
غيرقابلرقابت
ورانتی،عدم
نظارتووجود
واسطهگری
چندینمرحلهای
ازجملهعلل
افزایش
هزینههایتوزیع
درایراننسبت
بهكشورهای
پيشرفتهاست.
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یکی از شاخصه ها، مردمی شدن اقتصاد است بنابراین 
سیاست گذاران باید به این موضوع بیشتر توجه کنند 
و الگوی اینچنینی را در شبکه توزیع مستقر کنند. 
متاسفانه هنوز در موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش 
توزیع نتوانسته ایم حرفی برای گفتن داشته باشیم 
و حتی این مســئله را در موضوعاتی چون فرآیند، 
ســاختار و حتی نظام توزیع مشــاهده نمی کنیم. 
بنابراین در نظام توزیع مشکالت بزرگی داریم که باید 
مورد مهندسی مجدد قرار گیرد تا شبکه های توزیع 

در زیرمجموعه  اقتصاد مقاومتی نیز پاسخ گو باشد. 

چــون ۶  متولــی  دســتگاه های  عملکــرد 
وزارت خانه های صنعت، معــدن و تجارت و 
جهاد کشاورزی درباره نظام توزیع از دیگر مسائلی 
است که قابل ذکر است. هرچند به نظر می رسد در 
دولت های گذشته نیز دستگاه های متولی، عالقه مند 
به رفع مشکالت نظام توزیع کشــور بوده اند اما در 
عمل، اتفاق خاصی دراین باره رخ نداده اســت. در 
دولت جدید نیز اقداماتی برای رفع مشکالت موجود 
اندیشیده شده است اما به نظر می رسد وضعیت نظام 
توزیع کشور و رفع مسائل موجود آن به سبک زندگی 

و فرهنگ توزیع بازگردد.
به عبارت دیگر، بررســی نظام توزیع کشــور 
مرتبط بــه یک یــا دو وزارتخانه نیســت بلکه 
موضوعــی چندوظیفه ای اســت. به عنوان مثال، 
شهرداری مغازه و تراکم می فروشد و از طرف دیگر 
تجاری سازی افزایش می یابد. این مسئله موجب 
می شــود که کمیت افزایش یابــد و به کیفیت 
توجهی نشود. بنابراین متولیان امر از جمله وزارت 
صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی و مدیریت 
شهری باید بتوانند ساماندهی بیشتری دراین باره 

صورت دهند. 

با این تفاســیر برای بهینه سازی و افزایش ۷ 
بهره وری کــه یکی از موضوعــات مهم و 
اساسی در نظام توزیع است، توجه به الگوهای علمی 
و موضوعات تحقیق و توسعه دراین زمینه بیش از 
پیش حائز اهمیت است. ساده ترین موضوعات در 
نظام توزیع این اســت که کاال از تولید به مصرف 
برســد. بنابراین برای تحقق اهداف موردنظر باید 
ساده سازی کنیم و از پیچیدگی ها فاصله بگیریم 
و به سمت وسوی کیفیت مناسب به جای کمیت 
حرکت کنیم. قطعا در این میان اتاق های بازرگانی 
می توانند ســردمدار موضوعات تجاری و بازرگانی 
باشــند و نقش مهمی را در تحقق این هدف ایفا 
کنند. از ســوی دیگر رضایت مشتری عالی ترین 
موضوع در بحث توزیع است که باید در حد اعلی 

به آن توجه شود.

نظــام توزیع در کشــورهای مختلــف دارای ۱ 
تعاریف متفاوتی اســت اما آنچــه که در نظام 
توزیع کشــور ما به صورت شبکه مویرگی درجریان 
اســت، اصناف و شبکه های فروشــگاهی نام دارند. 
تعداد این فروشگاه ها در برخی کشور ها بیشتر و در 
برخی کمتر است. به عنوان مثال، در دنیا به ازای هر 
200 نفر یک فروشــگاه وجــود دارد اما در ایران به 
ازای هر 33 نفر یک فروشگاه موجود است. به عبارت 
دیگر تعداد فروشــگاه هایی که درکشور وجود دارد، 
یک هفتم معدل جهانی است. به بیانی دیگر تعداد این 
فروشگاه ها از نظر کمیت در کشوری چون ایران روبه 
افزایش است اما از نظر کیفیت با آسیب هایی مواجه 
است. این مسئله موجب می شــود در نظام توزیع 
کشــور، هزینه مبادالت یا قیمت تمام شده کاال ها 
افزایش یابد. البته ناگفته نماند که وجود واسطه ها 
در نظام توزیع نیز از دیگر دالیلی است که منجر به 
افزایش قیمت می شود و این یکی از ضعف هایی است 

که هم اکنون در نظام توزیع کشور وجود دارد. 
خالی بودن ظرفیت این واحد ها یا فروشگاه ها نکته 
دیگری اســت، چراکه این مسئله موجب می شود 
قیمت تمام شــده کاال ها افزایش یابد و این مسئله 
مشکالتی را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر در 
زمان هایی چون ایام عید که تقاضا افزایش می یابد، 
قیمت ها نیز به تبع آن افزایش می یابد. علت نیز به 
این برمی گردد که ظرفیت این واحد ها برای مدتی 
مثال 5، 8، 10 ماه بیشتر خالی ماند ه است و مسئوالن 
این واحد ها در این ایام می خواهند حداکثر استفاده 
را داشته باشند. بنابراین متولیان امر باید توجه داشته 
باشند که به جای کمیت، کیفیت کاال ها افزایش یابد. 

مسئله اصلی در تفاوت فلســفه نظام توزیع 2 
در کشــور ما با کشــورهای دیگر است. نظام 
توزیع در کشورهای پیشرفته به صورت فروشگاه های 
زنجیره ای و بزرگ است که معموال این نوع فروشگاه ها 
جوابگوی تامین نیازهای مردم است. علت این مسئله 
نیز به سبک زندگی مردم بازمی گردد. به عبارت دیگر 
فروشگا ه ها در کشورهای پیشرفته با سبک زندگی 
مردم تناســب و همخوانی دارد. عالوه بر این مردم 
می توانند در یک فروشگاه تمامی مایحتاج روزانه خود 
را تامین کنند اما این مسئله در کشوری چون ایران 
تفاوت زیادی با این دست کشور ها دارد. درحالی که 
طی ده سال گذشته تصور می رفت مدل فروشگاه های 
بزرگ متناسب با سبک و فرهنگ ما باشد اما امروز به 
نظر می رسد پیاده سازی مدل فروشگاه های بزرگ در 

ایران نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر باشد. 

موانع نظام توزیع از دیگر مواردی اســت که 3 
قابل طرح اســت. به عنوان مثال در 20 سال 

گذشته مشکالتی در سیســتم توزیع کشور وجود 
داشت اما الگوهای مناسبی در تعاونی های مصرف 
حاکم بود که اکنون مورد اســتفاده قرار نمی گیرد. 
تعاونی هــای مصرف در دهــه 13۶0 و حتی دهه 
13۷0 پاســخ گوی نیاز عموم بودنــد و هر نهاد و 
سازمانی یک تعاونی مصرف داشت اما امروز دیگر از 
آن تعاونی های مصرف خبری نیست و فقط نام آن ها 
باقی مانده است. عالوه براین خیلی از این تعاونی ها 
تعطیل شده و نتوانسته اند به فعالیت خود ادامه دهند. 
بنابراین مدل تعاونی های مصرف ما – دولتی، تعاونی 
و آزاد - باید پاسخ گوی نیاز همگان باشد، اما به نظر 
می رســد این مدل ها در صورت رقابت آزاد نتوانند 
پاسخ گو باشند. حدود 15 سال قبل، مردم به راحتی 
و با قیمتی مناسب می توانستند از تعاونی های مصرف 
منطقه و محله سکونت خود مایحتاج خود را تامین 
کنند اما امروز شــرایط به گونه ای است که قیمت 
کاال با فروشگاه های زنجیره ای تفاوت خاصی ندارد، 
بنابراین مردم ترجیح می دهند از سوپرمارکت های 
نزدیک محل سکونت خود اقدام به تامین کاالهای 

مورد نیاز خود کنند. 

مســافت و بُعد زمانی مسئله دیگری است ۴ 
که درنظام توزیع با چالش هایی روبرو است. 
معموال در همه جای دنیا الگوی صحیح نظام توزیع 
این اســت که خریدار با حداقــل زمان و کمترین 
مسافت بهترین خرید را انجام دهد که از این طریق 
بتواند نیازهای خود را برطرف کند. اما در کشــور 
ما خالف این مســئله صادق است. به عنوان مثال 
فروشگا ه ها در کشور ما عمدتا در محله های شلوغ و 
پررفت وآمد یا محل هایی هستند که فاقد پارکینگ 
یا محل پارک خودرو است، در چنین شرایطی مردم 
به دنبال جای پارک خودرو ها سرگردانند و مجبور 
می شوند وسایل نقلیه خود را 500 یا هزار متر باال تر 
از محــل موردنظر پارک کنند که همین مســئله 
مشکالتی را به دنبال دارد. بنابراین سهولت دسترسی 
از دیگر مسائلی است که در الگوهای کارکردی باید 

مورد توجه قرار گیرد. 

اما درباره ارتباط نظام توزیع با اقتصاد مقاومتی ۵ 
ذکر چندنکته ضروری به نظر می رسد؛ ابالغیه 
اقتصاد مقاومتی از نظر ریشه ای با آسیب های جدی 
مواجه است، چراکه ابالغیه الگوی باالدستی است و 
باقی حوزه ها باید خود را با آن تنظیم کنند و براین 
اساس حرکت کنند. این درحالی است که موضوع 
اقتصــاد مقاومتی هنوز در بخــش توزیع در عرصه 
عمل به منصه ظهور نرسیده اســت. با این رویکرد 
قطعا نظام توزیع ما آنچنان که باید و شــاید با این 
موضوع ارتباطی پیدا نکرده است. در اقتصاد مقاومتی 

بایدها و نبایدهای نظام توزیع کشور
نظامتوزیعبرایهمراهیبااقتصادمقاومتی،مهندسیمجددنيازدارد

 حمید علیخانی 
معاون سابق 

وزیر بازرگانی و 
مدیرعامل سابق 
شرکت بازرگانی 

دولتی ایران

درهمهجایدنيا
الگویصحيح

نظامتوزیعاین
استكهخریدار
باحداقلزمانو
كمترینمسافت
بهترینخریدرا
انجامدهدكهاز
اینطریقبتواند
نيازهایخودرا
برطرفكند.اما

دركشورماخالف
اینمسئلهصادق

است.
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مراحل  گــزارش  ایــن 
انباشت، توزیع و بازاریابی 
هشــت زنجیره مختلف 
مورد  را  غذایــی  ارزش 
بررســی قرار می دهد تا 
درس های  چه  که  دریابد 
می تــوان  عملــی ای 
درباره نحــوه کارکرد این 
چالش هایی  زنجیره هــا، 
که پیش روی خود دارند، 
و چگونگــی بهره گرفتن 
نوظهور  فرصت هــای  از 
در بازاریابــی محصوالت 
متنوع،  و  مختلف  غذایی 
آموخت. تمرکز بر جزئیات 
زنجیره های  عملکــردی 
ارزش غذایی – شــبکه های تجــاری ای که بر 
همــکاری میان تولیدکننــدگان مواد غذایی، 
توزیع کنندگان، و فروشندگان آن ها تکیه می کند 
تا به اهداف اقتصادی و اجتماعی مشترکی دست 
یابد –  نشان می دهد که چطور می توان انتقال 
محصوالت مختلف کشاورزی از عرضه کنندگان 
منطقــه ای مواد غذایی و خریــداران آن ها به 

مصرف کنندگان را تسهیل نمود.
کارکرد تجاری کلیدی یــک زنجیره خلق  

ارزش شامل موارد زیر است:
به کار گرفتن تولیدکنندگان و توســعه 

شبکه های تولید
مختلف  محصوالت  تشــخیص 
برای  نماد تجاری  ایجاد  زراعی، 

آن ها، و بازاریابی شان
زیرســاخت ها  مدیریــت 
و  بســته بندی،  انتقال،  برای 

نقل و انتقال محصوالت زراعی
برای  خریــداران  با  چانه زنی 
عادالنه ای  سود  و  بازده  تضمین 

برای تولیدکنندگان
با تحلیــل تجربه هــای موفق و 
ناموفــق در زنجیره هــای ارزش مــواد 
غذایی، امیدواریم بتوانیم نقشه راهی پیش روی 
سازمان های عالقه مند به ایجاد نظام های منطقه ای 
مواد غذایی بگذاریم تا بر اساس آن بتوانند بستری 
مناسب برای این کار بسازند، از موانع و مشکالت 
پیش رو اجتناب کننــد، و اهداف بلندپروازانه و 

آینده نگرانه ای برای آینده ترسیم کنند.
برای بررسی تنوع تولیدکنندگان، کشت زارها، 
انواع مشــارکت یا  ترکیبات تولید، بازارها، و 
همکاری، چند مطالعه موردی را مورد بررســی 
قرار داده ایــم. مطالعاتی که بر اســاس انواع 

سامانه های توزیع طبقه بندی شده اند.

انتقال غذا
در امتداد زنجیره توزیع

گزارش آینده نگرانه نوآوری ها در توزیع منطقه ای مواد غذایی 

 آدام دایموند
کارشناس بازاریابی 
کشاورزی

 جیمز بارهام
اقتصاددان

 ترجمه: بابک واحدی
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بررســی چهار الگوی موردبحث از طریق مطالعات 
موردی مطرح شده حقایق جالب توجهی را مقابل چشم 
عالقه منــدان به این حوزه و فعاالن تولید و توزیع مواد 

غذایی می گذارد:

سطح سرمایه گذاری در زیرساخت ها باید با مرحله 
سازمان دهی ظرفیت های توسعه و بازاریابی 

متناسب و هم خوان باشد.

یــک ســازمان چقــدر بایــد در زیرســاخت ها 
سرمایه گذاری کند، و این سرمایه گذاری باید چه زمان 
انجام شود، که برای موفقیت و حتی بقای کسب وکار 
ســازمان و بنگاه تجاری مفید و حیات بخش باشــد. 
منطقی بودن این کــه »توزیع کنندگان زنجیره ارزش 
مواد غذایی در زیرســاخت ها ســرمایه گذاری کنند یا 
نه«، بــه مقیاس عملیاتی، نزدیکی به مشــتریان، در 
دســترس بودن دارایی های موجــود توزیعی، ظرفیت 
مالی، و توانایی ســازمان در ایجاد ارزش در سراســر 
زنجیره عرضه، بستگی دارد. چهار الگوی غیرانتفاعی 
توزیع عموماً به ســمت ســرمایه گذاری بیش ازحد در 
زیرساخت ها گرایش دارند، و علّت توانایی این الگو در 
اعطای امتیاز و کمک های بالعــوض و گرایش آن به 
تمرکز بــر نیازهای جامعه و نه دارایی های قابل انتقال، 
است. چهار الگوی توزیع تعاونی محافظه کارتر هستند؛ 
آن ها فقط در زیرساخت هایی سرمایه گذاری می کنند 
که با رشــد کسب وکار و الزامات آن سازگار و هم خوان 

هستند.

مدیران زنجیره ارزش باید حفظ هویت از مزرعه 
تا بازار را تضمین کنند تا بتوانند فرایند بازاریابی 
را تسهیل و موضع چانه زنی با خریداران را بهبود 

ببخشند.

گونه های حفظ هویتی که الگوهای مختلف توزیع 
بــه کار گرفته اند تا محصوالت شــان را از هم متمایز 
ســازند، عمدتاً بر روابط میان زارعان، خرده فروشان و 
مصرف کنندگان استوار هســتند. وقتی اعتماد بسیار 
زیادی میان  مصرف کنندگان و فروشــنده وجود دارد، 
چندان نیازی نیســت که مشــخص کنید کدام زارع 
کدام ماده غذایی را تولید کرده اســت، یا این که از یک 
نظام استاندارد طرف ثالث بهره بگیریم. وقتی اعتماد 
کم تری وجود دارد یا چندان ارتباط اجتماعی ای میان 
مصرف کنندگان و فروشندگان وجود ندارد، اعالم هویت 
زارع بر روی بســته بندی محصول به فرایند بازاریابی 
کمــک می کند و موضع بهتــری را در فضای رقابتی 

فروش به فروشــنده می دهد تا با خریدار وارد مذاکره 
و چانه زنی شود.

نهادهای توزیعی که از شبکه های غیررسمی تولید 
استفاده می کنند می توانند با تقاضاهای مدام در 
حال تغییر بازارهای متنوع مواد غذایی هماهنگ 

شوند و تطبیق یابند.

درحالی که تعاونی های کشاورزی نقش ویژه ای در 
انباشت تولید و بازاریابی مواد غذایی داشته اند، الگوهای 
نوینی برای همکاری تولیدکننــدگان به وجود آمده 
اســت که انعطاف پذیری بیش تری به عرضه کنندگان 
و خریداران می دهند. با داشــتن شــبکه های عرضه 
غیررسمی بیش تر، زارعان از ترکیبات کانال های بازاری 
متنوع تر بهره مند می شوند و می توانند ریسک های خود 
را موازنه کنند، یا به قول معروف »تمام تخم مرغ های 
خود را در یک ســبد نگذارند،« و نهادهای توزیع هم 
دیگر اجباری برای خرید تمام تولید اعضای خود ندارند. 
به نظر می رسد شبکه های غیررسمی زارعان به ویژه برای 
بازاریابی محصوالتی چون میو ه و ســبزیجات اهمیت 
زیادی دارند؛ هرچه ســاختارهای همکاری غیررسمی  
بیش تر باشد به نفع محصوالت یک شکل خواهد بود. 
تنوع بسیار زیاد محصوالت، که هریک به سبب هزینه 
تولید، ملزومات فرآوری، و قیمت شان از دیگر محصوالت 
متمایز می شوند، تخصیص هزینه ها و فایده ها را برای 

اعضای تعاونی ها مشکل می سازند.

غیرانتفاعی ها و تعاونی ها می توانند نقش مهمی 
در توسعه زنجیره ارزش ایفا کنند، اما باید 

شایستگی های سازمانی و مزیت های رقابتی شان را 
بشناسند و از نقاط قّوت خود بهره بگیرند.

هم چنان کــه نهادهای غیرانتفاعــی و تعاونی در 
فعالیت های زنجیره ارزش وارد می شــوند، باید بدانند 
که چه نقشی با ظرفیت ها و توانایی های شان سازگاری 
بیش تری دارد و بدانند که چطور محدودیت ها را می توان 
از طریق ایجاد یک همکاری و شراکت استراتژیک با دیگر 
فعاالن عرصه زنجیره های تولید ارزش، از میان برداشت. 
تعاونی ها ممکن است از شراکت با غیرانتفاعی ها بهره 
بســیار بگیرند، از طریق دریافت آمــوزش، پرورش و 
برنامه ریزی برای آینده منابع؛ غیرانتفاعی ها هم ممکن 
است شــراکت با تعاونی ها یا دیگر نهادهای تجاری را 
سودمند بیابند، زیرا که می توانند از این طریق حمایت 
زیرساختی الزم را به دست آورند یا به خدمات مدیریت 

زنجیره عرضه دست یابند.

الگوی خرده فروشی محور: 
)Lamontanita( شرکت المونتانیتا در کانادا

برنامه حوزه زراعی منطقه ای خود را در سال 
200۷ آغاز کرد، که هدفش بسط میزان خرید 
چهار فروشگاه این تعاونی از محصوالتی بود 
که به طریقه پایدار و دوست دار محیط زیست 
کشت شــده بودند. هدف دیگر این برنامه 
کمک به تولیدکنندگان منطقه ای بود تا بتوانند 
آسان تر به بازارهای عمده فروشی محصوالت 
خود دســت یابند و کانال های ارتباط با این 

بازارها را بشناسند.

الگوی غیرانتفاعی محور:
 تعاونی زارعان در آلمان

تعاونــی زارعان در قالب یــک تعاونی با 
مسئولیت محدود آغاز به کار کرد تا خدمات 
انبارداری، توزیع، بازاریابی و آموزش را برای 
خانواده هــای زارع ارائه کند. این تعاونی که 
یک الگوی غیرانتفاعی محور اســت، کاماًل 
تحت مالکیت یک سازمان غیرانتفاعی است 
که مالکیت آن را هــم خانواده های زارع در 
اختیار دارند و هدفش ارائه آموزش، نمایندگی 
عمومی، و توسعه پایدار بازار برای خانواده های 
زارعان ُخرد و متوســط در سراســر ایالت 

باواریای آلمان است.

الگوی تولیدکننده محور: 
تعاونی نوین فلوریدای شمالی

این تعاونی از سال ۱999 تاکنون در کار انبار 
کردن، فرآوری و فروش محصوالت کشاورزی 
در جنوب شــرق امریکا بوده است. محصول 
اصلی فروش این تعاونی هویج های تکه تکه 
تازه، سیب زمینی، و لوبیای سبز بوده است، 
که عمدتاً از کشاورزان ُخرد خریداری می شود 
و میان ۶0 فروشگاه مســتقل و بیش از 30 
مدرسه در این منطقه، بین بیش از 200 هزار 

دانش آموز، توزیع می شود.

الگوی مصرف کننده محور: 
)Edmonton( تعاونی موادغذایی ادمونتون کانادا

این تعاونی از سال 2003 تا کنون یک کلوب 
خرید محصوالت غذایی اینترنتی را هدایت 
می کند. تعاونــی موادغذایی ادمونتون یک 
تعاونی ویژه است که هم تولیدکنندگان و هم 
مصرف کنندگان در آن سهام مالکیت دارند و 
در آن بیش از 200 عضو تولیدکننده بیش از 
۴000 نوع ماده غذایی مستقل را می فروشند؛ 
از جمله گوشت، محصوالت کشاورزی، شیر، و 
مواد ارزش افزوده. و خریداران هم 3800 عضو 

تعاونی را شامل می شوند.

یافته های گزارش

شبكههای
غيررسمی

زارعانبهویژه
برایبازاریابی

محصوالتیچون
ميوهوسبزیجات

اهميتزیادی
دارند؛هرچه
ساختارهای

همكاریغيررسمی
بيشترباشدبه
نفعمحصوالت
یکشكلخواهد

بود.
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کشاورزی به یک دوراهی رسیده است. به لطف 
مکانیزاسیون، گام های بسیار بلندی در بهبود کارآیی 
نیروی کار برداشته شــده و به مدد پیشرفت ها در 
دست کاری ژنتیک حیوانات و گیاهان، به کار گرفتن 
کودها و تکنولوژی کنترل آفات، گام های بلندی هم 
در زمینه بهبود بهره وری زمین برداشته شده است. با 
استفاده از این تکنولوژی ها، کل تعداد مزارع، تنها در 
امریکای شمالی از ۶ میلیون مزرعه در سال 1935 
به حدود 2 میلیون مزرعه در ســال 200۷ سقوط 
کرده اســت، حتی با وجود این که جمعیت کشور 
1۴0 درصد رشد کرده و در این دوره از 12۷ میلیون 
نفر به 308 میلیون نفر رسیده است. با در نظر گرفتن 
این کاهش شدید در تعداد کل مزارع، شاهد تمرکز 
بسیار شدید مالکیت زمین های کشاورزی بوده ایم، تا 
بدان جا که 2.5 درصد کل مزارع، 59 درصد از کل 
درآمد کشاورزی کشور را در اختیار دارند. هیچ گاه 
در تاریخ، جمعیتی چنین پرشمار از مزارعی چنین 

اندک تغذیه نکرده اند.
اگرچه این افزایش شدید در بهره وری کشاورزی 
پیروزی بزرگی برای تکنولوژی بوده است و میلیون ها 
نفر را از کار کمرشــکن رهانیده اســت، چشم انداز 
کشاورزی را هم به کل تغییر داده است. افزایش مداوم 
در متوسط بزرگی مزرعه، کار را برای فعاالن خرد و 
متوســط در رقابت موفق در بازارها دشوار ساخته 
است، به ویژه در بازارهای فروش عمده محصوالت. 
در پاسخ به این روندهای روبه رشد، بسیاری از زارعان 
ُخرده پا و متوسط، رو به سوی پرورش محصوالتی 
آورده اند که مورد توجه و تقاضای مصرف کنندگان 
هستند و دســت به دامان روش های مختلف فروش 
مســتقیم از تولیدکننده به مصرف کننده شده اند، 
روش هایی که در بازارهای مســتقیمی چون بازار 
زارعان، بازارهای کشاورزی جوامع خاص، و بازارهای 

میوه وتره بار محلّی، عمل می کنند. 
کتابچه های آموزش بازاریابی مستقیم می توانند 
بازدهی و ســود زارعان را افزایش دهند و این سود 
از این طریق به دســت می آید که زارعان می توانند 
به جریان هــای درآمدی بیش تری دســت یابند. 
جریان هایی جدا از فعالیت های سّنتی زنجیره تولید 
موادغذایی مثل انبار کردن، فرآوری و بازاریابی این 
محصوالت. بااین همه، مجاری بازاریابی مســتقیم 
آنچنان نیســت که همه تولیدکنندگان کشاورزی 
متوسط بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. مزارعی 
هســتند که در یک یا دو محصول غذایی تخصص 
دارند و آن قدر از مراکز جمعیتی دور هســتند که 
بازاریابی مســتقیم برای شــان غیرعملی باشد. در 
روی دیگر سّکه، این تولیدکنندگان متوسط اغلب 
کوچک تر از آن هســتند کــه در زمینه قیمت با 

تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی رقابت کنند. رقبای 
بزرگ تر آن ها اغلب توان بیش تری در بهره گیری از 
صرفه جویی های ناشــی از مقیاس حاصل از به کار 
گرفتن ماشین آالت کشــاورزی و مدیریت مزرعه 
دارند، و در بازار محصوالت کشاورزی هم قراردادهای 
سودآورتری می بندند زیرا که توان تولید انبوه زیادی 
دارند. بنابراین مزارع »کشاورزی میانه« در این میان 
ناکام مانده اند، و نتوانســته اند از دو توسعه هم زمان، 
اگرچه متضاد، در کشــاورزی نویــن بهره چندانی 
ببرند یعنی رشد تولید محلّی ُخردمقیاس به موازات 
صنعتی سازی مداوم کشاورزی در واحدهای تولید 

بزرگ تر. 
در پاسخ به این مسأله بغرنج، بسیاری از زارعان 
متوسط مقیاس به سمت استراتژی های دیگری برای 
چانه زنــی روی می آورند، اســتراتژی هایی متفاوت 
برای انبار عمــده محصوالت کشــاورزی و توزیع. 
اســتراتژی هایی که ویژگی عمومی شان را می توان 

کاهش واسطه ها و فروش مستقیم بیش تر از مزرعه 
به نهادها یا خرده فروشان دانست. استراتژی بازاریابی 
این چنین معموالً شامل درجه ای از تغییر در شیوه 
تولید بر اســاس ویژگی هایی چون منشأ محصول، 
شــیوه های تولید، و کیفیت محصول، در کنار انبار 
کردن محصول، اســت، تا بتوان قدرت چانه زنی با 
خریداران را بهبود بخشــید. این تالش ها برای این 
است که هم بازارهای عمده فروشی محصوالت را دور 
بزنیم و هم کانال های بازاریابی مستقیم را بر اساس 
ایجاد زنجیره های عرضه همکاری جدید و بازاریابی 

محصوالت تنوع بخشیده خلق کنیم.
کلید این اســتراتژی های جدید، بازاریابی مواد 
غذایی و ایجاد رابطه هایی قدرتمند و نزدیک میان 
بازیگران مختلفی اســت که در کشــت و پرورش 
محصوالت غذایی، فــرآوری آن ها، و بازاریابی آن ها 
در میان خرده فروشــان، نهادها، رستوران ها و دیگر 

خریداران مواد غذایی، نقش دارند.

مجاریبازاریابیمستقيمآنقدرنيستكههمهتوليدكنندگانكشاورزیمتوسطباآنتطبيقیابند

چشم انداز درحال تغییر کشاورزی

زنجیره ارزش مواد غذایی

زارع/گله دار

انباردار/
فرآوری کننده

توزیع کننده

رستوران، خدمات مواد غذایی
و خرده فروشی مواد غذایی

مصرف کننده

بازیافت

عرضه کنندگان مواداولیه

بذر

ارزش های مشترک رسالتی:
احیاء خاک مزرعه

حفظ زمین کشاورزی
دسترسی به غذای سالم

روش های تولید پایدار و دوست دار محیط زیست

ارزش های مشترک عملیاتی:
مسئولیت پذیری

تعهد بلندمدت
ارتباط بی پرده و پایدار

شفافیت

عوامل مؤثر بر زنجیره ارزش مواد غذایی
مالی

سرمایه شروع به کار
سرمایه عملیاتی

شرایط وام
مالیات

بیمه

تأمین کنندگان خدمات
توسعه کشاورزی

مشاوران
غیرانتفاعی ها

سازمان های دولتی

فضای سیاستی
امنیت موادغذایی

یارانه ها
برنامه های حفظ و محافظت

قوانین نیروی کار
مالیات

استراتژی
بازاریابیمعموالً
شاملدرجهای
ازتغييردرشيوه
توليدبراساس
ویژگیهایی
چونمنشأ
محصول،
شيوههای
توليد،وكيفيت
محصول،در
كنارانباركردن
محصول،است،
تابتوانقدرت
چانهزنیبا
خریدارانرا
بهبودبخشيد.
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توزیــع  الگــوی  یــک  تعاونــی المونتانیتــا 
خرده فروشی محور در جنوب کانادا است. این تعاونی 
خدمات توسعه، توزیع و بازاریابی را برای تولیدکنندگان 
ارائه می کند. برنامه حوزه غذایی المونتانیتا در سال 
200۷ آغازبــه کار کرد تا میــزان خرید محصوالت 
محلّی پرورده از تولیدکنندگان ُخرد و متوســط این 
منطقه را افزایــش دهد، خریدی که از طریق چهار 
فروشگاه بزرگ این تعاونی خریداری می شود. هدف 
دیگر این تعاونی کمک به تولیدکنندگان محلّی است 
تا بتوانند به دیگر مجاری بازارهای عمده فروشی برای 
محصوالت شان دسترســی پیدا کنند. کسب وکار 
توزیع تعاونی از محــل درآمدهای تعاونی راه افتاده 
است و عمده سرمایه عملیاتی آن هم از همین محل 
تأمین شده. این تعاونی در حال حاضر بیش از 1500 
محصول را که از نزدیک به 900 زارع و تولیدکننده 
در محدوده جغرافیایی این منطقه خریداری می شود، 

انبار کرده و به فروش می رساند.
تیم مدیریت المونتانیتا پــس از مدتّی کار در 
این حــوزه دریافت که تنها راه حفظ کســب وکار 
تولیدکنندگان محلّی این است که به آن ها کمک 
کند فرصت های شان را در بازار عمده فروشی افزایش 
دهند. حتی وقتی تقاضــای مواد غذایی محلّی در 
اوایل دهه 2000 باال گرفت، توانایی بسیاری از این 
تولیدکنندگان محلّی در ورود به این بازارها به سبب 
هزینه های باالی حمل ونقل و انبار که به همراه رشد 
کسب وکارشان پدید می آیند، به شدت کاهش یافت.

المونتانیتا در بهار سال200۶، توزیع محصوالت 
محلّی پرورده را با یک کامیون یخچال دار اجاره ای 
و دو راننــده که بیش از 100 هزار دالر گوشــت، 
تخم مرغ، شیر و سبزیجات تازه را از 30 تولیدکننده 
منتقل می کردنــد، آغاز کرد. و در ژانویه200۷ این 
تعاونی رســماً مرکز توزیع تعاونی خــود را به راه 
انداخت که شامل حدود 1۴0 مترمربع فضای انبار 
یخچالی،50 مترمربع فضای انبار فریزر، و بیش از 

3۷0 مترمربع فضای انبار خشک است.
درس هایی که می توان از تجربه المونتانیتا آموخت:

از دارایی های موجود استفاده کنید و روابط تان 
را در کل جامعه پیرامون توسعه دهید

یکی از مزیت های اصلــی ای که المونتانیتا در 
زمان شــروع کار توزیع داشت این بود که جامعه 
پیرامون اش حمایت تمام عیــاری را از آن به عمل 
آورده بود، چه در داخل و چه خارج از حلقه تعاونی 

در کل جامعه پیرامون.
اعضای المونتانیتا در داخل حمایت کامل خود را 
از تصمیمات استراتژیک این تعاونی برای آغاز کردن 
برنامه جدید توزیع اعالم کردند. در خارج از تعاونی 

هم، المونتانیتا به »دوســت زارعان« مشهور بود؛ 
تعاونی ای که حاضر بود هرگاه ممکن باشد محصول 

کشاورزان را بخرد.
ظرفیت تحمل زیان های کوتاه مدت را داشته 

باشید تا به عواید بلندمدت برسید
از بیــن توصیه هایــی کــه می توان بــه دیگر 
تعاونی هایی که می خواهند وارد کسب وکار توزیع 
شوند کرد، یک توصیه این است که مطمئن شوید: 
تاب تحمل زیان های چشــم گیر عملیاتی را برای 
چندین ســال دارید. اگر فکر می کنید نمی توانید، 
پس اصالً وارد ماجرا نشوید چون راه پردست اندازی 
در پیش هر تالشــی مثل این اســت. تنش ذاتی 
بسیار زیادی در این کار وجود دارد از منحنی های 
یادگیری بلند گرفته تا تنش با نظام جدید. شاید 
3 سالی طول بکشد که از نیمی از مشکالت مسیر 

سر درآورید.
هرگز مأموریت اصلی تان را گم نکنید

جای شک نیست که مأموریت اصلی المونتانیتا 
حیات بلندمدت و ســوددهی فروشگاه هایش بوده 
است. بااین که اهداف برنامه توزیع محلّی این تعاونی 
از مرزهای المونتانیتا هم فراتر رفته و وارد حوزه نظام 
حمل ونقل مواد غذایی هم شده، مدیران المونتانیتا 
هرگز مأموریــت اصلی شــان را از یــاد نبرده اند. 
همان طور که یکی از مدیران این تعاونی می گوید: 
»اگر در فروشــگاه های زنجیره ای مان به مشــکل 
برمی خوردیم، این برنامه جدید را تعطیل می کردیم 
چون آن خرده فروشی ها است که امکان اجرای این 
برنامه را فراهم می سازد. پس اگر می دیدیم که داریم 
در سراشیبی می افتیم، برنامه را به کل رها می کردیم. 
نمی گذاشــتیم این برنامه کل تعاونی را با خود به 

ورطه سقوط بکشاند.«
فراتر از حوزه محّلی بیاندیشید 
و در رویکردتان عمل گرا باشید

الموتانیتا برای این وارد کســب وکار شد که از 

تولیدکنندگان محلّــی حمایت کند، اما این را هم 
می دانســتند اگر این که توزیع کننده ای باشند که 
فقــط محصوالت محلّی پــرورده را توزیع می کند، 
دست کم در ابتدا، الگوی کسب وکار بادوامی نخواهد 
بود. مرکز توزیع المونتانیتا، با توزیع برندهای ملّی از 
پس هزینه های  گزاف کارش برمی آید. درسی که در 
این جا می توان آموخت این است که نگذارید یک 
عالقه ایدئولوژیک کورتان کند و کل کسب وکارتان را 
به مشکل بیاندازد. در عوض، ارزش های اصلی خود را 
با میزان الزمی از عمل گرایی درآمیزید تا بتوانید به 

اهداف نهایی تان برسید.
از رقبا شریک بسازید

المونتانیتا می خواست خطوط توزیع محصوالت 
خــود را از حــوزه محلّــی فراتر ببــرد. از این رو 
توســعه پایگاه خریداران به فراتر از فروشگاه های 
خرده فروشــی اش هم ضروری بــود. المونتانیتا 
می دانست که تنها راه ایجاد شبکه ای قدرتمند از 
عرضه کنندگان محلی این است که با رقبای خود، 
مثل ُهول فودز، شریک شود. المونتانیتا می کوشد 
ارتباط بی پرده و شفافی را با دیگر خریداران حفظ 
کند تا بتوانند با همکاری یک دیگر به اهداف خود 

در رسیدن به معامله های مختلف دست یابند.
افراد درست را به کار بگیرید

یک معیار مهم موفقیــت المونتانیتا در برنامه 
توزیع محصوالت محلّــی اش، گروه اصلی افرادی 
است که در این تعاونی مشغول بوده اند و ترکیب 
مناســب و درستی از مهارت ها و تجربیات را برای 
مدیریت مرکز توزیع و دســت یافتــن به اهداف 
بزرگ تــر برنامه فراهم آورده اند. مدیرکل ســابق 
تعاونی، سی. ای. پیو با سی سال تجربه در فروش 
محصوالت کشاورزی به این تعاونی آمد، و به طریق 
مشــابه کسانی چون میشل فرانکلین و دیگران با 
بیش از 20 سال تجربه توانستند جسارت و پختگی 
الزم برای طراحی  اســتراتژی های پرریسک را به 

تعاونی آورند.
در کل می تــوان این طــور گفت کــه هر نهاد 
توزیعی که مأموریتی برای خود معین کرده است و 
می خواهد نظام های موادغذایی محلّی  کارآمد بسازد، 
باید کسانی در اختیار داشته باشد که هرکدام یکی 
از وظایف زیر را برعهده بگیرند: خیال پردازی، یک 
تاجر زیرک، یک مسئول عملیات و لجستیک، رابط 
کشــاورزان، و یک بازاریاب که بتواند پیام نهاد را به 
مخاطبان برساند. در موارد نادری یک نفر می تواند 
تمام یا بســیاری از این ویژگی ها را یک جا داشته 
باشد، اما در بیش تر موارد موفق، چندین نفر با این 
کیفیت ها کنار هم جمع شده اند تا یک نظام توزیع 

را موفق سازند.

تجربهتعاونیالمونتانيتادرجنوبكانادا

الگوی خرده فروشی محور

هرنهادتوزیعی
میخواهدنظامهای
موادغذاییمحلّی

كارآمدبسازد،
بایداینافراد
رادراختيار

داشتهباشد:یک
خيالپرداز،یک
تاجرزیرک،یک
مسئولعمليات

ولجستيک،رابط
كشاورزان،ویک
بازاریابكهبتواند

پيامنهادرابه
مخاطبانبرساند.

درمواردنادرییک
نفرمیتواندتمام
یابسياریازاین
ویژگیهارایکجا

داشتهباشد.
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تعاونــی موادغذایــی ادمونتــون الگــوی توزیع 
مصرف کننده محوری در شهر ادمونتون کانادا است، که 
از سال 2003 تا کنون یک کلوب خریداران اینترنتی را 
هدایت می کند. تعاونی موادغذایی ادمونتون یک تعاونی 
تولیدکننده محور و مصرف کننده محور است که در آن 
200 عضو تولیدکننده بیش از ۶000 نوع ماده غذایی 
مستقل را می فروشــند؛ از جمله گوشت، محصوالت 
کشــاورزی، شــیر، و مواد ارزش افزوده. خریداران هم 
3800 عضو تعاونی را شامل می شوند، که از 38 مسیر 
تحت هدایت  اعضا، محصوالت را به شــهرها، روستاها 
و مناطق مســکونی دیگر ادمونتون می رسانند. اعضا 
همیشه می دانند که کدام کشــاورز کدام محصول را 
پرورش داده اســت و حتی این فرصت را دارند که در 
روز رسیدن محصول و ارســال آن با کشاورز مالقات 
کنند. کشاورزان محصوالت خود را به مکان های خاصی 
می آورند و در آن جا محصوالت براساس سفارشات اعضا 
تقسیم می شود و به وسیله اعضای داوطلبی انتقال داده 
می شــود که بابت وقتی که صرف کرده اند اعتباری از 
تعاونی دریافت می کنند که با آن می توانند از کاالهای 
فروخته شــده در سراســر تعاونی خرید کنند. تمام 
محصوالتی که در این تعاونی فروخته می شوند باید در 

ادمونتون کشت و تولید شده باشند.
چالش ها و راه حل ها

لجستیک
یکــی از بزرگ ترین چالش هایی کــه تعاونی مواد 
غذایی ادمونتون در مقابل خود دیده و می بیند، دردسر 
لجستیک سروسامان دادن سفارشات در موعد تحویل 
اســت. در ابتدا، تحویل محصول در کلیسای اپیفانی 
انجام می شــد، اما بعد که میزان سفارشــات تعاونی 
به قدری افزایش یافت که دیگر این محل پاسخگو نبود، 
یک انبار بزرگ در محوطه دانشگاه ادمونتون جای آن 
را گرفت. انبــاری که پیش از آن هم محل جمعه بازار 
محصوالت کشاورزی شهر ادمونتون بود. در می 2008، 
تعاونی به محل جدید نقل مکان کرد، جایی که تعاونی 
با نرخی پایین اجاره اش کرده و تمام یخچال ها، میزها، 
صندلی ها، و تریلرهایش را در آن نگه می دارد. این کار 
مراحل تحویل روزانه سفارشات را آسان تر نمود و دیگر 
الزم نبود داوطلبان راه طوالنی ای بین انبارهای مختلف 
را بپیمایند. اما مشکل اجاره یک انبار دائمی این است 
که هزینه ای دیگر بــر ردیف هزینه های ثابت تعاونی 

افزوده است.
رهبری و برنامه ریزی برای موفقیت

تعاونی موادغذایی ادمونتون اخیراً با استخدام یک 
مدیر لجستیک و اولین مدیرکل باحقوق، گامی بلند 
در جهت نهادی ســازی خود برداشته است. مدیرانی 
که کارشان نظارت و سامان دادن به جزئیات عملیات 
روزانه تعاونی، از جمله مدیریت انتقال و تحویل روزانه 

مسئول،  پاسخ دادن به پرسش ها و شکایت ها، و تأیید 
رعایت قوانین تعاونی از ســوی اعضا است. این تقسیم 
کار پیچیده تر به تعاونی کمک می کند که کارهایش را 
با استفاده از کسانی که تخصص بیش تری در کار دارند، 

کارآمدتر انجام دهد.
رشد مقیاس

یکی از درس هایی که می توان از تجربه تعاونی مواد 
غذایی ادمونتون آموخت این اســت که سازمان های 
بدیل توزیع موادغذایی هم درست مثل هر بنگاه دیگری 
مراحل توسعه  را یک به یک می پیمایند. مرحله تأسیس 
نخست با ویژگی استفاده خاّلقانه از منابع محدود، میزان 
باالی انرژی داوطلب، و غیررســمی بودن فعالیت ها، 
مشخص می شود. کسب وکار که رشد می کند، قواعد 
بیش تری در کار می آیند، کارمندان حقوق بگیر استخدام 
می شوند، و در زیرساخت هایی چون کامیون ها و انبارها 
ســرمایه گذاری می شود. سازمان با انجام این تغییرات 
از روش غیرسلسله مراتبی، غیررسمی ارزان به روشی 

مرکزیت یافته تر، رسمی و گران تغییر رویه می دهد.
در فرایند بزرگ تر کردن مقیاس عملیات، بعضی از 
صرفه جویی های ناشی از رویکرد خودانگیخته خودرو 
کاهش می یابند؛ خدماتی چون نیروی کار داوطلب و 
انبار وقف شــده دیگر در دسترس نخواهند بود. میزان 
محصوالت که افزایش می یابد، نظام های پیچیده تری 
بــرای ثبت اطالعــات، انبارداری، تقســیم و تفکیک 
محصوالت، و توزیع، ضرورت می یابند. بااین حال، این 
افزایش پیچیدگی فعالیت ها و هزینه های عملیاتی لزوماً 
صرفه های اقتصادی تعاونی از محل مشــارکت دادن 
تولیدکنندگان را کاهش نمی دهد. در عوض، شاید فقط 
محاسبه واقع گرایانه تری از هزینه های واقعی باشد، که 
در آن هزینه های حقیقی انتقال محصول از کشاورز به 
مصرف کننده در هزینه ای که دو طرف حاضر هستند 
بابت مشارکت در این الگوی منحصربه فرد بازاریابی مواد 

غذایی بپردازند، منعکس شده است.
مسیرهای نو

تناوب تحویل محصول
بیش از نیمی از فروش تعاونی را گوشــت تشکیل 
می دهد، که نشان از تأثیر صنعت عظیم پرورش احشام 
در ادمونتون؛ تقاضای بسیار زیاد برای گوشت؛ عرضه 
گوشت محلّی پرورده، و نظام سفارش ماهیانه ای دارد که 
در این منطقه حاکم است. به گفته یکی از مدیران این 

تعاونی:
در ساختار بازاریابی مستقیم، فرصت ها برای فروش 
میوه و سبزیجات بیش تر است تا گوشت. به عقیده من 
ورود به عرصه فروش مســتقیم برای دامدار راحت تر 
است، زیرا که الزم نیســت کل دامداری اش را در این 
عرصه وارد کند و ریســک به جان بخــرد... اگر نظام 
دیگری از پیش فروش گاو و گوســاله هست، که ماه ها 

آن ها را در زمین ها بچرانند و بعد به آن نظام  خرید عمده 
بفروشند، می توانند به همان روال ادامه دهند.

گوشت برای سیستم تحویل ماهانه مناسب تر است 
تا میوه ها و ســبزیجاتی که زود خراب می شوند. بحث 
و جدل هایی بر ســر تحویل دو بار در ماه بوده است، و 
گمان بر این بوده که این تغییر موجب افزایش فروش 
محصول می شود، فروشی که از تقاضا عقب افتاده بود. 
تعاونــی تخمین زده بود که با این برنامه فروش دو بار 
در مــاه میزان فروش ســبزیجات دوبرابر و میوه جات 

چهاربرابر می شود.
بااین حال، برای تولیدکنندگانی که محصوالت شان 
زود فاسد نمی شــود، تناوب بیش تر تحویل محصول 
چندان مزیتی در پی نخواهد داشت. در سال  نخستی 
که تعاونی برنامه تحویل دو بار در ماه را به اجرا درآورد، 
نتیجه فقط این شد که میزان محصول هر بار تحویل 

نصف شد.
بازرسی تولیدکننده و ارتباطات با تولیدکنندگان

تعاونی مواد غذایی ادمونتون تغییراتی در چگونگی  
پذیــرش تولیدکنندگان در مجموعه و بازرســی های 
دوره ای از تولیدکنندگان داده است. در گذشته، هر عضو 
تولیدکننده ای که می خواست به تعاونی بپیوندد یک بار 
پیش از پذیرش مورد بازرسی قرار می گرفت. اما در طرح 
جدید تمام تولیدکنندگان یک بار از سوی داوطلبانی در 
کمیته بازرسی تولیدکننده مورد بازبینی قرار می گیرد، 
و بعد ســالی دو بار این بازرســی تکرار می شــود. در 
طرح جدید این بازرســی ها را »دیدار« می خوانند و نه 
»بازرســی« تا هیچ خصومت و هراسی ایجاد نشود و 
هدف اصلی طرح ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و 
تعاونی و پرورش این ارتباط دوجانبه و برآمده از اعتماد 

متقابل است.
نکاتی برای سازمان های توزیع موادغذایی: 

درس هایی از تجربه تعاونی موادغذایی ادمونتون
مدیرکل تعاونی مواد غذایی ادمونتون، موفقیت  این 
تعاونی را در دو نکته و رمز اصلی می بیند. به عقیده او، 
نخستین مسأله این اســت که در یک تعاونی باید به 
خاطر داشــته باشید که باید با همه برابر برخورد کرد. 
هیچ برخــورد ویژه و امتیازی نبایــد به هیچ عضوی 
بخشید، چه بر اســاس این که کدام زودتر به تعاونی 
پیوســته اند، چه بر اساس میزان فروش شان، یا این که 
نحوه مشارکت شــان در عملیات تعاونی چگونه است. 
برخورد برابر تضمین کننده دسترسی برابر برای همه 

است، که از اصول اساسی و مهم تعاونی هاست.
دوم این که، توانایی تولیدکنندگان در قیمت گذاری 
محصوالت شان برای موفقیت تعاونی ضروری است. این 
که تولیدکنندگان در قیمت گذاری آزاد باشــند باعث 
می شود که هرگز حس نکنند دستی سنگین از باال بر 

دوش شان فشار می آورد و محدودشان می سازد.

تجربهتعاونیموادغذاییادمونتونكانادا

الگوی مصرف کننده محور

دریکتعاونی
بایدبهخاطر
داشتهباشيدكه
بایدباهمهبرابر
برخوردكرد.
هيچبرخورد
ویژهوامتيازی
نبایدبههيچ
عضویبخشيد،
چهبراساس
اینكهكدام
زودتربهتعاونی
پيوستهاند،چه
براساسميزان
فروششان.
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تعاونی جدید فلوریدای شمالی یک الگوی توزیع 
تولیدکننده محور در فلوریدا اســت که از سال 1999 
تاکنون در جنوب شرق امریکا مشــغول انبار کردن، 
فرآوری و فروش محصوالت غذایی بوده است. محصول 
اصلی فروش ایــن تعاونی هویج هــای تکه تکه تازه، 
سیب زمینی، و لوبیای ســبز بوده است، که عمدتاً از 
کشاورزان ُخرد خریداری می شود و میان ۶0 فروشگاه 
مستقل و بیش از 30 مدرسه در این منطقه، بین بیش 
از 200 هزار دانش آموز، توزیع می شود. این تعاونی یکی 
از قدیمی ترین برنامه های انتقال محصوالت کشاورزی 
از مزرعه به مدرسه در امریکا است و با تمرکز بر عرضه 
چندین ماده غذایی که به لحاظ فرهنگی قابل پذیرش 
است، به راحتی در منوی تغذیه مدارس قرار می گیرند، 
قیمت رقابتی دارند، و آماده سازی حداقلی الزم دارند، 

به موفقیت شگرفی دست یافته است.
یکــی از انگیزه هــای اولیه ایجــاد تعاونی جدید 
فلوریدای شمالی این بود که به کشاورزان کمک کنند 
به بازارهای ثابت و پایا دست یابند و از »دریافت کننده 
قیمت« به »قیمت گذار« تبدیل شــوند. اعضای این 
تعاونی در کنار یک دیگر اهرم چانه زنی ای با خریداران 
می یافتند و دیگر مجبور نبودند هر قیمتی را که به شان 
پیشنهاد می شد بپذیرند. اعضای تعاونی به اتفاق آراء 
تصمیم گرفتند تالش های شان را پیش از هر چیز بر 
مجرای بازاریابی بازار مدارس متمرکز ســازند، تا کار 
ساده تر شود. آن ها معتقد بودند که می توانند با تمرکز 
بر یک بازار به جای تالش برای تأمین تقاضای بازارهای 
متعدد، بهترین کارآیــی را بیابند و بهترین خدمات 

ممکن را ارائه کنند.
چالش ها و راه حل ها

بزرگ ترین چالشــی که تعاونی جدید فلوریدای 
شــمالی با  آن روبه رو بوده ناتوانی در مشارکت دادن 
تعداد زیادی از زارعان ُخرد در جنوب شــرق امریکا، 
در توزیع و فرآوری تولیدات شان بوده است. هدف خلق 
شبکه ای از گروه های متصل  به هم اما مستقل از زارعان 
که در مجموعه ای از فعالیت های صنعت کشــاورزی 
مشارکت داشته باشند، از تولید محصوالت تا فرآوری 
و فروش و توزیع، هنوز محقق نشــده است. به همین 
خاطر تعاونی بارها کوشیده اســت که به کشاورزان 
و مزرعــه داران کوچــک که منابع محــدودی دارند 
کمک کند تولید خود را افزایش دهند و مهارت های 

بازاریابی شان را ارتقاء بخشند.
چالش بزرگ دوم سازمان دهی لجستیک پیچیده 
توزیع محصوالت میان صدها مدرســه و فروشــگاه 
خرده فروشــی در چندین ایالت به شــیوه ای سودآور 
و پایدار بوده اســت، به ویژه بــا در نظر گرفتن مکان 
جغرافیایی تعاونی که کار رساندن سبزیجات تازه برای 
چندین مدرسه را دشــوار می سازد. مصرف کنندگان 

اندکــی در حوزه جغرافیایی این تعاونی توان بازتوزیع 
محصوالت را دارند، و همین باعث می شــود تعاونی 
مجبور باشــد محصوالت را خود به تک تک مدارس 

برساند.
مسیرهای نو

در ســال 2009، تعاونی جدید فلوریدای شمالی 
فروشگاه »رولینگ استور« )فروشگاه متحرک( را دایر 
کرد. این فروشگاه، یا بازار کوچک، یک بازار کشاورزی 
تحت حمایت جامعه پیرامون بوده اســت، که قابلیت 
نقــل و انتقال دارد. هر هفتــه کامیونی محصوالت را 
در کلیســاهایی در منطقه تاالهاسی تحویل می داد. 
مشــتریان وقتی محصوالت را تحویــل می گرفتند 
سفارشات هفته آینده خود را به تعاونی می دادند. بدین 
ترتیب فروش کل بار کامیون تضمین می شود. کلیساها 
هم بابــت این که محل تحویل محصوالت شــده اند 

سهمی از درآمد را دریافت می کنند.
این طرح به ویژه برای ساکنان کم درآمد منطقه، که 
توان و درآمد رفتن به فروشگاه ها برای خرید محصوالت 

تازه را نداشته اند، بسیار مفید بوده است.
درس های تجربه تعاونی جدید فلوریدای شمالی

بر محصول درست متمرکز شوید
توانایی تعاونی جدید فلوریدای شــمالی در یافتن 
محصوالت کشاورزی ای که به لحاظ فرهنگی مناسب 
باشــند، تمام طول ســال بتوان آن ها را پرورش داد، 
و بتوان به شــیوه مورد پســند مســئوالن مدارس و 
مصرف کنندگان فرآوری شــان کرد، رمز موفقیت این 
تعاونی بوده است. محصول اصلی این تعاونی در سراسر 
جنوب امریکا از مواد غذایی محبوب و ســّنتی است، 
و به همین خاطر فروش آن به مدارس و مشــتریان 
فروشگاه های خرده فروشی آســان بوده است. اگرچه 
تعاونی جدید فلوریدای شمالی محصوالت متنوعی را 
به مدارس می فروشد، از جمله سیب زمینی و لوبیا سبز، 
اکثر درآمد کسب وکار آن از طریق فروش هویج است. با 

فروش هویج تکه تکه شده در بسته های دو پوندی، این 
تعاونی توانسته است محصولی را به مشتریان عرضه 
کند که چندان زمان انبارداری نمی خواهد، راحت آماده 
می شــود، و جمعیت دانش آموزان آن را می پسندند و 
دوست دارند، و به سبب منابع محدود و زیرساخت های 
ناکافی مدارس، محبوب مدیــران مدارس و مقامات 

آموزشی هم هست.
بازارهای مکّمل ایجاد کنید

برقراری توازن و هماهنگی میان مشتریان مدارس 
و فروشــگاه های خرده فروشــی در چند سطح برای 
تعاونی جدید فلوریدای شمالی عمل می کند: نخست، 
فروشگاه های خرده فروشی محصوالت غذایی منبعی از 
کسب وکار برای این تعاونی فراهم می سازد، که در زمانی 
که مدارس تعطیل هستند می توان بر آن اتکا کرد. دوم 
ایــن که، این دو مجرای بازاریابی، همدیگر را به عنوان 
ابزارهــای بازاریابی تقویت می کنند. دانش آموزانی که 
محصوالت این تعاونی را در مدرسه می خورند به والدین 
خود درباره این محصوالت می گویند، و همین باعث 
می شود والدین آن ها راغب باشند این محصوالت را در 
فروشگاه ها بخرند. تعاونی همچنین می تواند مسیرهای 
انتقال و تحویل محصوالت خود را به گونه ای طراحی 
کند که مدارس و فروشگاه های خرده فروشی را یک جا 
تأمین کند. این که مدارس و فروشگاه ها در یک مسیر 
تحویل محصوالت قرار بگیرند توسعه مسیرهای توزیع 
محصوالت یا آغاز عرضه و توزیع محصوالت جدید را 
آسان تر می ســازد. فروشگاه ها می توانند محل عرضه 
محصوالت برای مدرســه باشند یا برعکس، بسته به 
محل تحویل محصوالت و مــکان جغرافیای این دو 
مقصد توزیع. فروشــگاه ها حدوداً ســه برابر مدارس 
خرید می کنند، اما قیمت کم تری می پردازند؛ مدارس 
قیمت های باالتری می پردازند اما کم تر خرید می کنند. 
کنار هم قــرار دادن این بازارهای قیمت پایین/ خرید 
بــاال، و قیمت باال/ خرید پایین، ترکیب تجاری خوبی 
ایجاد می کند.  عالوه براین، تأمین نیاز مدارس می تواند 
درب های سرمایه های خارجی برای برنامه های آموزشی 
و پرورشی را که می توانند به الگوی کسب وکار قدرتمند 
و پرسودی برای فروشگاه ها هم تبدیل شوند، به روی 

تعاونی بگشاید.
روش های تولید خاّلقانه ایجاد کنید

تعاونی جدید فلوریدای شمالی با استفاده از هویج و 
سیب زمینی کوشیده است منبعی از محصوالت ایجاد 
کند که در تمام طول ســال مورد تقاضای مشتریان 
است و می تواند نیازشــان را تأمین کند. این تعاونی 
با اســتفاده از روش های نوآورانه ای توانســته است به 
کشاورزان کمک کند که در تمام طول سال محصول 
تولید کننــد و فعالیت های تولیدی خــود را به نحو 

کارآمدتری انجام دهند.

تجربهتعاونیفلوریدایشمالی

الگوی تولیدکننده محور

اینتعاونی
بااستفادهاز
روشهای

نوآورانهایتوانسته
استبهكشاورزان
كمکكندكهدر
تمامطولسال
محصولتوليد

كنندوفعاليتهای
توليدیخودرابه
نحوكارآمدتری

انجامدهند.
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تعاونی زارعان در قالب یک تعاونی با مسئولیت 
محدود در ســال 2005 آغاز به کار کرد تا خدمات 
انبــارداری، توزیــع، بازاریابی و آمــوزش را برای 
خانواده هــای زارع در باواریای آلمان ارائه کند. این 
تعاونی که یــک الگوی غیرانتفاعی محور اســت، 
کامالً تحت مالکیت یک سازمان غیرانتفاعی است 
که مالکیت آن را هــم خانواده های زارع در اختیار 
دارند و هدفش ارائه آموزش، نمایندگی عمومی، و 
توســعه پایدار بازار برای خانواده های زارعان ُخرد و 
متوسط در سراسر باواریا است. این تعاونی با شبکه ای 
متشکل از ۷0 تولیدکننده میوه و سبزیجات فعالیت 
می کند که هدفشان افزایش دسترسی زارعان محلّی 
به فرصت های بازار است. در سال 2009 این تعاونی 
از یک شــرکت کامالً توزیعی تغییر شــکل داد تا 
نقش جدیدی را برعهده بگیرد: ایجاد ارتباط میان 
تولیدکننده و مصرف کننده، رابط زارعان با انبارداران، 
توزیع کنندگان و فعاالن حوزه موادغذایی. این تعاونی 
تمرکز خود را بر تالش برای ارائه خدمات حمایتی، 
در قالب آموزش و توســعه کســب وکار، در سراسر 

طیف فعاالن زنجیره عرضه محلّی گذاشته است.
ایده اولیه تأســیس تعاونی زارعــان از آِن جیم 
چرچیــل، صاحب و مدیر باغســتان های چرچیل 
بوده اســت. او با اســتفاده از تجربه خود در فروش 
مســتقیم محصوالت غذایی به مدارس راهنمایی 
منطقه این طرح را پیشــنهاد داد. چرچیل خود به 
تنهایی محصوالتی را به مدارس راهنمایی منطقه 
می فروخت، اما زمانی که مدرسه ها خواستند میزان 
خرید خود از محصوالت محلّی پــرورده را افزایش 
دهند، او دریافت که مکانیزم جامع و بزرگ تری برای 

تأمین این تقاضا باید به وجود آید.
آن زمان چرچیل مشاور شرکتی بود که صاحب 
تعاونی زارعان است، و پیشنهاد داد که برنامه ای برای 
جمع آوری محصول زارعان محلی و توزیع آن میان 
مدارس ایجاد شــود، تا بدین ترتیب با یک تیر دو 
نشــان بزنند: از یک سو مدارس به تنوع بیش تری 
از محصوالت محلّی پرورده دســت می یافتند، و از 

سوی دیگر فقط الزم بود به یک فروشنده پول 
بپردازند و فقط با آن طرف باشند.
موفقیت ها و چالش ها

عملکرد فروش
دوره ای   2008 تــا   200۶ ســال های 
چشم گیر از رشــد برای تعاونی زارعان بوده 
اســت. فروش ســاالنه این تعاونی در سال 
200۷، 538 هــزار دالر بود، و هر یک از دو 
واحد منطقه ای فــروش این تعاونی نیمی از 
درآمد را به خود اختصاص داده بودند. تعاونی 
در ســال 2008 فعالیت های خود را توسعه 

داد و میزان فروش را به 900 هزار دالر رســاند. این 
تعاونی مشتریان جدید بسیاری،  به خود جذب کرد. 
اما ســال بعد از آن، فروش افت کرد و حتی کاهش 
یافت، که در نهایت در ســال 2009 فروش کل به 
800 هزار دالر رســید. این افت فروش را می توان با 
تصمیم استراتژیک این تعاونی در حذف مشتریانی 
توضیح داد که سفارش کم تری داشتند. تصمیمی 
که به تعاونــی کمک کرد که با بهره وری بیش تری 
به فعالیت خود ادامه دهد و هزینه های ثابت خود را 
کاهش دهد. رکود کلی اقتصاد و کاهش تقاضا برای 
محصوالت هم دلیل دیگر این افت بوده است. یک 
دلیل دیگر هم این بوده است که کل حمایت مالی 
خارجی از تعاونی زارعان در ســال 2008 ته کشید 
و ســرمایه گذاری خصوصی اندکی وجود داشت که 
بتوانــد جای آن حمایت مالــی خارجی را پر کند. 
بدون حمایت مالی سابق مدیران تعاونی دریافتند که 
بازسازی الگوی کسب وکارشان ضروری خواهد بود و 
اگر قرار باشد که تعاونی بقا یابد باید به گونه ای از نو 

سازمان دهی شود که بتواند خودکفا باشد.
مسیرهای نو

در بهار سال 2008 تعاونی زارعان، رابرت کورشن 
را به خدمت گرفت که بیش از 50 سال در صنعت 
تولید مواد غذایی تجربه داشته است. این تعاونی با 
استفاده از کورشن توانســت الگوی جدیدی برای 
کسب وکار خود ایجاد کند که پایگاه مستحکم تری 
برای تجارت فراهم می ســاخت. یکی از بزرگ ترین 
چالش هایــی که تعاونی زارعــان در آن زمان با آن 
روبه رو بود تعداد باالی مشــتریانی بود که سفارش 
کمی داشــتند. به ویژه در مورد مدارس این مسأله 
بسیار وخیم بود، زیرا که سفارش هفتگی یک مدرسه 
به زحمت از 150 دالر بیش تر می شد. کورشن پس 
از ارزیابی وضعیت تخمین زد که تعاونی باید درآمد 
ساالنه ای برابر با دست کم 2میلیون دالر داشته باشد 
تا بتواند به لحاظ مالی ادامه حیات دهد. با توجه به 
زیرســاخت های آن زمان و ظرفیت تولید آن زمان 
تعاونی این هدف دست نیافتنی به  نظر می رسید، این 

بود که تعاونی شروع کرد به آزمودن الگوهای دیگر.
درس های تجربه تعاونی زارعان

تعاونــی زارعان در مدت زمان نســبتاً کوتاهی، 
تغییرشکلی بســیار شــدید را تجربه کرد و نحوه 
فعالیتش را بــه کل تغییر داد، کــه در این تغییر 

درس های بسیاری نهفته است.
رویکرد دارایی محوری اتخاذ کنید

رویکرد دارایی محور به این معنا است که ارزیابی 
توسعه یک بنگاه را با بررسی دارایی هایی آغاز کنید 
که در حال حاضر دارد، دارایی هایی که می توانند ما 
را به اهداف خاصی برسانند. این رویکرد در تضاد با 
رویکرد نیازمحور قرار می گیرد، که ارزیابی اش را بر 
اساس چیزهای ناموجود انجام می دهد. تعاونی زارعان 
و شــرکای اولیه آن به وضوح نیاز برای زیرساخت و 
لجستیک توزیع را می دیدند، نیازی که این امکان را 
به زارعان محلّی می داد که از فرصت های جدید بازار 
ســود برند، و شناخت همین نیاز بود که آن ها را بر 
آن داشت یک سازمان تمام عیار توزیع راه بیاندازند. 
در عوض،  یک رویکرد دارایی محور با ارزیابی وضعیت 
موجود انباره محصوالت و ظرفیت توزیع موجود آغاز 
به کار می کند، و بعد می کوشــد راهی بیابد که به 
بهترین نحو از این منابع برای دســتیابی به اهداف 

تعاونی بهره می گیرد.
بر شایستگی های اصلی تان متمرکز شوید

این درس که در ارتباط نزدیک با درس پیشین 
قرار می گیرد، می گوید که برای هر کســب وکاری 
ضروری اســت که بداند در کدام کار خبره است. به 
عبارت دیگر شایستگی های اصلی بنگاه در چیست؟ 
شناخت و تمرکز بر این شایستگی ها موجب عملکرد 
قدرتمند و موفق بنگاه می شود و مشخص می کند که 
در مسیری که در پیش گرفته است به کدام شرکا 
نیاز دارد تا به اهداف نهایی خود برسد. شایستگی های 
اصلی تعاونی زارعان در آموزش زارعان، ساخت شبکه 
زارعان و نمایندگی آن ها، و توسعه منافع و سود آن ها 
در بازار بوده است. تعاونی با ورود به عرصه توزیع در 
واقع پای در میدانی گذاشته بود که در آن شایستگی 
و مهارت کم تری داشــته اســت. عالوه براین 
بسنده کردن به کارکنان موجود و استخدام 
نکردن کســانی کــه در زمینه های مختلف 
صنعت کارشــناس بوده اند، باعث می شد که 
تعاونی نتواند به آن سطح شایستگی که برای 
بقا و موفقیت یک الگوی کسب وکار ضروری 
است، برســد. و در نهایت این شد که  فردی 
مثل باب کورشن الزم بود تا تعاونی زارعان را 
به شایستگی های اصلی اش بازگرداند و الگوی 
بدیلی برای سازمان پیدا کند تا به اهدافی که 

از ابتدا مشخص کرده بود دست یابد.

تجربهتعاونیزارعاندرآلمان

الگوی غیرانتفاعی محور

شایستگیهای
اصلیتعاونی
زارعاندر
آموزشزارعان،
ساختشبكه
زارعانو
نمایندگیآنها،
وتوسعهمنافع
وسودآنهادر
بازاربودهاست.
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مطالعه ما در الگوهای توزیع مختلف نشــان داده 
است که رابطه چشــم گیری میان ساختار حقوقی و 
توســعه زنجیره ارزش وجود دارد. با درک چگونگی 
تأثیرگذاری قالب های ســازمانی مختلف بر توســعه 
مهارت ها و شایســتگی های خاص، می توان در ایجاد 
مشارکت سودمند متقابل با سازمان های مکمل مفید 
بود. هر قالب سازمانی و ساختار مختلف نقاط قوت و 

ضعف خاص خود را دارد.
قالب سازمانی اثر به سزایی در نحوه عملکرد زنجیره 
ارزش ایفا می کند، از جمله در مکانیزم های تأمین مالی، 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها، و شکوفایی اقتصادی در 

هدایت عملیات خودکفا به لحاظ مالی.
تعاونی ها در قالب نهادهای کسب وکاری تشکیل 
می شــوند که هدف شــان تأمین نیازهــای اعضای 
خودشان است، چه بازاریابی مبتنی بر سفارش تولیدات 
کشاورزی شان باشد چه دسترسی بهتر به غذای سالم. 
اعضا مالک تعاونی هســتند، و هر سودی که از محل 
فعالیت های تعاونی حاصل شــود، یا در فعالیت های 
تعاونی دوباره سرمایه گذاری می شود یا در قالب تقسیم 

سود بین اعضا تقسیم می شود.
در مقابــل، غیرانتفاعی ها برای پی گیری خیر عام 
تأسیس می شوند، در برابر هیئتی از مدیران مستقل 
مســئولیت دارند، و سرمایه های عظیمی را به صورت 
پایــدار از نهادهای خصوصی، کمک هــای دولتی و 
حامیان مستقل، دریافت می کنند. وضعیت مالیاتی شان 
آن ها را واجد شرایط دریافت کمک های مالی و هدایای 
مختلف می سازد، بیش تر از آن که تعاونی ها می توانند 

جذب کنند.
توانایی غیرانتفاعی ها در جذب کمک های عظیم 
خارجی نحوه برخورد آن ها با ریســک را هم تحت 
تأثیر قــرار می دهد. غیرانتفاعی ها، در مقایســه با 
الگوهای تعاونی خرده فروشی محور، تولیدکننده محور 
یا مصرف کننده محور، اتکاء بیش تری بر منابع مالی 
خارجی دارند، بنابراین قدرت ریسک پذیری شــان 
در مقــام یک نهاد کســب وکار کاهــش می یابد. 
غیرانتفاعی ها قرار نیســت که کمک های دریافتی 
را پس دهند یا ســودی بین اعضا تقســیم کنند، 
درحالی که تعاونی ها بیش تر بــر توانایی ها و دارایی 
اعضــا و وام های بانکی تکیــه می کنند، که همین 
موجب می شود ریسک های شان بیش تر شود. با در 
نظر گرفتن این نکته، غیرانتفاعی ها می توانند سهم 
بیش تری از ریسک هایی را که زارعان یا خرده فروشان 
متحمل می شوند، جذب خود کنند و از بین ببرند، تا 
تعاونی ها. این می تواند مزیّتی باشد، که به غیرانتفاعی 
اجازه می دهد الگوهای جدید را تجربه کنند، بدون 
این که محدودیتی از محل پارامترهای کسب وکاری 

سود/ زیان کوتاه مدت متوجه شان شود.

بااین حال، این گرایــش غیرانتفاعی ها به آزمودن 
راه هایی کــه تعاونی ها یا بنگاه هــای تحت مالکیت 
سرمایه گذاران میلی به پیمودن شان ندارند، بعید است 
آن هــا را بر آن دارد که فعالیت های توزیعی خود را به 
گونه ای پیش ببرند که متحمل زیان شوند تا زارعان و 
خریداران از نعمت قیمت »خوب« بهره مند شوند. یک 
نقش مهم و اساسی زنجیره ارزش این است که ارزش 
اقتصــادی را میان فعاالن زنجیره توزیع کند. بااین که 
برخــی زنجیره هــای ارزش غیرانتفاعی محور چنین 
می کنند، بســیاری از آن زنجیره ها از سوبســیدهای 
خارجی استفاده می کنند تا هزینه های توزیع را کاهش 
دهند، و بدین ترتیب زارعان را از قیمت باال بهره مند 
ســازند بدون این که هزینه بیش تر بر خرده فروشان 
تحمیل شود. در نهایت، نهادهای حمایت کننده که این 
فعالیت ها را حمایت می کنند شاید سرآخر انحرافاتی 
در بازار پدید آورند، و خرده فروشــان را بر آن دارند که 
انتظارات غیرواقع بینانه ای از قیمت داشــته باشند، و 
بدین ترتیب زارعانی را که مشمول طرح سوبسیدهای 
زنجیره ارزش نیستند با مشکل روبه رو سازند و مزیت 

رقابتی را از آن ها بگیرند.
حیات بلندمدت این الگوهای توزیع غیرانتفاعی جای 
شک و تردید دارد، زیرا که برای ادامه فعالیت های شان 
حفظ ســطح معینی از دریافت سوبسید الزم است و 
این ســطوح باالی سوبســیدها از طرفی با آموزش 
زارعان، توســعه اســتانداردها و فعالیت های آموزش 
عمومی ای توجیه می شــود که این سازمان ها در آنها 
مشارکت دارند، و از چشم انداز توزیع کنندگان سّنتی 
فراتر می رود. اگر این ویژگی را کنار بگذاریم، الگوهای 
توزیع غیرانتفاعی به نظر می رسد بستر پرمخاطره تری 
هستند زیرا که فعالیت های شان بر کمک های خارجی 

و سوبسید متکی است.
در مقابل تعاونی ها چندان بر تأمین مالی از خارج 
متکی نیستند، و ترجیح می دهند رویکرد تدریجی تری 
را پیش بگیرند، و هزینه های عملیاتی شان را گام به گاِم 

رشد درآمدهای تجاری شان، افزایش دهند.
غیرانتفاعی ها عالوه بر رویکرد دارایی محورشان، در 
ایفای نقش در حوزه های مختلف دیگر هم می توانند 
مفید واقع شوند، نقش هایی که همه به توسعه زنجیره 

ارزش کمک می کنند:
رابط: مرتبط ســاختن سهام داران و فعاالن مختلف از 
طریق ترتیبــات کوتاه مدت یا یک باره. غیرانتفاعی ها، 

همچون دالالن بورس، می توانند شــرکائی را که در 
غیر این صورت مرتبط بودن شان نامحتمل خواهد بود 
کنار یکدیگر جمع کنند تا از طریق ایجاد همکاری در 

زنجیره ارزش سود مشترک ایجاد کنند.
تســهیل کننده: غیرانتفاعی ها می تواننــد از طریق 
کمک به ایجاد مجاری ارتباط کارآمد، در ایجاد رابطه 
بلندمدت میان فعاالن زنجیره ارزش دخیل باشند، و از 
این طریق مطمئن شوند که ارزش های مشترکی وجود 

دارد، و فضای اعتمادی حاکم است.
تأیید طرف سوم: غیرانتفاعی ها می توانند نظامی ایجاد 
کنند که از طریق آن تولیدکنندگان گواهی می شوند 
کــه مجموعه خاصی از قواعــد و قوانین و معیارها را 
رعایت کرده اند. چنین نظامی می تواند به ایجاد مزیت 
رقابتــی برای محصــول کمک کند و در بــازار برای 

محصول تقاضا ایجاد کند.
آموزش دهنــده: غیرانتفاعی هــا می توانند حمایت 
آموزشــی و بازاریابــی ارائــه کنند، مثــل برندینگ 
محصــوالت که ارزش های بــازار را تقویت می کند و 
مصرف کنندگان را از نحوه تولید محصول آگاه می سازد. 
آموزش می تواند آگاهی مصرف کنندگان را افزایش دهد 
و در نهایت فروش محصوالت زنجیره ارزش مواد غذایی 

را افزایش دهد.
الگوهای  می توانند  غیرانتفاعی هــا  کاتالیزور/نوآور: 
نوآورانه کسب وکار را بیازمایند و معایب و مزایای آن ها 
را پدیدار ســازند. این نهادها، با استفاده از کمک های 
خارجی، می توانند ریســک های مالــی ای را متحمل 
شــوند که برای کســب وکارهای انتفاعی خطرناک و 

چالش آفرین هستند.
جوینده منابع: غیرانتفاعی ها می توانند منابع جدید 
را کشــف و تعقیب کنند، منابعــی چون کمک های 
بالعوض، وام ها، تأمین کنندگان خدمات. و بدین ترتیب 
از فعاالن زنجیره ارزش در مســیر راه اندازی و توسعه 

کسب وکارشان حمایت کنند.
غیرانتفاعی ها و تعاونی ها هم زمان که در فعالیت های 
زنجیره ارزش وارد می شوند، باید بدانند که کدام نقش 
با در نظر گرفتن ظرفیت های سازمانی شان برای شان 
مناسب تر است و بدانند که چطور محدودیت های پیش 
روی شــان را می توانند با مشارکت و همکاری با دیگر 
فعاالن زنجیره ارزش کاهش دهند. تعاونی ها می توانند 
از شراکت با غیرانتفاعی ها در حوزه آموزش، پرورش، و 
یافتن منابع جدید، سود برند، درحالی که غیرانتفاعی ها 
هم می توانند با تعاونی ها یا بنگاه های سرمایه گذاری 
شریک شــوند تا به حمایت زیرســاختی یا خدمات 
مدیریت زنجیره عرضه دست یابند. خالصه این که، هر 
نهاد باید دریابد که در کدام کار خبره است، و در کدام 
کار ضعف دارد، و بعد بهترین و درست ترین فرد یا افراد 

را برای کمک گرفتن بیابد.

قالبهایسازمانی:ایجادفرصت،ایجادچالش

نتیجه گیری

غيرانتفاعیها
هممیتوانند
باتعاونیها
یابنگاههای

سرمایهگذاری
شریکشوندتابه
حمایتزیرساختی
یاخدماتمدیریت

زنجيرهعرضه
دستیابند.
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بودجه ایرانی
پرونده ای در آسیب شناسی

تخصیص منابع در نظام بودجه نویسی  ایران

بودجه عملیاتی می خواهیم .  ابراهیم بهادرانی
ظرفیت های مغفول نظام تخصیص منابع .  محمدرضا پورابراهیمی

تدبیر »بودجه استانی« ضرورت دارد .  بایزید مردوخی
پیش به سوی توازن بودجه ای  .   غالمرضا تاجگردون
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با توجه بــه تجربیاتی که در ســازمان 
برنامه وبودجه داشــته اید، به نظر شــما نظام 
تخصیــص منابع در ایران با چه آســیب هایی 

روبروست و راهکار بهینه سازی آن چیست؟ 
ما در بودجه ریزی یکســری اشکال داریم که اگر 
برطرف نشــوند، اثر آن در نظام تخصیص هم نمایان 
خواهد شد. یکی از عمده ترین مشکالت پیش رو این 
اســت که ما همواره درآمد هــا را در پیش بینی های 
بودجه ای که انجام می شــود، بیش از ســطح واقعی 
می بینیم، به همین جهت با توجه به درآمد غیرواقعی 
مخارجی هم می تراشــیم. نکته ای که باید از ســوی 
سیاســت گذاران ما لحاظ شــود این که ما در شرایط 
رونق اقتصادی نیســتیم و به همین خاطر نباید برای 
وصول مالیات رشــد آنچنانی در نظــر بگیریم. باید 
رشد اقتصادی وجود داشته باشد تا فعالیت شرکت ها 
گسترش یابد، سود شرکت ها بیشتر شود و در  نهایت 
بتوان مالیات بیشتری کسب کرد. یا اینکه باید بتوان 
تعداد افرادی که مشمول پرداخت مالیات هستند را 
افزایش داد، یعنی از فرار مالیاتی افراد جلوگیری کرد و 
به این ترتیب برای افزایش درآمد کاری کرد اما وقتی 
در این بخش مقاومت وجود دارد و شرایط اقتصادی 
هم در شرایط رونق قرار نگرفته، باید با مالحظه کاری 
آنچه به واقعیت نزدیک تر اســت را در نظر گرفت. در 
بودجه ریزی اغلب به این شکل عمل نمی شود و اغلب، 
مبنا هزینه های عمرانی و جــاری قرار می گیرد و بر 
مبنای هزینه تصمیــم می گیریم که باید با درآمد ها 
چه کنیم، درحالی که مبنا در نظام بودجه ریزی باید 
بر اساس درآمدهای واقعی باشــد. از طرف دیگر، ما 
همچون بسیاری از کشــورهای منطقه ذخایر ارزی 

زیادی نداریم، وقتی قیمت نفت دچار مشکل شده یا 
به هر دلیلی در فروش نفت با مشکالتی مواجه هستیم، 
بودجه دچار چالش می شود. درحالی که در کشورهایی 
که ذخایر ارزی زیادی دارند، از این منابع برداشــت 
می کنند و هیچ گاه بودجه دچار کســری نمی شود. 
سومین اشکال این است که ما یکسری درآمدهایی را 
پیش بینی می کنیم که درآمد نیستند. نمونه اش درآمد 
پیش بینی شده در بودجه ناشی از فروش شرکت های 
دولتی است. وقتی چنین چیزی در بودجه می آید در 
حقیقت منظور این است که دولت دارایی در اختیارش 
را می فروشــد تا آن را خرج بودجه کند. علی رغم این 
موضوع، در عمل مبلــغ فروش با آنچه که در بودجه 
پیش بینی می شــود، تفاوت فاحش دارد و در نتیجه، 
بودجه واقعی دیده نمی شود. چنانکه در بودجه برخی 
ســال ها تا ۴0 هزارمیلیارد تومان هــم بابت فروش 
شرکت ها دیدند اما این رقم محقق نشد. ما باید وقتی 
از نظر درآمدی با مشــکل مواجه می شویم، هزینه و 
درآمد را با هم تطبیق دهیم تا کســری بودجه پیش 
نیاید. از نظر عملکــرد می توان گفت که واقعی ترین 
بخش بودجه، بخش درآمد- هزینه ای آن است، به این 
ترتیب که هزینه به شرط اینکه درآمد حاصل شود، 
انجام خواهد شد، به این معنا که اگر درآمدی به دست 

نیاید، هزینه ای هم نمی شود. 
در بخش مربوط به بحث های هزینه ای چه 

مشکالتی در نظام بودجه نویسی کشور داریم؟ 
اگر هزینه را نگاه کنیم، بخش هزینه ای بودجه هم 
دچار مشکالت متعددی است. یکی از این مشکالت 
این است که دستگاهی خرجی را برای یک سال درنظر 
می گیرد که باید در سال های بعد حذف شود. یعنی 

بودجه عملیاتی می خواهیم
نظامتخصيصمنابعدرگفتوگوباابراهيمبهادرانی،دبيركلاتاقبازرگانیتهران

آمنه شــیرافکن: هر چند در سال های حاکمیت 
دولت دهم تاخیر در ارائه بودجۀ ساالنه رفته رفته 
به عرفی غلط مبدل شده بود اما در نظام پارلمانی 
ایران، نیمــه آذرماه موعد تقدیم بودجه دولت به 
مجلس است. دولت یازدهم سال گذشته توانست 
بودجــه را به موقع به مجلس بیــاورد تا از تکرار 
حوادث ســال های پیش و ارائه تنخواه مجلس به 
دولت - به دلیل تاخیرهای پیاپی- جلوگیری کند. 
اما بودجه نویسی و بودجه ریزی در ایران همیشه 
زیر ســایه نقد کار شناســان بوده است. ابراهیم 
بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، از چهره های 
تکنوکرات قدیمی و شناخته شده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است و تجربه سال ها کار در سازمان 
برنامه وبودجه سابق و بخش خصوصی را در کارنامه 
دارد. بهادرانی کار شناســی اقتصاد را از دانشگاه 
شهید بهشتی و بعد تر کار شناسی ارشدش را در 
رشــته مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی 
گرفت. او دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی دارد 
و معاونت بازرگانی و عضویت در شورای سازمان 
صنایع ملی ایران، قائم مقامی معاونت اقتصادی و 
بازرگانی وزارت صنایع دولت هاشمی رفسنجانی، 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در دولت 
هاشــمی رفســنجانی، معاونت اقتصادی و امور 
بین الملــل وزارت صنایــع در دولت اصالحات و 
معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در ســال های 1384-1380 از جمله تجربه های 
فنی و حرفه ای او در ســال های مدیریت اش در 
بخش های مختلف کشور بوده است. به عقیدۀ او 
یکی از ایرادهای اساسی بودجه در ایران این است 
که بودجه عمرانی اغلب به سوپاپ اطمینانی برای 
بودجه جاری تبدیل شــده و این مسئله نشان از 
کم توجهی به امر توســعه و آبادانی کشور است. 
بهادرانی، کارنامه یک سالۀ بودجه ریزی در دولت 
یازدهم را با وجود برخی نقد ها قابل قبول می داند 
اما پیشنهادش این است که دولت آقای روحانی، 
جســارت به خرج دهد و به سمت بودجه ریزی 
عملیاتی برود. منظور او از بودجه ریزی عملیاتی، 
حساب و کتاب ریز تمام برنامه ها و پیشنهادهای 
دستگاه ها و مشخص شدن ردیفی برای هر کدام 
به روال همیشه، بودجه  نه اینکه  از آن هاســت، 
دستگاه ها سال به سال و به تقریب افزایش یافته 
و به برنامه های پیشنهادی کمتر توجه شود. منظور 
از بودجه ریزی عملیاتی این است که همراه بودجه 
ساالنه، برنامه ای سالیانه نیز ارائه گردد تا تخصیص 
وجوه به برنامه، متناسب با نتایج به دست آمده از 

اجرای برنامه مذکور باشد. 
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سازمان بودجه ریزی ما و خود وزارتخانه مربوطه باید 
به گونه ای اتوماتیک این بودجه را حذف کنند ولی اغلب 
حذف آن مورد اغفــال قرار می گیرد. هزینه های هر 
سال مبنا قرار گرفته و همه ساله مبلغی به هزینه های 
پیشین اضافه می شود. درحالی که باید بررسی شده و 
براساس درآمد کشور، بودجه را فقط در بخش هایی 
که ناگزیر به افزایش هستیم، افزایش دهیم. اما اینکه 
بیاییم و هر سال بودجه هزینه ای را به درصدی رشد 
برسانیم نتیجه اش همین وضعیتی می شود که االن 
می بینیم. بودجه های جاری ما به تدریج بودجه های 
عمرانی را خورده و دیگر چیزی برای بودجه عمرانی 
باقی نمی ماند.کمااینکه به نظر می رســد که از نظر 
اصولی باید 30درصد بودجه به صورت عمرانی باشد و 
۷0 درصد به هزینه های جاری اختصاص یابد. اما االن 
این نسبت به هم خورده و رقمی در حدود 10درصد 
به بودجه عمرانی اختصاص می یابد. عالوه بر این در 
بودجه به جای اینکه یک سال را درنظر بگیریم، باید 
بودجه سال قبل، بودجه جاری و بودجه سال آتی را 
هم می دیدیم که این روند چندسالی است از بودجه 
حذف شده و مشــکالتی را برای نظام بودجه ریزی 
کشــور به وجود آورده است. پیش از این رسم بود که 
در نظام بودجه ریزی، بودجه ســه سال – یعنی سال 
گذشــته، امسال و سال آینده - باید ذکر شود که به 

نظام مند تر شدن بودجه کمک می کرد. 
یکی از مشکالتی که در نظام بودجه ریزی 
کشور ظهور کرده و اغلب عبارت آشنایی برای 
سیاست گذاران بودجه است، مسئله البی ها است 
که تخصیص منابع را از حالت کارشناســی آن 
این فرآیند  می تواند خارج کند. فکر می کنید 
به خاطر چه نقطه ضعف هایی در نظام بودجه ریزی 

کشور ما به وجود می آید؟
پیــش از این ســازمان برنامه وبودجــه، بودجه 
پیشنهادی کشور را عملیاتی تر می کرد. اشکال و به 
تعبیری تناقض اصلی این بود که دســتگاه چیزی 
می  خواست اما امکانات ما چیز دیگری بود. دستگاه 
متولی بودجه ریزی ناگزیر از تعدیل بود و وقتی بودجه 
تعدیل می  شــد، با خواست دســتگاه مغایر می شد 
و نارضایتی در دســتگاه مورد نظر به وجود می آمد و 
درســت در همین هنگام، سطحی از »البی« ها آغاز 
می  شد. چنانکه اغلب شاهد بودیم که دستگاه مورد 
نظر بــا نمایندگان مجلس وارد البی می  شــود. این 
مسئله باعث می  شــد که اجماع روی بودجه از بین 
برود. وقتی دســتگاه های دولتی یک صدا نیســتند، 
برخی به سمت نماینده ها می غلتند و برخی نماینده ها 
هم درآمدی پیش بینی می کنند که بعضا با واقعیت 
همخوانی ندارد. نکته دیگری که باید در کنار مقوله 
شکل گیری البی ها مورد توجه قرار گیرد این است که 
این عدم اجماع روی بودجه، آفتی به وجود می آورد که 

باید برای رفع آن فکر جدی کرد. 
دولت خودش طراح و تنظیم کننده بودجه 
پیشنهادی کشور اســت اما بحثی که همواره 
هنگام تنظیم و تصویب بودجــه کمتر به آن 

پرداخته و بــر آن نظارت می شــود، بودجه 
شرکت های دولتی است. موضوعی که به نوعی 
پاشنه آشیل نظام بودجه نویسی به شمار می  آید. 

علت چیست؟ 
بودجه شرکت های دولتی همیشه شائبه برانگیز 
است، منظورم از بودجه شرکت های دولتی، نهادهایی 
مانند بانک ملی، شرکت نفت و سازمان گسترش است 
و گاهی می بینیم که بودجه شرکت های دولتی مغفول 
واقع می شود درحالی که رقم بودجه شرکت های دولتی 
گاهی چندبرابر بودجه دولت است. بنابراین واجب است 
تا با دقتی که بودجه دیده  می شود، بودجه شرکت ها 
نیز دیده شود چراکه هم اثر اقتصادی دارد و هم اثراث 
فرعی دیگری روی بودجه می گذارد. شــرکت هایی 
که بودجه دولتی دارند، از بودجه کل کشور استفاده 
می نمایند اما برخی از شــرکت ها از بودجه خودشان 
استفاده می کنند و باید روی این بودجه ها هم دقت 
بیشــتری شــود. به ویژه این که طبق روندی که در 
دستورکار قرار گرفته، هرسال می بینیم تعدادی از این 
شرکت های دولتی در حال واگذاری است و بالطبع، 
بودجه درنظرگرفته شده برای شرکت های دولتی باید 
در نظام بودجه ریزی کشوری سال به سال کمتر شود. 
درحالی که در عمل بودجه ها رشــد می کنند، یعنی 
نظارتی که باید روی بودجه شرکت های دولتی باشد، 
وجود ندارد. نکته دیگر این که کسری بودجه ما بیشتر 
موجب می شود که بودجه عمرانی ما کم شود، چون 
هزینه جاری الزام دارد و نمی شود آن را کم کرد، اغلب 
بودجه عمرانی سوپاپ اطمینان بودجه جاری می شود. 
اما این مسئله که بودجه عمرانی صرف بودجه جاری 

شود واقعا برای کشور ضایعه است.
یکی دیگر از مشکالت بودجه ای ما تعدد 
دستگاه هایی است که وظایف مشابه دارند. این 

مسئله را چطور تحلیل می کنید؟ 
بله، تعداد دستگاه هایی که با وظایف مشابه فعال 
هستند، زیاد هستند و چون همه این ها بودجه بگیر 
دولت انــد، کاری که در این مورد می شــود کرد این 
است که وظایف مشابه را تعیین تکلیف کرده، در چند 
دستگاه خاص خالصه کنیم و درنهایت، با کاستن از 
پراکندگی ها، در نظام بودجه ریزی نیز نظمی حاکم 
شود. یعنی راه های صرفه جویی بودجه را باید از این 
طریق اعمال کرد. باید روی تک تک این ها کار کنیم 
تا هم بودجه واقعی تر بســته شــود، هم بتوان روی 
آن اجمــاع به وجود آورد و هــم از ایجاد درآمدهایی 
که اشــکال دارد و احتمال عــدم تحقق آن می رود، 

جلوگیری کرد. 
احیای سازمان برنامه وبودجه چه تاثیری در 
نظام بودجه ریزی کشــور و تخصیص و توزیع 

درست منابع دارد؟ 
بدون شک سازمان برنامه وبودجه که وظیفه نظارت 
بر خرج بودجــه را دارد و خودش بودجه ریزی کرده، 
نظــارت بر بودجه را به درســتی انجام می دهد اما در 
فقدان ســازمان برنامه وبودجــه، وظیفه نظارت دچار 
مشــکل می شــود. به طور مثال در استان ها مجری و 

ناظر یکی شده اســت، زیرا مدیر سازمان برنامه یکی 
از معاونت های اســتانداری است و از آن طرف رییس 
دستگاه اجرایی هم هست. این یعنی نظارت و اجرا یکی 
شده و این مســئله، کار نظارت را مختل می کند. اما 
اینکه در بودجه ریزی چه اثری داشته، به نظرم خیلی 
مهم نیست که سازمان برنامه وبودجه باشد یا معاونت 
راهبردی ریاست جمهوری، مهم این است که نظارت 
واقعی وجود داشــته باشد و برخی چارچوب ها اصالح 

شود. 
دولت آقای روحانی این روز ها در آســتانه 
ارائه بودجه سال ۱39۴ با نوسان و کاهش قیمت 
نفت مواجه شده است. با توجه به وابستگی بودجه 
ما به نفت، این باال و پایین رفتن قیمت ها را تا چه 
میزان در بودجه نویســی و تغییــر در آن موثر 
می دانید؟ دولت چگونه می تواند از مخمصه کاهش 

قیمت نفت بیرون بیاید؟ 
در بودجه سال 1393، مبلغ ۷۷هزار میلیاردتومان 
درآمد نفت دیده  شد که 59درصد درآمد نفتی ما خرج 
بودجه می شــود. یک راه پیشنهادی این است که اگر 
درآمد نفت کم شــد، از ســهم 29 درصدی صندوق 
توسعه ملی بخشی را به بودجه اختصاص دهیم. این 
راهکار بهتر از این است که درآمد را به حساب ذخیره 
ارزی فرســتاده و به جای آن پول چاپ شود. دومین 
راه حل این است که تا جای ممکن از هزینه ها بزنیم. 
به ویژه این که کاهش هزینه های جاری در این مسیر 
می تواند به کمک دولت بیاید. به هرشکل پیشنهاد من 
این است که در این شرایط نیازی به چاپ پول نیست. 
بد ترین روش همین چاپ پول است یا اینکه بخواهیم 

به بودجه عمرانی پول کمتری تخصیص دهیم. 
نظام بودجه ریزی ما در سال های پیش و پس 

از انقالب چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ 
متاسفانه   همان سیستمی که قبل از انقالب بود حاال 
هم در دستور کار قرار دارد. اگرچه وعده بر این بود که 

نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستور کار قرار گیرد. 
منظورتان از این نظام بودجه ریزی عملیاتی 

چیست؟ 
بودجه عملیاتی عبارت است از یک برنامه ساالنه 
به همراه بودجه که رابطه بین میزان وجوه تخصیص یافته 
به یک برنامه با پاسخ به دست آمده از اجرای آن برنامه 
را نشان می دهد. در کشور ما بودجه نویسی عملیاتی در 
حد ایده است و به واقعیت اجرایی تبدیل نشده است. 

بهبود و بهینه ســازی بودجــه در تجربه 
بودجه ریزی ها در سال های گذشته به چه شکل 

بوده است؟ این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟
بودجه ریزی در ســال های پیش از انقالب را باید 
به دو دوره پیــش از افزایش قیمت نفت و پس از آن 
تقسیم کرد. دوره پس از افزایش قیمت نفت، بد ترین 
شــکل بودجه ها اجرا شده است یعنی تا سال 1352، 
درآمد نفت اثر زیادی روی نظام بودجه ریزی کشــور 
نداشــت اما در همان دوره که اکثر آن در دهه13۴0 
گذشت، بیشترین رشد ها اتفاق افتاد. آن موقع همزمان 
با برنامه سوم و چهارم توسعه بود اما پس از گران شدن 

بودجهعملياتی
عبارتاست
ازیکبرنامه
ساالنهبههمراه
بودجهكهرابطه
بينميزانوجوه
تخصيصیافته
بهیکبرنامهبا
پاسخبهدست
آمدهازاجرایآن
برنامهرانشان
میدهد.دركشور
مابودجهنویسی
عملياتیدرحد
ایدهاستوبه
واقعيتاجرایی
تبدیلنشده
است.
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قیمت نفت، رژیم سابق مغرور شد و بودجه ای که بسته 
بود را اضافه کرد و در نتیجه تورم باال رفت و شــرایط 
اقتصادی رو به وخامت گذاشــت و دولت وقت نیز به 
واردات بی رویه دست زد. بعد از انقالب خوشبختانه ما 
به این شکل بودجه نویسی نداشتیم و با بودجه عاقالنه تر 
برخورد شد. البته بدون شک با استاندارد ها فاصله داریم 
اما آن طور هم نبود که بدون ساختن زیربنا بودجه ای 
را تنظیم کنیم و مانند سال های گذشته کاال بیاوریم و 
به این دلیل که امکانات بندری و حمل ونقل نداشتیم، 

در دریا بریزیم. 
بودجه از مرحله تصویب تا تخصیص منابع 
چه روندی را طی می  کند؟ آیا به نظر شما این روند 

قابل قبول است؟
تخصیص بودجه دو قسمت دارد. تخصیص کاغذی 
که آن موقع سازمان برنامه وبودجه مسئول انجامش بود. 
اما خزانه بر مبنای وصولی خودش عمل می  کرد. ممکن 
بــود ما بر مبنای یک دوازدهم تخصیص می دادیم اما 
خزانه بر اساس پول موجود اعتبار مورد نیاز را اختصاص 
می داد. البته هماهنگی بین خزانه و ســازمان برنامه 
وجود داشت اما االن تا جایی که می دانم تخصیص به 
معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شده 
است. تخصیص اصوال براساس درآمد حاصل شده انجام 
می شود، درحالی که بودجه براساس پیش بینی درآمد 
بسته می شود. بین این دو همیشه مقداری فاصله است. 

نماینده ها چه اولویت هایی در نظر می گیرند 
و چه سطحی از ارتباط دولت و مجلس می تواند در 

بهبود بودجه ریزی کمک کند؟ 
دولــت بر مبنای درآمدی که دارد بخشــی را به 
بودجــه عمرانی تخصیص می دهد، امــا از آنجا که 
تعداد پروژه های عمرانی که دولت قبل شــروع کرده 
زیاد اســت و متناسب با درآمد دولت کنونی نیست، 
دولت یازدهم ناگزیر از اولویت بندی اســت. ســال 
گذشته، دولت در بودجه ریزی به همین مسیر رفت 
و درواقع تنها آن دســته از پروژه های عمرانی شامل 
اختصــاص بودجه شــدند که تا حــدود 80درصد 
پیشرفت حاصل کرده بودند. این تصمیم از یک نظر 
برای کالن ممکلت خوب است اما ممکن است برای 
بخشی از جامعه مثال نماینده آن منطقه در مجلس 
خوب نباشد. این کشمکش در کشور ما همیشه وجود 
دارد. نماینده ها اگر دید کالن را مبنا قرار دهند نباید 
تضــادی میان منافع ملی و منطقه ای به وجود بیاید، 
چراکه آن ها پیش از آنکه نمایندگان منطقه خاصی 
باشند، نمایندگان ملت هستند که مسائل ملی درجه 
اهمیت بیشــتری قرار دارد اما اگر نخواهند ســطح 
کالن را در نظر بگیرند و درعوض، بخشی نگر باشند، 
این تضاد به وجود می آید که یک جایی دید کالن با 
اولویت های بخشی مغایر است و همین جا است که 

مشکالتی به وجود می  آید. 
در نظام تخصیص منابع، فصل مشترک و 
نقاط اشتراک دولت و مجلس بر چه موضوعاتی 

متمرکز است؟ 
همان طور که وزیر و هر وزارتخانه ای عالوه بر سطح 

کالن، مسائل وزارتخانه خودش را در اولویت می  بیند، 
بالطبــع برای نماینده نیز تا حدودی مســئله همین 
اســت. نکته مهم این است که دولت به خیر و صالح 
عمومی و کالن مردم می اندیشد اما در مجلس بحث 
نمایندگی منطقه و اینکه شما عضو کدام کمیسیون 
باشــید اثر می  گذارد. مثال اگر من نماینده یزد باشم و 
عضو کمیسیون کشاورزی، نخست مباحث منطقه ای 
برایم پررنگ است و بعد هم مباحث درون کمیسیونی. 
اما وظیفه دولت این است که با جامع نگری و تعمیم 
آن بــه وزارتخانه ها و کمیســیون های مجلس بتواند 
اجماعی به وجود بیاورد که به نتیجه برسد. ایجاد این 
»اجماع« بسیار کلیدی است و باید در اولویت فعالیت 
دولت باشد. این طبیعی است که مجلس و وزارتخانه 
بخواهند اولویت هایــی جز اولویت ملی را مدنظر قرار 
دهند اما این هنر دولت است که بتواند همه این ها را 
سر یک میز آورده و در راستای منافع ملی برنامه ریزی 
و بودجه ریزی کند. این عمل، هم شجاعت می خواهد 
و هم توانمندی و علم. این تناقض ها، شــبیه پرداخت 
مالیات در کشور است، فرض کنید من به عنوان فردی 
که مالیات می دهم شاید خیلی دوست نداشته باشم 
بخش عمده ای از ســود حاصــل از درآمدم را مالیات 
بدهم. ولی کشور برای پیشرفت به این مالیات نیاز دارد 
و وظیفه دولت اســت که این را فرهنگ سازی کند تا 
منافع بخش خصوصی و کشور در یک راستا قرار بگیرد. 
نباید توقع داشته باشیم که نمایندگان صددرصد مانند 
مدیران معاونت راهبردی ریاست جمهوری فکر کنند، 
بلکه بروز ســطحی از تضاد ها طبیعی است و درست 
همین جا کار دولت سخت تر و البته کلیدی تر می شود. 

اولویت بندی ملی و منطقه ای در بودجه ریزی 
چه نقشی ایفا می کند؟ 

اغلــب در بودجه ریزی ها تالش بر این اســت که 
اولویت بخش منطقه ای و اســتانی زیاد دیده نشده و 
بحث های کالن دیده شود. اگر میزان پروژه های عمرانی 
و تعدادشــان محدود باشد، بودجه این تعداد محدود 
قابل تامین است اما وقتی محدودیت بودجه عمرانی 
پیش می آید، باید این بحث را مطرح کرد که چه میزان 
به این پروژه و چه میزان به پروژه دیگری اختصاص یابد 

و چگونه اولویت بندی کنیم که مشکلی ایجاد نشود. 
آیا به نظرتان تصمیم دولت مبنی بر تداوم و 
تکمیل پروژه های عمرانی با پیشرفت باالی 80 
درصد تصمیم درســتی بود؟ ارزیابی تان از این 

تصمیم چیست؟ 
متاسفانه در دولت گذشته پروژه های زیادی شروع 
شد. یادم هســت مرکز پژوهش های مجلس بررسی 
کــرده بود که تعدادی در حدود بیش از دو هزار پروژه 
در دولت گذشته شروع شده که این تعداد پروژه حدود 
10 ســال بیش از آن مدتی که باید طول می کشید 
به طول انجامید. در این ده ســال حدود 150 میلیارد 
تومان هزینه پروژه ها باال مــی رود و حدود 100 هزار 
میلیــارد تومان هــم هزینه عدم النفــع عقب افتادن 
پروژه های کلیدخورده محاسبه شده بود. شما اگر 250 
هزار میلیارد تومان را بر ده ســال تقسیم کنید، ضرر 

سالیانه 25 هزارمیلیارد تومان می شود، اگر در آن سال 
تولید ناخالص ملی حدود ۷00هزار میلیارد تومان باشد 
بیش از ۶.3 درصد از تولید داخلی به این ترتیب صرف 
تامیــن عدم النفع و ضرر به اتمام نرســیدن پروژه های 
مذکور می شود که ضرر هنگفتی به اقتصاد کشور وارد 
می کند. سیاست دولت یازدهم تا این جای کار به نوعی 
مدیریت وضعیت آشفته ای بود که بتواند عدم النفع و 
زیان را به حداقل برســاند. به همین خاطر تحلیل من 
از تصمیم دولت برای گزینــش پروژه های عمرانی با 
پیشرفت باالی هشتاد درصد، مثبت است، چرا که فکر 
می کنم دولت راه چاره دیگری جز این نداشــته و این 
کار عاقالنه ای بود. یعنی اگر به این شکل عمل شود، 
دست کم جلوی عدم النفع ها گرفته خواهد شد و برخی 
پروژه ها به سرانجام می رسد. پیشنهاد من این است که 
دولت این رویه را در بودجه سال 139۴ نیز عمل کند 
و مســیر را ادامه دهد تا در   نهایت حجم این پروژه ها 
کم شده و متناسب با هزینه های عمرانی شود. دولت 
می تواند در سال های آینده نیز پروژه های باقی مانده را با 

تخصیص منابع صحیح، تکمیل نماید. 
سایر ســازمان ها در این مسیر چه کمکی 

می توانند به بودجه ریزی دولت داشته باشند؟ 
وقتــی می گوییم دولت باید به این ســمت برود، 
منظور این اســت که این بودجه اگر بخواهد متعادل 
شود، یکی از کار ها این است که دولت از شاخ وبرگ های 
زائــد موجود در بودجه بزنــد. اما عالوه بر دولت همه 
نهاد ها و سازمان های درگیر سیاست گذاری در بودجه 
باید حواسشــان جمع باشد. مجلس باید دقت کند و 
ســازمان ها هم باید کمک کنند تا این کار روی روال 
بیفتد. این قطار بایــد روی ریل بودجه ریزی صحیح 
بیفتــد. واقعیت این اســت که این قطــار تا آن ریل 
ایده آل فاصله زیــادی دارد. باید مســیر زیادی طی 
شود تا زیرســاختار الزم برای بودجه ریزی عملیاتی و 
سامان مند ایجاد شود. نهایتا باید بگویم که دولت در 
نظام بودجه ریــزی اش چند کار عاقالنه انجام داده که 
قدم های مثبتی است. نخست اینکه سعی کرده تا جای 
ممکن بودجه متوازن باشد. دومین اقدام مثبت دولت 
این بود که کسری بودجه را از طریق چاپ پول تامین 
نکــرد، چراکه چاپ پول، پایه پولی را تغییر می دهد و 
این در نظام مالی و بانکی کشور اثر مخرب زیادی ایجاد 
می کند. مطلب سوم اینکه هدفمندی یارانه ها رقمی 
50 هزار میلیارد تومانی به دوش دولت گذاشــته که 
زائده ای در کنار بودجه دولت است و باید به شکل جدی 
برایش فکری شــود. بار مشکالت زیاد است و قضاوت 
درباره عملکرد و کارنامه دولت باید به عنوان تابعی از 
تصمیم گیری ها دربارۀ این معضالت تعریف شود. به ویژه 
اینکه سهم بخش تولید، بهداشت و صنعت در سال های 
پیش از بابت هدفمندی یارانه ها به کل داده نشد و حاال 
می بینیم که دولت تالش دارد یکسری قدم ها در این 
زمینه بردارد. به طور کلی تالش های جسته وگریخته ای 
برای متوازن ســازی بودجه برداشته شــده اما بودجه 
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برنامه ای یک ساله است و برای رشد اقتصادی صحیح 
کشور باید قدم های اساسی دیگری برداشته شود. 
پیشنهاد مشخص شما برای بهبود وضعیت 
بودجه ریزی چیست؟ آیا توصیه مشخصی در این 

زمینه به دولتمردان دارید؟ 
مهم ترین نکته این است که اگر ردیف و وظیفه ای 
را یک سال به وزارتخانه ای دادیم و حاال آن وزارتخانه، 
دیگر آن وظیفه را برعهده ندارد باید در بودجه جدید، 
به طور سیستماتیک، دیگر اعتبار و بودجه ای در ردیف 
اعتباری نیاید و آن بار مالی از بودجه سال آتی حذف 
شود. از سوی دیگر توصیه من این است که در موضوع 
بودجه شرکت ها باید با این دید جلو رویم که بودجه 
شرکت های دولتی به حداقل رسیده و به گونه ای باشد 
که واگذارشده و به دست بخش خصوصی واقعی برسد. 
هرچه باشد درصد بودجه عمرانی را باید به 30 درصد 
کل بودجه برسانیم. اما متاسفانه توصیه ها اغلب راه به 
جایی نمی بــرد و ما مدام بودجه هزینه ای را افزایش 
می دهیم. شاید بهتر این باشد که به اندازه افرادی که 
باید به آن ها حقوق بدهیم، هزینه ها برآورد شــده و 
بقیه قسمت های مربوط به ردیف هزینه ای در بودجه 
را تــا جای ممکن منقبض کنیم. این هم رقم باالیی 
اســت اما بقیه هزینه ها چه دلیلی دارد؟ اینکه مدام 
برای وزارتخانه ســاختمان بخریم و آن ساختمان ها 
را مبلــه کنیم، چه معنایی دارد؟ بانک های دولتی را 
ببینید که چه ساختمان ها و وضعیتی برای خود به راه 
انداخته اند. شــاید ظاهر امر جذاب و تا حدودی هم 
شیک به نظر بیاید اما همه این ها از جیب مردم می رود 
و دود آن هم به چشــم مردم. در کل به نظر من باید 
به سمت عملیاتی کردن بودجه برویم، مقررات زدایی 
کنیــم و آن را مبنای کار خود قرار دهیم تا شــاهد 
رشد بخش خصوصی بوده و در نهایت درآمد مالیاتی 
بیشتری نیز نصیب دولت کنیم. در دولت گذشته در 
عمل وابستگی ما به نفت بیشتر، هزینه های عمرانی 
کمتر شــد و هزینه جاری افزایش یافت. هدفمندی 
یارانه ها هم بر بودجه افزوده شد و درنتیجه، وضعیتی 
به وجود آمد که بودجه های عمرانی کفاف طرح های 
عمرانی را نمی دهد. امروز تعداد زیادی پروژه عمرانی 
شروع شده داریم که با بودجه های کنونی ما همخوانی 
ندارد. کار من پیش گویی آینده نیست، اما اگر آن طور 
که ادعا می  شــود به بخش خصوصی توجه کنند و 
اقتصاد را تحویل بخش خصوصی دهند، خب مسلم 
است که وضعیت به سمت مثبت پیش می رود. هدفی 
برای آینده در نظر گرفتیم و برای رسیدن به آن، باید 
به تدریج به ســمتی برویم که اگر دارایی می فروشیم 
به جایش دارایی بخریم، نه اینکه دارایی بفروشیم و 
صرف هزینه های جاری کنیم. اگر دولت در این جهت 
گام بردارد طبیعی اســت که جهت درستی است و 
اگرعکس این شود نتیجه همین می  شود که از انبوه 
اعتبارات اختصاص یافته در بودجه، بخش اندکی را 
به پروژه های عمرانی می دهیم و بخش عمده ای را به 
هزینه های جاری اختصاص می دهیم و تراز عملیاتی 

بودجه بیشتر منفی می شود.

دولت یازدهم در آستانۀ تقدیم دومین بودجه 1 
دوران مدیریت خود به مجلس اســت. شما 
عملکرد دولت و ساختار بودجه و شیوۀ تخصیص 
منابع را در این دولت که ســال گذشته در قالب 
بودجه 1393 به مجلس ارائه داد را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
ساختار بودجه ای که در دولت آقای روحانی ارائه شد 
با ساختار بودجه در سال های قبل متفاوت نیست. اهدافی 
مثل کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد به عنوان اهداف 
این بودجه مطرح می شــود، اما ابزارهای مورد نیاز برای 
نیل به این اهداف در الیحه بودجه مشــاهده نمی شود. 
البته نگاه کلی بودجه، رعایت قانون است که در این مورد 
باید از آقای روحانی و کابینه اش تقدیر کرد چرا که همین 
حــدود هم در دولت قبل رعایت نشــد و وضعیت را به 
ســمت بی ثباتی و بی برنامگی در بودجه نویسی کشاند. 
امــا دولت روحانی نیز مانند دولت های گذشــته هنوز 
به اندازه کافی بودجه را شــفاف نکرده اســت. هرچند، 
امیدواریم با حذف احکام بودجه ای بتوان تا حدودی در 
زمینه سبک سازی بودجه کشور اقدام کرد. البته پیشنهاد 
دیگری نیز از   همان سال گذشته از سوی مجلس مطرح 
شــده که ساماندهی آن نیز بار دیگری از بودجه ساالنه 
کشور برمی دارد. سال گذشته از ابتدا مجلس موافق بود 
که بحث هدفمندی یارانه ها در الیحه بودجه لحاظ شود. 
البته نه به این شکل که به صورت مجزا و در قالب تبصره 
الحاقی به بودجه چسبانده شود. تبصره هدفمندی باید در 
اجزای بودجه قرار گیرد؛ چراکه تغییر قیمت حامل های 
انرژی تاثیرات مستقیمی در اجزای الیحه بودجه دارد. 
مجلس با شکل ارائه تبصره هدفمندی یارانه ها مخالف 
بود و نمایندگان معتقد بودند در رویکرد محتوایی تبصره 
هدفمندی نیز ابهامات بسیار زیادی وجود داشت. حال 
امیدواریم این مسئله در بودجه 139۴ دیده شده و تدابیر 
مناسبی برای بودجه هدفمندی و تبصره های آن لحاظ 
شود. یکی از جایگاه های ظهور اقتصاد مقاومتی الیحه 
بودجه است، بنابراین این سند در تخصیص منابع باید 
طوری تدوین و تصویب شــود که اگر در سال آینده با 

محدودیت های شــدید مواجه شــدیم، بودجه انعطاف 
تامیــن منابع و رویکرد هزینه ای را داشــته باشــد. در 
تدوین الیحه بودجه سال 1393 معتقد بودیم که باید 
بدبینانه ترین حالت را درخصوص درآمدهای نفتی درنظر 
بگیریم و حتی فروش کمتر از یک میلیون بشکه نفت 
در روز با قیمت پایین تر از فوب خلیج فارس را در الیحه 
بودجه پیش بینی کنیم. اکنون مشــخص است که این 
آینده نگری دور از واقعیت نبوده چراکه در ماه هشــتم 
بودجه 1393 به یک باره شــاهد کاهش معنادار قیمت 
نفت هستیم، به این خاطر توصیه ما به تیم بودجه نویسی 
دولت این بوده که چندان به تغییرات سیاسی دلخوش 
نبوده و بودجه را منطبق بر اقتصاد مقاومتی و واقعیت های 
کشور و با درنظر گرفتن تاثیر تحریم ها به مجلس بیاورند. 
نگاهــی که واقع گرایانه اســت و در صورت عدم تحقق 
توافق های بین المللی بار زیادی روی دوش بودجه ساالنه 
کشور نمی گذارد. علی رغم این نگرانی ها، دولت در سال 
گذشته بسیار خوش بینانه بودجه نویسی کرد اما امیدوارم 
دست کم در سال 139۴ به واقعیت های بین المللی توجه 
بیشتری نشان دهد. همچنین در تخصیص منابع یکی 
از کارهای بزرگی که البته انتظار از دولت یازدهم است؛ 
این است که دولت بتواند رویکرد برنامه ای و احیای توازن 
منطقه ای و نگاه به مناطق محروم و ســرمایه گذاری در 
نقاط کمترتوسعه یافته را عملیاتی کند. اگرچه شعار دولت 
گذشــته حمایت از محرومان بود اما در   نهایت به عکس 
آن رسید، اما معنای رای به آقای روحانی نشان از توجه 
ویژه مردم در نقاط محروم کشور به امکان ایجاد تغییر 
از سوی ایشان بوده و این مسئله باید در بودجه نویسی 

دولت لحاظ شود.

گفته می شــود حذف احکام غیربودجه ای از 2 
بودجه 1394 می تواند به سبک تر و چابک تر 
شدن ســاختار بودجه یاری برساند. این فرآیند 

چگونه اتفاق می افتد و چه نتایجی دربردارد؟ 
نخســت باید دربــاره ضرورت های حــذف احکام 
غیربودجه ای و نفع آن بــرای مجلس و دولت نکاتی را 
مطرح کنیم، چراکه این اتفاق، اتفاق بسیار مثبتی بود 
و برای دولت و مجلس کارگشــا خواهد بود. متأسفانه 
هر سال در موعد بررسی بودجه، به جای رفتن به سمت 
بودجه عملیاتی و شفاف و ریل گذاری مناسب برای سال 
مالی پیش رو، با وضع قوانین جدید و تکرار قوانین گذشته 
و بدون رصد عملیاتی آن ها بودجه را حجیم می کنیم. 
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به طور طبیعی قانونگذاری در حین بودجه فرصت الزم 
را به نمایندگان نمی دهد که تمام ابعاد آن از جمله رصد 
عملیات گذشته و شــرایط فعلی و آینده را مدنظر قرار 
دهند. با تصویب این طرح در مجلس شــورای اسالمی، 
اوال نقاط قوت و ضعف قانون و عملکرد گذشته بررسی 
شــد که عمده مشــکالت آن این بود که احکام دائمی 
در بودجه سنواتی تکرار می شد. با نهایی شدن تصویب 
این طرح ریل گذاری برای بودجه یک دهه آینده کشور 
به دســت خواهد آمد، ضمن اینکه دولت متعهدشــده 
هنگام ارائه الیحه بودجه 139۴ غیر از یک ماده واحده 
و جداول،  ردیف ها و پیشنهادات جدید قانونگذاری نکند. 
این طرح فرصت را در اختیار کشور، سرمایه گذاران، مردم 
و ذی نفعــان قرار می دهد که از بودجه باثبات برخوردار 
شوند. این طرح چشم انداز باثباتی را برای سرمایه گذاران 
ایجــاد خواهد کــرد تا در فضــای مناســب بتوانند 
ســرمایه گذاری خود را انجام دهند. بررسی و تصویب 
تبصره های بودجه وقت زیادی را از مجلس می گرفت و با 
خیل عظیمی از افراد در بخش دولتی و خصوصی مواجه 
بودیم که پیشنهادات خود را برای گنجاندن در بودجه 
ارائه می کردند که در نهایت تعداد کمی از این پیشنهاد ها 
برای رسیدگی به صحن ارائه می شد. به هرشکل تمرکز 
بودجه بر احکام غیربودجه ای خطاســت چرا که تمرکز 
بر این احکام نفعی عاید کشور نمی کند، در هیچ جای 
دنیا هرسال درباره قیمت خوراک پتروشیمی یا قیمت 
ســنگ آهن یا نرخ مالیات تصمیم گیری نمی کنند. در 
وضعیت جدید، رفته رفته در نظام اقتصادی کشــور با 
حذف زوائد بودجه، شاهد بودجه ای شفاف تر، سبک تر 
و چابک تر خواهیم بود. تجربه ســال های گذشته نشان 
داده که بررســی و تصویب بودجه کشور دو ماه از وقت 
مجلــس را می گیرد درحالی که می تــوان آن را در یک 
هفته جمع بندی کرد. این طرح تحول بزرگی در ساختار 
اقتصادی کشــور و بودجه نویســی ایجاد خواهد کرد و 
می تواند منشأ آثار بزرگی در اقتصاد باشد. البته تصویب 
ایــن طرح هم از هفت خوان گذشــت و یک بار هم در 
صحن علنی با الیحه ارائه شده از سوی دولت مخالفت 
شد. دلیل هم این بود که متاسفانه کمیسیون برنامه و 
بودجه تعامل با ســایر کمیسیون های مجلس را درنظر 
نگرفــت و این اقدام در فرآیند تصویب این الیحه تقابل 
کمیسیونی ایجاد کرد، اما در   نهایت طرح رای آورد. اگر 
این مسئله هرچه سریع تر روال حقوقی خود را طی کرده 
و تبدیل به قانون شــود، بودجه ما سبک شده و تبدیل 
به بودجه واقعی در اقتصاد کشور می شود. متاسفانه طی 
سال های اخیر اتفاق بدی که افتاد این بود که در فرآیند 
بودجه ریزی سازمان مدیریت را حذف کردیم. البته اکنون 
مدتی است دولت برای بازگشایی این سازمان اقدامات 
عملیاتــی را آغاز کرده و مجلــس نیز در همین زمینه 
طرحی داشته اما نبود این سازمان نظام برنامه و بودجه 
کشور را دستخوش تغییر جدی کرده و ما در این زمینه 
ضربه های زیادی خورده ایم که جبران آن مطمئناً زمان و 

فرصت زیادی می طلبد. 

شما تجربه چندین سال حضور در کمیسیون 3 
تلفیق مجلس را در کارنامه دارید، نمایندگانی 

که در این کمیســیون به کار بررســی بودجه 
می پردازند بیشــتر از چه زوایایی به نقد یا ارائه 
پیشنهاد دربارۀ بودجه می  پردازند. این پیشنهادات 
چقدر در افزایش نــگاه غیرتمرکزگرا و کمک به 

بهبود اوضاع مناطق متبوعشان تاثیرگذار است؟
پیشنهاد ها اغلب هزینه ای اســت. نمایندگانی که 
نقش های ملی را کمتر ایفا می کننــد، عمدتا رویکرد 
منطقه ای را در دســتور کار دارنــد. برخی نمایندگان 
تحلیل تخصصــی دارند و فارغ از اینکه آثار این تحلیل 
تخصصی در حوزه انتخابیشــان چه خواهــد بود، در 
سطح ملی تصمیم می گیرند، اما نگاه منطقه ای اکثریت 
نمایندگان در تصمیماتشان در مجلس تاثیر گذار است. 
به هر شــکل همانطور که پیش از این هم اشاره کردم، 
دولت باید پاسخگوی خواسته های منطقه ای نمایندگان 
باشد، چرا که به جز چند استان برخوردار، اغلب استان ها 
در وضعیت مناسبی قرار نداشته و نمایندگان از جانب 
خواسته های منطقٔه تحت فشار ند. سال گذشته، یکی 
از تصمیم هــای خوب و کارآمد ایــن بود که گروهی از 
معاونان و کار شناسان دولت با حضور در مجلس نظرات 
کار شناســی و تخصصی می دهند که برای نمایندگان 
هم خوب است و به تنویر افکار نمایندگان در خصوص 
بندهای بودجه کمک می کند، اما عــده ای از معاونان 
پارلمانی و رئیسان دستگاه ها البی می کنند تا به هرشکلی 
برای افزایش بودجه دســتگاه خود اقدام کنند که این 
مسئله چندان پسندیده نیست. ارتباط نمایندگان، تعداد، 
تنوع و تخصص هایشان در جذب بودجه استان ها مسلما 
بی تاثیر نیست، اما اینکه منجر به بی عدالتی و یا تضییع 

حقوق سایر استان ها شود، این گونه نیست. 

بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی 4 
نقدهایی جدی به تخصیص منابع در ساختار 
بودجه نویسی ایران دارند، شما چه نقدهایی را به 

این ساختار وارد می دانید؟
در تخصیص منابع، هشتاد درصد بودجه ما در طی 
سال صرف هزینه های جاری کشور می شود و متاسفانه 
تنها 20 درصد به هزینه های عمرانی اختصاص می یابد. 
درحالی که این روند در سایر کشورهای جهان ۷0 درصد 
هزینه عمرانی و 30 درصد هزینه جاری است. به همین 
خاطر چالش اصلی ما در بخش مصــارف، عدم توازن 
میان هزینه های جاری و عمرانی است که این مسئله به 
عنوان عمده ترین و مهم ترین چالش بودجه ای ما مطرح 
است. باید سیاســتگذاری مان به همین سمت برود و 
آهسته آهسته بتوانیم روند منطقی را در تخصیص منابع 
به بخش های جاری و عمرانی به وجود آوریم. یعنی هر 
ســال چنددرصدی بتوانیم از بودجه جاری کاسته و به 
بودجه عمرانی بیفزاییم. در   نهایت اگر به رقم 50 درصد 
بودجه عمرانی و 50 درصد بودجه جاری برسیم، شرایط 
مناسبی خواهد بود که رسیدن به آن تالش و پیگیری 

همه جانبه دستگاه های اقتصادی کشور 
را می طلبد. نکتــه دیگری که در 
بودجه با آن مواجه هستیم اینکه 
از 100 واحــد بودجه عمده بحث 
بر سه قلم اصلی تمرکز دارد، نفت، 

مالیات ها و درآمد ناشــی از فضای مجازی و ارتباطات. 
درحالی که ما نیازمندیم که فضای متفاوت تری از آنچه 
در ساختار شکل گرفته به دست آوریم یعنی اگر قرار است 
تحولی در نظام بودجه کشــور اتفاق افتد چه در بخش 
هزینه و چه در بخش درآمد باید به سمت تغییر رویه ها 
و منابع درآمدی و اصول تخصیص منابع برویم. بنابر این 
هرگونه تغییر باید در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد؛ در بخش 
منابع دولت باید به سمت افزایش سهم مالیات ها رفته 
و در ســوی مقابل باید سهم نفت در درآمدهای بودجه 
پایین بیاید. نکته دیگری که در نظام بودجه نویسی ما 
هســت اما مورد توجه قرار نمی گیرد، اینکه ما همواره 
مقداری ظرفیت عددی داریم و مقداری ظرفیت خارج از 
عددی. برای نمونه در سال گذشته در کمیسیون تلفیق 
ده ها روز تالش کردیم تا به جایگاهی برسیم که ظرفیت 
غیربودجه ای را افزایش بدهیــم. وقتی دولت ظرفیت 
بودجه ای ندارد و گرفتار قیمت پایین نفت است باید به 
سمت افزایش ظرفیت بودجه ای از روش های دیگر برود، 
روش هایی که اغلب با آیین نامه ها و بخشنامه ها محدود 

شده است. 

جذب بودجه استانی برای نماینده های مجلس 5 
امــری تعیین کننده اســت. به طور کلی در 
نظام بودجه ریزی و جذب منابع و اعتبارات برای 
دستگاه ها و اســتان های مختلف آیا آنقدر که به 
تخصیص منابع توجه می شود به مدیریت منابع و 

چگونگی توزیع آن نیز توجه می شود؟ 
عدم شناخت مدیران از ظرفیت های بودجه باعث 
شده که مدیران نتوانند بودجه استانی را به  طور کامل 
جذب کنند. بودجه استانی نه برای نماینده و استاندار 
و مســئوالن که برای تک تک شــهروندان و مباحث 
مربوط به توسعه کشور امری حیاتی است و به همین 
خاطر تمام انتصاب ها در سطح خرد و کالن مستقیم و 
غیرمستقیم در امر جذب بودجه استانی تاثیرگذار است. 
گاهی به دلیل کســری بودجه سال ها طول می کشد 
تا دولت ها بتوانند پروژه های عمرانی را به بهره برداری 
برسانند، این کسری بودجه محدودیت های زیادی برای 
مدیران و مسئوالن برای اجرای مطالبات مردمی ایجاد 
کرده اســت. اما نکته دیگری که باید مورد توجه قرار 
گیــرد اینکه نباید به منابع دولتی اکتفا کنیم، مدیر و 
مسئول موفق فردی است که بتواند با بودجه محدود 
کار های اساســی را پیش ببرد. برای نمونه در استان 
کرمان با صرفه جویی در حامل های انرژی می شود 50 
درصد منابع را به صورت نقدی دریافت کرد، ساالنه 2 
هزار میلیارد تومان مصرف حامل های انرژی در استان 
اســت که اگر تنها 5 درصد آن را صرفه جویی کنیم، 
چندیــن برابر بودجه عمرانی اســتان، نصیب کرمان 
می شود. بودجه دولتی پاسخگوی حرکت های بزرگ 
در استان ها نیست اما اگر برنامه ریزی وجود داشته 
باشد به راحتی می توان از هیچ، بهترین 
بهره برداری ها را انجام داد. برای این 
منظور بایــد کارگروهی تخصصی 
ویژه آشنایی مدیران با ظرفیت های 

بودجه تشکیل شود.

درتخصيص
منابع،هشتاد
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آذرماه فصل ارائه بودجه دولت به مجلس 
است و هرساله همزمان با این فصل، بحث ها و 
اظهارنظرها پیرامون شــیوه و میزان تخصیص 
منابع دولت به بخش های مختلف کشــور داغ 
می شود. شما وضعیت تخصیص منابع در ایران را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
در هــر جامعه ای نیازهای فراوانــی وجود دارد و 
درمقابل محدودیت های اساسی نیز همیشه و در همه 
جوامع وجود داشته است. هدف فعالیت اقتصادی هم 
این اســت که نیازهای فراوان جمعیت را با توجه به 

محدودیت ها تامین کرده و به تولید کاال و خدمات مورد 
نیاز جامعه بپردازد. در اقتصاد اصطالحی به نام »بهینه 
پارتــو« )Pareto( داریم، به این معنا که تخصیص 
منابع و تامین نیازهای جامعه باید به گونه ای باشد که 
با توجه به محدودیت های موجود همگان وضعیتی 
پیدا کنند که نتــوان بهتر از آن وضعیت تصور کرد. 
تخصیص منابع معموال باید با توجه به »بهینه پارتو« 
صورت بگیرد و به مبرم ترین نیاز ها بپردازد. سیستم 
باید منابع را طوری توزیع کند که اعتبار در اختیار، 
بین مصارف متعدد تقسیم شده و نیاز ها برطرف شود. 

درهرحال تخصیــص منابع با توجه به محدودیت ها 
قابل بررسی است و هیچ جامعه ای بدون محدودیت 
نیست. در اقتصاد ما تخصیص منابع سال های متمادی 
است که توســط برنامه صورت می گیرد یا به عبارت 
دیگر قرار بوده تا مطابق برنامه های 5 ساله انجام شود 
اما لزوما همیشه این تخصیص منابع اصولی و بر اساس 
معیارهای استاندارد نبوده است. ما کشور توسعه یافته 
یا کمتر توسعه یافته ای بودیم که نیاز ها از گوشه وکنار 
سربرمی آورد و پاسخگویی به این نیاز ها خیلی اوقات 
دولت ها را دچار دســت پاچگی کرده است، درنتیجه 
ممکن است تخصیصی صورت گرفته باشد که لزوما 

هم بهینه نبوده است. 
یکی از مشــکالتی که اغلب نمایندگان 
مجلس بر آن تاکید دارند، مسئله بودجه نویسی 
تمرکزگرا و مرکزمحور است. شما تا چه اندازه این 

نقد را وارد می دانید؟ 
نقد نمایندگان به درســتی وارد اســت. وقتی به 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشــور نگاه می کنیم 
هنوز هم استان هایی داریم که گرفتار توسعه نیافتگی و 
یا کم توسعه یافتگی هستند. این مسئله نشانه واضحی 
است از اینکه تخصیص منابع ما به خوبی انجام نشده 
اســت. از ســوی دیگر گروه های جمعیتی داریم که 
وضعیت مطلوبی ندارند و این مسئله نیز نشان می دهد 
که تخصیص منابع به درســتی انجام نشــده است. 
حاشیه نشین های شهری و فقر هم، باز نشانه دیگری 
است از اینکه تخصیص منابع به خوبی صورت نگرفته 
است. نماینده های مجلس در کشــور ما همواره در 
تخصیص منابع با یک مشکل اساسی مواجه می شوند، 
مشکل آن ها این است که تخصیص منابع در سطح 
کالن و در مرکز صورت می گیرد. درحالی که نماینده ها 
در کشور ما در عین اینکه در سطح کالن نمایندگی 
دارند اغلب ناچار ند پاسخگوی حوزه های انتخابیه خود 
نیز باشند. این موجب می شود خیلی وقت ها نماینده ها 
نتوانند به سهولت به هدف های انتخاباتی شان برسند، 
چراکه قدرت تخصیص منابع باال تر از قدرت نماینده ها 
در تغییرجهت دادن به منابع اســت. برای دولت این 
تخصیص ها باید بر اساس برنامه توسعه 5ساله و آن 
هم در قالب بودجه های ساالنه انجام شود. بخش های 
مختلف اقتصادی و اجتماعــی داریم که همواره در 
برنامه ها دست کم عنوانشان ذکر شده، از جمله امور 
اقتصادی، امور اجتماعی، امور زیربنایی و امور عمومی. 
همــواره هدف این بوده که تخصیص منابع بین این 
امور به گونه ای باشــد که امکان توســعه اقتصادی و 
اجتماعی فراهم شــود. ولی دیده شده که ضرورت ها 
لزوما در چارچوب تخصیص بهینه منابع عمل نکرده 
و گاهی هم ما گرفتار بی سوادی انبوه بودیم. بدیهی 
است که در یک وضعیت مطلوب، این مسئله باید در 
اولویت قرار می گرفت و منابع به این سمت می رفت. 
در همین ســال ها بخش سالمت مورد توجه خاص 
دولــت قرار گرفته و یک بــاره اقدامات و برنامه هایی 
صورت گرفته و به اجرا درآمده که وضعیت ســالمت 
را بهبود ببخشد. همه این ها را نمی توان در چارچوب 

تدبیر » بودجه استانی«
ضرورت دارد

بودجهنویسیایرانیونظامتخصيصمنابع
درگفتوگوبابایزیدمردوخی

گفت و گو با بایزید مردوخی درباره آسیب شناسی نظام تخصیص منابع در ایران، درست در روزهایی انجام 
شد که مجلس در حال آماده شدن برای بررسی بودجه ۱39۴ کل کشور است. او که یکی از سر شناس ترین 
چهره های اقتصادی سازمان در دست احیای مدیریت و برنامه ریزی سابق است، ایراد اصلی بودجه نویسی 
ایرانی را تمرکز بر پایتخت و عدم اختصاص بودجه متوازن می داند و به مناطق کمترتوسعه یافته و درحال 
توسعه ای اشاره می کند که نمایشی از عدم توازن در تقسیم بودجه به شمار می آیند. پیشنهاد مشخص او 
برای حل این معضل، ارائه »بودجه استانی« از سوی دولت است، به این شکل که برای استان ها برنامه های 
توسعه ای مبتنی بر نیازهای استانی داشته باشیم. او با اشاره به آسیب های فقدان فعالیت سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی در دولت احمدی نژاد می گوید: »متاسفانه آفت سال های پیش این بوده که نظارت بسیار پراکنده 

شده و دستگاه های نظارت بر عملکرد سازمان ها متعدد است و همین مسئله کار را مخدوش کرده است.«
به گفته این اقتصاد دان »بودجه پیش از هر چیز ســندی برای ایجاد انضباط مالی دولت ها در شفاف سازی 
درآمد ها و هزینه های یک ســال مالی اســت که عالوه بر شفاف ســازی دخل و خرج دولت ها به تنظیم 
سیاست های اقتصادی کشور نیز می پردازد.« مردوخی از جمله اقتصاددانانی به شمار می آید که در نگارش 
برنامه های توسعه ای کشور طی سه دهه گذشته نقش کلیدی داشته است. او که طی سال های گذشته اغلب 
تنها در فضای دانشگاهی به تدریس پرداخته بود، از زمان آغاز نگارش برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم 
به عنوان یکی از چهره های باسابقه برنامه نویسی به تیم نویسندگان برنامه ششم پیوسته و به تازگی نیز به 

سمت مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده است. 
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بهینه پارتو یا چارچوب بهینه منابع قرار داد. 
بهینه پارتو طبق نظریه برخی اقتصاد دان ها توسط 
بازار و قیمت حاصل می شود و درعمل هم در اغلب 
کشورهای جهان ثابت شده که بخش ها و گروه هایی 
در تخصیص منابــع محروم اند. به همین خاطر باید 
چاره ای برای رفع این محرومیت پیدا کرد. برنامه ریزی 
توسعه طبق تعریف، ابزاری است برای ایجاد بهینگی 

توسط برنامه نه صرفا توسط قیمت و بازار. 
شــما برای خروج دولت از برنامه نویسی 

مرکزگرا پیشنهاد مشخصی دارید؟ 
این مشــکل زمانی برطرف می شود که ما بودجه 
اســتانی داشته باشیم. البته این امیدواری هست که 
در ســاختار جدید بودجه ریزی این مسئله پذیرفته 
شده و ما برای استان ها برنامه های توسعه ای مبتنی 
بر نیازهای استانی داشته باشــیم. اما تا این راه های 
پیشنهادی و جایگزین به میان نیاید، کماکان تخصیص 
منابع اغلــب با تمرکز بر مرکز بوده و ســخنگویان 
تخصیص منابع را به ســمت بخش های خود سوق 
می دهند که اغلب منطبق بر نیازهای عمومی جامعه 
نیست. در برخی ردیف های بودجه ای نیز مسائل در 
ســطح ملی و بلندمدت اهمیت پیدا می کند؛ برای 
نمونه مسئله دفاع و امنیت که درک ضرورت این ها 
لزوما توسط همه افراد و استان ها امکان پذیر نیست 
بلکه این ها ضرورت های ملی است و بنابراین همیشه 
ســهم خودش را می گیرد. اگر بخواهیم این مسئله 
بهبود بیاید باید از جهت نظری به سمت برنامه ریزی 
توســعه مکان محور یا مردم محور برویم و مشارکت 
مردم را در فرآیند برنامه ریزی بیشــتر کنیم. به این 
شــکل که نیازهای مردم در تخصیص منابع درنظر 
گرفته شــود. البته کار مشکلی است و اجرایی کردن 
این ایده را در یک کشور ۷8 میلیونی نمی توان انتظار 
داشــت. نمی توان تصور کرد که در این کشور، همه 
مردم در فرآیند تخصیص منابع مشارکت داشته باشند 
اما مکانیزم هایی در دنیا وجود دارد که ما هم می توانیم 
از این مکانیزم ها استفاده کرده و این را به نحوی بهتر 

کنیم نه اینکه ایده آل سازی انجام شود. 
اختصاص بودجه در دولت چه فرآیندی را 
طی می کند و چه هنگام دولت می تواند بودجه را 

خردمندانه تنظیم کرده و تقدیم مجلس کند؟ 
بودجه ریزی دولتی سازوکاری است که به وسیله آن 
توزیع مالکیت عمومی منابع بودجه در هر سال و بر 
اساس نحوه بهره مندی از آن منابع تعیین می شود. کل 
هدف چنین سازوکاری، افزایش رفاه اجتماعی است. 
ساالنه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق 
بودجه ریزی دولتی برداشت می شود و حق مالکیت 
اعضای جامعه بر بخشی از درآمدهای به دست آمده از 
تالش و کوشــش های فردی آنان سلب می شود. در 
کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت، حق 
بهره مندی از بخشی از ثروت ملی که به آیندگان تعلق 
دارد نیز از آنان سلب می شود، اما در مقابل، بهره مندی 
اعضای جامعه از منابع عمومی بودجه از طریق مصرف 
کاالهای عمومی باز توزیع می شود. در واقع این توزیع 

منابع عمومی اســت که همواره سرنوشت گروه های 
مختلف مــردم و مناطق مختلف کشــور را تعیین 
می کند. به بیان دیگر، هیچ کشوری تنها برای پوشش 
هزینه ها و دســتیابی به منویات خــود بودجه ریزی 
نمی کند. بلکه دولت ها معمــوالً با بهره گیری از این 
سیاســت می خواهند رفاه اجتماعی را باال ببرند. اما 
برای اینکه این سازوکار قاعده مند باشد و البته رضایت 
عامه مــردم را نیز جلب کند، دولــت باید حائز چه 
شرایطی باشد؟ دولت باید کارگزاری باشد که هویتی 
یکپارچه و همگون دارد و یک صدا، از آن شنیده شود. 
این گونه نباشد که تمایالت متعدد در سند بودجه این 
دولت تجلی پیدا کند. ویژگی دیگر دولت این است 
که باید کارگزاری همه چیزدان باشد. به این معنا که 
مردم به خردمندی دولت اعتمــاد کنند و افزون بر 
این دو ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم 
باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، سند منطقی 
و خردمندانه ای است که همه از آن راضی اند و نیز از 

آن تبعیت می کنند. 
ویژگی یک بودجه منطقی و ســازگار با 

شرایط جامعه ایران چیست؟ 
ویژگی بودجه سازگار با شرایط جامعه کنونی ایران 
این است که دولت ها مشکالت اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی و فرهنگی کشور را تشخیص داده باشند 
و برای چاره جویی این مشــکالت در طول یک سال 
هزینه، طرح و برنامه پیش بینی کنند. نکته دوم این 
است که با توجه به وضعیت عام اقتصادی که شرایط 
تورمی یا رکودی است، دولت در سندی که به عنوان 
الیحه بودجه تقدیم مجلس می کند باید سیاســتی 
را پیش بینی کند کــه این معضالت را کاهش دهد. 
البته خب چنین کاری، برنامه ریزی می خواهد و اتفاق 

ساده ای نیست. 
بودجه نویســی در دولت های مختلف هر   
کدام مسائلی مخصوص به خود داشته است. نقد شما 
به عنوان یک اقتصاد دان به نظام بودجه نویسی در این 

سال ها چیست؟ 
تخصیــص منابع در نظام بودجه ریــزی ما لزوما 
مطابــق چارچوب های کار شناســی و علمی که به 
بهینه گی بیانجامد صورت نمی گیرد. دلیلش روشن 
است؛ ما همواره بخش هایی داریم که سهم بیشتری 
از منابع را به خود اختصاص می دهند. این سهم بیشتر 
لزوما چیز ناخوشــایند و نامطلوبی نیست بلکه این 
بخشی از واقعیت جامعه ما است و ضرورت هایی وجود 
دارد و این ضرورت ها برخی سخنگوی پرقدرت دارند 
و برخی هم سخنگوی بی صدا. این شرایط، تخصیص 
منابع را به طرفی می کشاند که این سخنگو ها قوی 
هستند. گروه های ذی نفع هم مطرح اند که این گروه ها 
برخی محق اند و صاحب حــق و باید به آن ها توجه 
بیشتری شــود که گاهی هم در بودجه به این توجه 
می شود اما برخی گروه های ذی نفع خیلی به خودشان 
حق می دهنــد درحالی که نباید چنــدان حقی در 

بودجه نویسی برایشان قائل شد. 
بودجه ریزی در ســال های پس از انقالب 

نسبت به سال های پیش از آن، چه پیشرفت هایی 
داشته است؟

تــالش همواره بر این بوده تا نظام بودجه ریزی ما 
به سمت کمال رود ولی در دوره ای حدود هشت سال 
پیش نظام بودجه ریزی ما، هم از نظر ساختار و هم از 
نظر تخصیــص منابع به کل تغییر کرد. تعداد زیادی 
ردیف های بودجه ای پیدا شدند که مشخص نیست 
این ها چه ضرورتی دارند و به کجا پرداخت می شوند. 
اگر بخواهیم بودجه سالمی داشته باشیم، این ردیف ها 
همگی باید حذف شود. این بودجه باید شفاف شده و 
ابهام درباره جداول و منابع اختصاص داده شده به آن 
برطرف شود. متاسفانه باید این طور گفت که در این دو 
دوره، بودجه به یک سیاهه شبیه بود. دولتی ها تصور 
می کردند هرچه قانون بودجه را مختصر و خالصه تر 
ارائه کنند بهتر اســت، اما چنین نیست. در قوانین 
بودجه ای فعلی حتی امکان مقایسه سنواتی نیز وجود 
ندارد. به عبارت دیگر بودجه سه ستونی در سال های 
گذشته یک ستونه شد. به این معنا که سال های اخیر، 
ستون ســال بودجه تنها شامل ستون سال آینده و 
بودجه پیش بینی شــده بود و ستون های سال قبل 
و عملکرد به  طور کلی از بودجه ارائه شــده به مجلس 
حذف شــد. منطقا هر نماینده ای اگر بخواهد درباره 
بودجه اســتانی و منطقه ای قضاوت کند باید امکان 
قضاوت و مقایســه داشته باشد و نمی شود با بودجه 
یک ستونی درباره ابعاد مختلف بودجه قضاوت کرد. 
نماینده باید بداند در گذشته در آن ردیف خاص چه 
بوده تا در صورت نیاز بتواند درباره چگونگی و چرایی 
اجرایی شدن یا نشدن بودجه گذشته سوال کند و آن 
توضیح ها می تواند در تصمیم گیری نماینده موثر باشد. 
متاسفانه آفت ســال های پیش این بوده که نظارت 
بسیار پراکنده شده و دستگاه های نظارت بر عملکرد ها 
متعدد شده و همین مسئله کار را مخدوش کرده و 
متاسفانه فقدان حضور سازمان برنامه نیز تاثیر منفی 

مضاعفی داشته است. 
بازگشایی  از سال ها، طلسم  باالخره پس 
سازمان برنامه و بودجه شکسته شد و سازوکار 
ایجاد این ســازمان از ســوی معــاون اول 
رییس جمهوری ابالغ شده است. فکر می کنید 
فقدان این سازمان در ســال های گذشته چه 
تبعاتی برای بودجه نویسی و برنامه ریزی کشور 
داشت و بازگشت آن به عرصه اقتصاد کشور چه 

تاثیراتی خواهد گذاشت؟
ســازمان برنامه چنــد وظیفه مهــم دارد و بجز 
وظایف اصلی اش یعنــی بودجه ریزی و برنامه ریزی، 
نقش این ســازمان در سیاست گذاری بسیار اهمیت 
دارد. ســازمان مدیریت در تمام سال های فعالیت در 
کنار مسئولیت های مشخص اش، به مجلس و دولت 
کمــک می کرد تا برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت های 
سیاســی و اقتصادی را به طــور علمی انجام دهند و 
از تصمیم گیری های ســرخود و به دور از چهارچوب 
دوری می کرد. طی ســال های اخیــر، فقدان و عدم 
مداخله ســازمان برنامه ریزی کارآمد سبب شده تا 

وقتیبهوضعيت
اقتصادیو

اجتماعیكشور
نگاهمیكنيمهنوز
هماستانهایی
داریمكهگرفتار
توسعهنيافتگییا
كمتوسعهیافتگی

هستند.این
مسئلهنشانه

واضحیاستاز
اینكهتخصيص
منابعمابهخوبی

انجامنشده
است.
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برخی سیاستگذاری ها به نوعی اجرایی شود که نتایج 
نامطلوب و در جهت عکس آن سیاست ها به بار بیاید. 
سازمان برنامه می تواند این گونه نقایص را برطرف کند. 
به همین خاطر تصمیم دولت به بازگشایی این نهاد، 
بدون تردید تصمیم مانــدگاری در تاریخ اقتصادی 
کشور خواهد بود. همان طور که تصمیم دولت گذشته 
در حذف این سازمان تاثیر منفی در ساختار اقتصادی 
کشور داشت و زمینه ســاز بروز تخلف های گسترده 

فراوان در ساختار اقتصادی ما شد.
نهاد ســازمان  برنامه وبودجــه در طول چنددهه 
فعالیــت خود همــواره تالش کرد اصــول علمی و 
تجربــی مورد قبول را حفظ  کند و گســترش دهد. 
این سازمان همیشــه مرکز نوآوری برای نظام تدبیر 
ایران بوده و تا جایی که امکان داشــت با روش های 
علمی، به بیان دیدگاه های کامال کار شناسی پرداخت 
که گاهی تمجید می شد و گاهی سند تعطیلی آن را 
امضا می کرد. در همه ادوار، رئیسان، معاونان، مدیران 
کل و اغلب کار شناســان، افرادی نامــی و توانمند 
به شــمار می آمدند و اثر این سازمان و مدیران آن بر 
بدنه کار شناسی و بالعکس، کامال مشهود و رابطه ای 
دوســویه بود. به همین خاطر بازگشایی این نهاد از 
ابعاد مختلفی برای تداوم سالمت اقتصادی کشور موثر 
است و اتخاذ این تصمیم حیاتی و درست را به دولت 

یازدهم تبریک می گویم. 
نفت همیشــه در مباحث بودجه ریزی ما 
عامل تعیین کننده ای بــوده و حاال دولت آقای 
روحانی در آســتانه کاهش قیمت جهانی نفت 
یکبار دیگر در مبحث بودجه ریزی با چالش نفتی 
مواجه شده، این نکته را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

یکی از مشکالت بودجه ریزی ما اتکا به درآمدهای 
نفتی است. درآمد نفت در اختیار دولت بوده و دولت هم 
اختیارش را در سطحی متمرکز اعمال کرده و منابعی 
در استان ها تجهیزنشده که بگوییم مشارکت استان ها 
بتواند در این شرایط خطیر نقش تعیین کننده ای ایفا 
کند. نفت چه بخواهیم و چه نخواهیم در تمام سال های 
گذشته، سایه اش را بر اقتصاد ایران انداخته و سیاست ها 
باید به سمتی هدایت شود که تمرکز بودجه ای ما از 
صرف مسائل نفتی به حوزه های دیگر منتقل شود. حاال 
که درآمد نفت کاهش یافته به نظر من یکی از راه های 
مهم خروج از این وضعیت این است که به فکر منابع 
مردمی در استان ها باشیم. راهکارهای مناسب را برای 
ایجاد انگیزه در مردم در استان ها فراهم کنیم تا مردم 
بیایند و در تامین نیازهای خود مشارکت کنند. آنچه 
مانع تحقق این مسئله خواهد شد، فضای کسب وکار 
در اســتان ها و به طور کلی در کشور است. چنانکه اگر 
فردی بنای ســرمایه گذاری داشته باشد با موانع زیاد 
ســاختاری و اداری مواجه خواهد شد. در این شرایط 

بررسی نظام تدبیر دستگاه های دولتی 
باشد، منظورم  تاثیرگذار  می تواند 

این است که دستگاه های دولتی 
از حالــت کنترل چی صرف به 
تسهیل گری تبدیل شده و به جای 

کنترل فعالیت های اقتصادی بتوانند به نهادهایی تبدیل 
شوند که در راستای توسعه اقتصادی فعالیت پویا دارند. 

این روز هــا بر ارائه بودجه انقباضی تاکید 
می شود، آیا فکر می کنید دولت این بار هم ناگزیر 

از ارائه بودجه انقباضی خواهد بود؟ 
انقباضی بودن بودجه در سال گذشته و سال های 
آینده مسئله انتخابی برای دولت آقای روحانی نبوده 
و بیشتر شــبیه یک اجبار است. ما در شرایطی قرار 
گرفته ایم که نســبت درآمد هــای مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی، کمتر از 10 درصد است. این سهم 
اندک به دلیل وجود درآمد نفت است که البته دارای 
پیشــینه تاریخی اســت و درباره آن سخن گفتیم. 
دولت ها هیچ گاه روی مالیات تکیه نداشــته اند و از 
این رو در شرایطی که اقتصاد دچار رکود است و رشد 
تولید ناخالص داخلی بســیار پایین است، نمی توان 
روی درآمــد مالیاتی حســاب کرد. از ســوی دیگر 
به دلیل اعمال سیاست های تحریمی، صادرات نفت 
دستخوش چالش شده است. در این صورت می توان 
محاسبه کرد که درآمد دولت از محل صادرات نفت 
تاچه حد کاهش یافته است. در این صورت دولت باید 
از میزان هزینه هایش بکاهد که کاهش این هزینه ها 

در یک بودجه انقباضی تجلی یافته است. 
مقوله  در  دولت  کردن  انبســاطی عمل 

بودجه نویسی چه مسائلی را به وجود می آورد؟ 
علم اقتصاد حکم می کند در شرایطی که اقتصاد 
دچار نرخ بیکاری باالســت و البته هنگامی که روند 
تشکیل ســرمایه دچار ُکندی شــده دولت سیاست  
انبساطی را درپیش گرفته و نرخ  بهره را کاهش دهد. اما 
در شرایط کنونی اگر دولت بخواهد بودجه را انبساطی 
تنظیم کند، آن وقت بایــد از میزان مالیات ها بکاهد 
که این به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد؛ چرا که با 
وجود همه سیاست های اتحاذشده کماکان پایه مالیاتی 
اقتصاد کشور محدود است که البته مقامات مسئول 
مالیاتی اعالم کرده اند به دنبال گسترش پایه مالیاتی 
هســتند. البته راه های دیگری مانند چاپ اسکناس 
وجود دارد اما کاربرد آن به دلیل خاصیت تورم زابودنش 
منطقی نیســت. انتشار اوراق مشــارکت و قرضه نیز 
به عنوان راه های دیگری می تواند مورد توجه قرار گیرد 
اما این روش نیز به تعبیری منابع را از بخشی به بخش 
دیگر جامعه منتقل می کند که زیر بلیت دولت است و 
ممکن است این روش هم، چندان اثر انبساطی نداشته 
باشد. استقراض از خارج نیز اثر انبساطی خواهد داشت 
که البته پس از انقالب این روش مورد توجه واقع نشد. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند باری از 
دوش طرح های سرمایه گذاری کشور بردارد که قابل 
تصور نیســت در زمانی کوتاه، تغییر چندانی در این 
بخش رخ دهد. اما بهتر اســت در توصیف آنچه قرار 
اســت به عنوان برنامه بودجه سال آینده 
تدوین شود نگوییم انقباضی، بگوییم 
بودجــه  منطبق با کاهــش منابع 
دولت  به هرحال  دولــت.  درآمدی 
آقای روحانی شــرایطی را به ارث 

برده و شاید سیاست های اقتصادی ای را تنظیم کرده 
که ناگزیر به انجام آن ها بوده است. دولت برای جبران 
افزایش هزینه وزارتخانه و سازمان ها دست به کاهش 
هزینه های سرمایه گذاری می زند. در شرایطی که درآمد 
دولت از مالیات تنها حــدود 10 درصد مقدار واقعی 
اســت، راهی جز این ندارد که برای جبران هزینه ها 
دســت به دامن پول نفت شود. با تبدیل ارز حاصل از 
فــروش نفت و تبدیل آن به ریــال و واریز آن به بازار 
نتایج تورمی به بار خواهد آمد که شــاهد آن هستیم. 
اما به هرشکل فکر می کنم با یک سال نشود به درستی 
درباره برنامه بودجه ای حرف عادالنه ای زد، به همین 
خاطر بنا ندارم درباره این مسئله قضاوت کنم. امیدواریم 
که کارهای خوبی انجام شود و دولت   نهایت عقالنیت 
را در مســئله بودجه ریزی به کار بندد. مســائلی که 
اکنون در اقتصاد کشور مطرح است تنها متوازن کردن 
دخل وخرج نیســت؛ بلکه کمک به حل مشکالت و 
مسائلی اســت که به صورت تورم باال، بیکاری مزمن، 
رکود فضای کسب وکار و کمبود انگیزه سرمایه گذاری 
غیردولتی در صنعت، معدن و کشاورزی به وجود آمده 
اســت. با وجود تالش دولت در ســال گذشته برای 
خروج از بحران و ارائه بســته های پیشنهادی خروج 
از رکود، هنوز وضعیت به پایداری مورد نظر نرســیده 
است. نقدینگی باال و گرایش آن به سمت بورس بازی و 
سفته بازی و مصرف گرایی به جای سرمایه گذاری، رشد 
ناکافی تولید ناخالص داخلی، فاصله طبقاتی و یارانه ها، 
بدهی دولت به نظام بانکی و به پیمانکاران و سازندگان، 
تاخیر در پروژه های زیربنایی کشوری و کمبود منابع 
پژوهش های اقتصادی و اجتماعی از جمله محورهایی 
اســت که کماکان آســیبی برای نظام سیاســی و 
اقتصادی کشور به شمار می آید و نیازمند بازنگری در 
سیاست های اقتصادی دولت است. در مقابل، تقویت 
گرایش ها و جوانه های مثبتی که در شــرایط فعلی 
بروز کرده یا درحال ظهور اســت و می توانند تبدیل 
به روندهای عقالیی و مثبتی در آینده شوند، ضروری 
است. به هرشکل بحث تحریم ها در سال های اخیر در 
اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده و حاال در آســتانه توافق 
هسته ای، رسیدن به این توافق می تواند بار سنگینی 
از روی دوش دولت بردارد. البته خیلی از مســائل و 
تصمیم گیری های نادرســت نیز در دولت گذشته به 
مسئله تحریم ها نســبت داده شد، درحالی که خیلی 
اوقات تصمیم های نادرست مسئوالن به اندازه تحریم ها 
به اقتصاد کشــور آســیب وارد کرد. سند بودجه کل 
کشور و اهمیت آن تنها در سروسامان دادن به دخل 
و خرج دولت نیســت و هرچند پاره ای از کار شناسان 
و فعاالن، به بودجه و بودجه نویسی در همین محدوده 
نگاه می کننــد، باید گفت که نقــش بودجه از نظر 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چه در سطح 
داخلی و چه در سطح بین المللی، وسیع تر و مهم تر 
است. امیدواریم که دولت یازدهم پس از عملیاتی کردن 
تصمیم کنونی در بازگشایی سازمان برنامه و بودجه، 
بتواند ســازوکارهای منطقی و استاندارد را برای ارائه 

بودجه ای پویا به مجلس به وجود آورد.

انقباضیبودن
بودجهدر
سالگذشتهو
سالهایآینده
مسئلهانتخابی
برایدولتآقای
روحانینبودهو
بيشترشبيهیک
اجباراست.
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یکم. میراث 
ســخن گفتن از مسئله بودجه نویســی در دولت 
یازدهم، نمی تواند بدون مرور آنچه بر اقتصاد کشور طی 
هشت سال اخیر گذشته، صورت گیرد. ضربه های عدم 
برنامه ریــزی در دولت های نهم و دهم اثراث عمیقی بر 
بدنه اقتصادی کشور داشته و هرگونه برنامه ریزی آتی 
باید با درنظر گرفتن این نقصان ها صورت گیرد. مطابق 
گزارشــی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه داده در 
 ،GDP هشت سال گذشــته، برای یک واحد رشد در
دالرهای نفتی را 500 درصد بیشتر از دوران دولت هفتم 
و هشــتم صرف کردیم. رشد اقتصادی در سال 1391 
منفی 8/5درصد شــد و تــورم 30/5درصدی و تنزل 
250 درصدی ارزش پول ملی و برجای گذاشتن خیل 
فقیران و بیکاران و بدهی های سنگین از سالی به سال 
دیگر بر دوش دولت سنگینی کرد. اغلب افراد توانمند 
از رده خارج شــده و برخی روابط دوستانه و رانتی در 
سازمان ها و نهاد ها حاکم شد. هرچند بزرگ ترین برنامه 
خصوصی ســازی به مورد اجرا گذاشته شد اما از 151 
هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده در دهه منتهی به 
15 آبان سال 1392 فقط در حدود 5.12 درصد آن به 
بخش خصوصی واقعی رسید. این دولت در سال 1389 
بزرگ ترین طرح اصالح قیمت ها را بعد از یکسان سازی 
ارز در سال 1381 اجرا کرد، اما در پایان کار قیمت نسبی 
انرژی به وضعیت قبل از اجرای طرح هدفمند ســازی 
بازگشت و کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی در 
سال 1392 به 12 هزار میلیارد تومان رسید. حاصل این 
سیاست ها چیزی جز رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم 
نبود. آن ها عالوه بر این، با گشودن دروازه های کشور به 
روی کاالهای خارجی همزمان با تثبیت نرخ اسمی ارز، 
ضربه مهلکی بر بدنه تولید ملی و رقابت پذیری اقتصاد 
ایران زدند و در نتیجه، کشور در مقابل تحریم های غرب 
آسیب پذیر تر شــد.  دولت یازدهم در شرایطی چنین 
بحرانی بر سر کارآمد و حاال به زحمت تالش می کند تا 
بتواند چرخ های توسعه را راه بیندازد، اما نیروهای قدری 
در مقابل آن صف بســته اند. برخی مدیران غیرکارآمد، 
 ســازمان هایی که از بودجه دولت ارتزاق می کنند و آن 
دسته از نمایندگانی که خواسته های محلی یا گروهی را 
به جای منافع ملی پیگیری می کنند. در کنار این عوامل 
باید مردمی را دید که از بودجــه دولت یارانه دریافت 
می کنند. به همین دلیل دولت یازدهم باید بیش از هر 
زمان دیگری بر سیاست پاسخگوبودن و شفافیت تاکید 
کند، روابط باید جای خود را به شفاف ســازی بدهد و 

بودجه دولت شفاف شود. 

دوم. توازن
نــگاه نمایندگان به بودجه متاثــر از واقعیت هایی 

است که از اقتصاد ســال های پیش به ارث می رسد و 
بر اساس این نگاه علمی، نمی توان انتظار خارج از عرفی 
از دولت یازدهم داشت. دولت یازدهم چه بخواهد و چه 
نخواهد اسیر نتایج برجای مانده از برخی تصمیم های 
دولت دهم است. اما در چنین شرایطی پیشنهاد ما به 
دولت این بوده است که به منطق توازن در بودجه سال 
139۴ وفادار مانده و تراز توسعه را از مرکز به پیرامون 
منتقل کنند. چرا که اگر این مهم اتفاق نیفتد، تبعات 
منفی و نارضایتی آن از سوی مردم مناطق محروم برای 
دولت مشکل تولید خواهد کرد. به ویژه آنکه بخش های 
عمــده ای از رای آقای روحانی، ریشــه در نگاه مثبت 
مناطق مرزنشــین و محروم به پدیده تغییر داشته و 
بودجه به عنوان معتبر ترین سند مالی یک ساله کشور 
می تواند نمودی از تغییر رویکردهای دولت و در زندگی 
مردم طبقه های پایین و متوسط نقاط محروم موثر باشد. 
نگاه محــوری در تخصیص منابع بودجه 139۴ بحث 
توازن باید باشد، نه عدالت. باید به تعمیم شاخص های 
دریافت خدمت بپردازیم. مجلس به طور سنتی جایی 
برای پیگیری مسائل و مطالبات محلی به شمار می آيد 
و نمایندگان شهرســتان ها بیشــتر چنین رویکرد و 
کارکردی را در دوره نمایندگی خود دنبال می کنند. در 
شکل گیری این شرایط عواملی چون وضعیت کنونی در 
سطح کشور یعنی نابرابری ساختاری- منطقه ای، رابطه 
مرکز- پیرامون در تقسیمات کشوری و الگوی توزیع 
منابع و تخصیص بودجه تاثیرگذار است. اصالح این روند 
را جز با توجه به اهمیت و وزن مجلس در تنظیم بودجه 
و مســائل مالی، تقویت نهادهای محلی و واسط میان 
ســطوح محلی، منطقه ای و ملی نمی توان جست وجو 
کرد. تکمیل زنجیره شــورا ها و تقویت اختیارات آن ها 
ممکن نیست. و نهایتا باید تالش کرد تا توازن در تنظیم 
بودجه در سطوح دیگری از قدرت اتفاق بیفتد؛ نکته ای 
کــه بدون تردید می تواند در ایجاد شــرایط عادالنه و 

متوازن در سطح کشور تعیین کننده باشد.  

سوم. بازگشایی سازمان مدیریت
اتفاق مثبتی که به تازگی افتاده و می تواند بخشی 
از مشــکالت پیــش روی دولت را حــل کند، اعالم 
خبر بازگشــایی و فعالیت دوباره سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســت که می توانــد در تخصیص بودجه 
یاری رسان دولت باشد. البته که باید در ابتدا ایرادهای 
پیشین سازمان برنامه و بودجه را تصحیح کنیم تا نقاط 
ضعف گذشته تکرار نشود. سازمان در ساختار جدید 
همچنین باید با تقویت نقاط قوت گذشته، از حیطه 
برنامه ریزی پا را فرا تر گذاشــته و به درستی در بخش 
نظارت قوی تر عمل کند، تا در مسائلی چون مبارزه با 
فساد اداری و اقتصادی شفافیت بیشتری ایجاد شود. 

نکته ای که توجه به آن تا حدودی در ســازمان برنامه 
وبودجه سابق عقیم مانده بود. بدون شک فعالیت دوباره 
این سازمان برای دولت یازدهم نویدبخش روزهای بهتر 
اســت و تراز حرفه ای بودجه های آتی دولت را بهبود 
خواهد بخشید. این سازمان کارکردهای فراوانی برای 
نظام بودجه ریزی و برنامه کشور داشت و توقف فعالیت 
آن فاجعه ای بود که بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل شد و 
متاسفانه نبود آن موجب جوالن ساده برخی متخلفان و 
رانت خواران و تخصیص غیرکارشناسی منابع شده بود. 

چهارم. مذاکرات و بودجه جدید
اولویت بندی پروژه های نیمه تمام بر اساس الیحه 
بودجه 1393 به درســتی اتفاق افتاد و اختصاص 3۷ 
هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی واقع بینانه بود. 
در بودجه 1393 مبلغ بودجه عمومی کل کشــور که 
در ســال 1392 دویست و ده هزار میلیارد تومان بود 
به 195 هزار میلیارد تومان کاهش یافت یعنی هفت 
درصد کاهش بودجه در ســرجمع نسبت به بودجه 
قانون سال 1392، اما نسبت به عملکرد سال 1392 
شاهد 50 درصد افزایش هستیم. به رغم تمام این نکات 
مثبت بودجه 1393 ایراد بزرگی هم داشت و آن، عدم 
شفاف سازی درخصوص هدفمندی یارانه ها در فاز دوم 
بود. به همین خاطر پیشــنهاد ما به دولت این بود که 
در بودجه 139۴ مسائل مربوط به قوانین هدفمندی 
یارانه ها ساماندهی شــود و این مسئله در قالب یک 
قانون دائمی مطرح و از برنامه بودجه های یک ســاله 
دولت جدا شود. در همین حال یک نکته مهم را نباید 
از نظر دور داشت. دولت در افق پیش رو باید روش های 
دیگری برای جذب ســرمایه پیش بینــی کرده و در 
مسیری گام بردارد که باال و پایین شدن منابع نفتی 
کشور کمتر از گذشته در تراز مالی ما تاثیرگذار باشد. 
بودجه 139۴ در شرایطی در مجلس بررسی می شود 
که توافق هسته ای به  زودی نهایی می شود و در صورت 
رسیدن به توافق ایران با یک فرصت تازه و آغاز سطح 
مبادالت جهانی مواجه خواهد شد که همین مسئله، 
قواره سیاسی و اقتصادی کشور در منطقه را دستخوش 
تغییرات مثبت جدی خواهد کرد. همین حاال بسیاری 
از هیات های پارلمانی در مکاتبه با پارلمان ایران خواهان 
سفر به ایران شده اند و در راس این هیات های پارلمانی 
هیات های تجاری مایل به سرمایه گذاری اند. برخی هم 
آمدوشدهایی داشــته اند اما نتیجه بخش شدن همه 

این ها نیازمند بازگشایی قفل تحریم ها است. 
هرچند بدون شک بودجه 139۴ با نگاهی خنثی به 
مثبت یا منفی بودن مذاکرات تدوین شده، اما رسیدن به 
توافق نهایی در این مذاکرات مسائل بودجه را در مسیر 

مثبت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دولتبایددرمسيریگامبرداردكهنوساناتنفتیكمترازگذشتهدرترازمالیماتاثيرگذارباشد

پیش به سوی توازِن بودجه ای

 غالمرضا تاجگردون 
رییس کمیسیون 

برنامه و بودجه 
مجلس

بودجهبهعنوان
معتبرترینسند
مالییکساله
كشورمیتواند
نمودیازتغيير

رویكردهای
دولتودر

زندگیمردم
طبقههایپایين
ومتوسطنقاط
محرومموثر

باشد.
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آینده نگر: تجارت میان ایران و هند در 5 سال گذشته روند روبه رشدی را تجربه کرد. 
به گونه ای که حجم مبادالت تجاری دوکشور از 9 میلیارد دالر به حدود 1۶ میلیارد 
دالر رسیده است. اگرچه تحریم های ظالمانه علیه کشورمان بر روابط تجاری ایران و 
هند نیز بی تاثیر نبود اما دو کشور که در سده های قبل همسایگانی با فرهنگ مشترک 
بودند، در این دوره نیز تالش کردند کمک حال یکدیگر باشند. هند به خرید نفت از 
ایــران ادامــه داد و در ازای پول نفت ایران که در بانک های هندی بود، صادارت کاال 
به ایران را افزایش داد. با این حال نوک پیکان صادرات در بخش غیرنفتی همچنان 
از هند به ایران نشانه رفته شده و اگرچه مردم هند بخش مهمی از انرژی خود را از 
منابع زیرزمینی جنوب ایران تامین می کنند اما در زمینه ســایر محصوالت ایرانی، 
بازار چندانی در هند تعریف نشده است. اقتصاد هند روزبه روز گام های شتابان تری را 
برای رســیدن به قله اقتصاد دنیا برمی دارد و نیاز این کشور به انرژی اعم از نفت،گاز 
و برق مهم ترین زمینه همکاری مشترک دو کشور است. با این حال حوزه مشترک 
دیگری برای همکاری دو کشور شکل گرفته که توجه به آن می تواند رستاخیزی در 
روابط هند و ایران باشد: »ایران پل ترانزیتی هند به آسیای میانه شود«. از آنجایی که 
حمل و نقل کاال از طریق پاکســتان، یک گزینه مناسب برای هند به شمار نمی رود، 
هندی ها برای ایجاد یک مسیر تجاری جایگزین به منطقه، بسیار مشتاق هستند. در 
عین حال، مسیر استراتژیک دیگر، کریدور بین المللی حمل و نقل شمال به جنوب است 
که توسط هند، ایران، عمان و روسیه برای اتصال مسیرهای تجاری از اقیانوس هند به 
اروپا و روسیه، و راه ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، توسعه پیدا کرده است. به این ترتیب 
هند به ارزش باالی اقتصادی و راهبردی بندر چابهار پی برده اســت. در حال حاضر 
ایران با کمک هند، این بندر را از طریق جاده ای به شهر مرزی زرنج افغانستان متصل 
کرده  و افغان ها مشتاقانه برای قطع وابستگی خود به پاکستان، از فرصت پیش آمده 
برای افزایش داد و ستد با هند، از طریق ایران و با ایجاد یک ارتباط دریایی مستقیم از 
بندر چابهار، استقبال کرده اند. دهلی نو تاکنون نزدیک به 100 میلیون دالر برای ارتقای 
امکانات موجود در چابهار اختصاص داده است. در اوایل امسال، مقامات هندی، برای 
ایجاد یک خط حمل و نقل دریایی مستقیم از بندر چابهار به بنادر هند، تمایل خود را 
ابراز کرده اند تا از این طریق دوبی را دور زده و هزینه های حمل و نقل کاال برای تمام 
کشــورهای دست اندرکار، کاهش پیدا کند. سفیر هند در ایران، در دیداری با عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، سرمایه اولیه مورد نیاز برای ساخت یک ترمینال 
کانتینر جهت تســهیل این پروژه را 1۴۷میلیون دالر برآوردکرد. اینچنین است که 
ایران می تواند از طریق ارایه خدمات ترانزیتی به هند، به پلی میان این اقتصاد بزرگ 
دنیا و کشورهای همسایه اش تبدیل شود. به عبارت دیگر بازار اصلی هدف صادراتی در 

هند برای ایران تزانزیت است و دیگر کاالها و خدمات در رتبه های بعدی نشسته اند.

تزانزیت کاال
رستاخیز تجاری 
ایران و هند
پرونده ای درباره
توسعه صادرات ایران به هند
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در حال حاضر وضعیت اقتصادی هند و 
نیازهای وارداتی این کشور چیست و ایران در 
تامین این نیازها چه نقشی می تواند ایفا کند؟

هندوستان را شیر خفته آســیا می نامند. اگر 
وضعیت چندسال اخیر هند را با دورانی که چین 
به رونق اقتصادی رسید مقایسه کنیم، شباهت های 
نزدیکی میان وضعیت اقتصاد این دو کشور خواهیم 
دید. به عبارت دیگر هند در چند ســال آینده به 
مانند چین، نقش دست باالیی را در اقتصاد جهان 
بر عهده خواهد گرفت. البته هند در وضعیت فعلی 
خود مزیت های باالیی نسبت به چین دارد که قابل 
توجه اســت مثال با توجه به اینکه هندی ها مدت 
طوالنی مستعمره انگلستان بوده اند، زبان انگلیسی 
را به خوبــی فراگرفته اند اما چینی ها هنوز هم در 
زمینه زبان انگلیسی دچار مشکل هستند. از سوی 
دیگر جمعیت مهاجر هندی در ســایر کشورهای 
دنیا به خصوص در آسیا حضور پررنگی دارد. این 
حضور عالوه بر فراهم آوردن زمینه توسعه صادرات 
هند، در حوزه انتقال تکنولوژی به کشور مادری نیز 
تاثیر باالیی دارد. حضور هند در بازارهای جهانی و 
اتحادیه های منطقه ای روز به روز پر رنگ تر می شود. 
هند عضو گروه بریکس است و بر این مبنا اقتصاد 
این کشــور در حال تجربه رشد سریع اقتصادی 
است. شــتاب گرفتن رشد اقتصادی در هند، این 
کشــور را هرچه بیشــتر به انــرژی محتاج کرده 
اســت. هند در حال حاضر بعد از امریکا، چین و 
ژاپن بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان اســت. 
بخش انرژی بیشــترین واردات هند را تشــکیل 
می دهد زیرا در داخل این کشور منابع قابل توجه 
انرژی وجود ندارد تنها منبع انرژی قابل مالحظه 
در این کشــور زغال سنگ است که همچنان در 
سبد انرژی هند حضور دارد. مصرف نفت در هند 
رو به افزایش است. هند همواره یکی از اصلی ترین 
مشتریان نفت ایران بوده است. با توجه به شرایط 

تحریم های اعمالی به ایران، هند به دلیل روابطی 
که با امریکا دارد تا حد باالیی از شــمول تحریم ها 
خارج شــده و همچنان مصرف کننده نفت ایران 
است. تعدادی از شرکت های نفتی هندی در خارج 
از هند در عملیات استخراج و اکتشاف فعال هستند 
و در بحث پاالیشگاه ســازی خوب عمل کرده اند و 
صاحب تکنولوژی محسوب می شوند. در این حوزه 
عالوه بر گســترش فروش نفت به هند، اگر ایران 
بتواند طرح خط لوله گاز میان ایران و پاکستان و 
هند را عملی کند، هند برای سال های طوالنی به 
صورتی استراتژیک به انرژی ایران وابسته خواهد 
شــد اما می دانیم که مشکالت سیاسی همچنان 
مانع از تحقق فرصت های تجاری کشورمان است. 
امیدواری ما این است که در دولت آقای روحانی با 
حل مشکالت سیاسی و به ثمر رسیدن پروژه خط 
لوله صلح بتوانیم نقش اصلی در تامین انرژی هند 
را بــر عهده بگیریم. هند در حال حاضر در زمینه 
بازار فناوری اطالعــات در مقیاس جهانی حضور 
جدی دارد. شرکت های امریکایی بزرگ قراردادهای 
مهمی در زمینه ســرمایه گذاری در حوزه فناوری 
اطالعات در هند انجام داده و تولید محصوالت خود 
را به هند آورده اند. ارتباط ما در این بخش نسبت 
به پتانسیل های هند بسیار اندک است. امیدواریم با 
رفع محدودیت ها بتوانیم در حوزه فناوری اطالعات 
که هند در آن در حال تبدیل شــدن به یک غول 
در این بخش است نیز سهمی کسب کنیم. البته 
هندی ها عالقه باالیی به سرمایه گذاری مشترک 
با ایران در حوزه صنعت و معــدن دارند که ورود 
شرکت های بزرگ هندی به این حوزه نیز بسته به 

حل مشکالت سیاسی پرونده هسته ای است.
حجم مبادالت تجاری دوکشور در حال 
حاضر باالی ۱۵ میلیارد دالر است اما بخش 
عمده این حجم به صادرات نفت ایران به هند 
اختصاص دارد. چه کاالهای ایرانی دیگری در 

هند مزیت صادراتی دارند؟
قطعا صادرات ایران به هند محدود به نفت و گاز 
نیست. ما در حال حاضر میزان باالیی از محصوالت 
پتروشیمی، معدنی و فلزاتی چون سرب و روی را 
به این کشــور صادر می کنیم. همچنین هندی ها 
ماده اولیه آلومینیوم برخی کارخانه های ما را تامین 
کرده و محصول فراوری شــده را می خرند. از مبدا 
ایران به هند کاالهایی مانند خشکبار و کنستانتره 
نیز صادر می شود، اما توجه داشته باشید که بحث 
مهم ما بــا هندی ها در زمینه تجارت، مشــکل 
حمل و نقل است. از آنجا که ما در زمینه کشتیرانی 
دچار مشکل هســتیم، دادو ستد با هند از طریق 
بندر دوبی انجام می شــود. عمده بحث میان ما و 
هند سرمایه گذاری هند در بندر چابهار است. اگر 
هندی ها در بندر چابهار سرمایه گذاری کنند، اتفاق 
بزرگی در زمینه حمل و نقل و ترانزیت رخ خواهد 
داد. هندی ها می تواننــد از طریق بندر چابهار به 
بازارهای بزرگ کشورهای همســایه ایران مانند 
افغانستان و کشورهای آسیای میانه و قفقاز دست 
پیدا کنند و ایران نیز ســود خود را از ترانزیت کاال 
به دســت خواهد آورد. در حال حاضر قراردادهای 
اولیه در خصوص سرمایه گذاری هند در بندر چابهار 
امضا شــده و در صورت عملیاتی شدن آنچه روی 
کاغذ آمده است، صنعت حمل و نقل دریایی، ریلی 
و جاده ای ایران به یک فرصت طالیی برای اتصال 
هنــد به عنوان یک اقتصاد بزرگ دنیا به بازارهای 
مصرفی آســیای میانه و قفقاز خواهد رســید. به 
اعتقاد من تحقق پروژه بندرچابهار باعث چندبرابر 
شدن حجم مبادالت تجاری ایران و هند در مدت 
کوتاهی خواهد شد. از نگاه دیگر چرا ما به عنوان 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت جهان، نفت 
را از ســبد صادراتی مان کنار می گذاریم و مرتب 
بر عــدد صادرات منهای نفت تاکیــد داریم؟ این 
درست اســت که ما باید در داخل کشور به تنوع 

بازرگانی مشترک  ابراهیم جمیلی رییس شورای 
ایران و هند، از امکان توسعه روابط تجاری دو کشور 
سخن می گوید اما معتقد است توجه کافی و الزم به 
هند به عنوان یک بازار هدف صادراتی با جمعیت 
مسلمان ۱۷۶ میلیون نفری که فرهنگ نزدیکی با 
ایران دارند، نشــده است. جمیلی راه اندازی بندر 
چابهار با مشارکت هند را رستاخیزی برای روابط 

تجاری هند و ایران بر می شمرد.

ابراهيمجميلی،رئيسشورایبازرگانیایرانوهنددرگفتوگوباآیندهنگر

بندر چابهار
کلید گسترش تجارت با هند است

قراردادهایاوليه
درخصوص

سرمایهگذاری
هنددربندر
چابهارامضا

شدهودرصورت
عملياتیشدن
آنچهرویكاغذ

آمدهاست،
صنعتحملونقل
دریایی،ریلیو
جادهایایران
بهیکفرصت
طالییبرای
اتصالهندبه

عنوانیکاقتصاد
بزرگدنيابه

بازارهایمصرفی
آسيایميانهو
قفقازخواهد

رسيد.
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محصوالت صادراتی بیاندیشــیم، امــا اگر مرتب 
بگوییم که »منهای نفت چه می ماند؟« به بیراهه 
رفته ایم. االن هند صادرکننده بزرگ  آی تی است 
یا برزیل و اســترالیا مواد معدنــی صادر می کنند؛ 
محصول اصلی صادرات شیلی فلز مس است. اگر 
تمرکز بخش صادراتی این کشورها بر نادیده گرفتن 
این محصوالت خدادادی در روابط تجاری با اهداف 
صادراتی باشد، به بیراهه رفته اند. ایران نیز باید با 
توجه به اینکه هند مشتری پروپاقرص نفت ایران 
اســت و از این رو به روابط خــود با ایران اهمیت 
باالیی می دهــد، این مزیت را دســتاویزی برای 

گسترش صادرات دیگر کاالها به هند قرار دهد.
راه های گسترش صادرات کاال و خدمات 

ایرانی به هند چیست؟
یکی از راه های مهم شــرکت در نمایشگاه های 
مشترک است. یکی دیگر از راه ها افزایش رفت و آمد 
هیئت های تجاری بین دو کشــور است. در آینده 
نزدیک هیئت تجاری بزرگی به ریاست آقای شافعی 
رییس اتاق بازرگانی و  صنایع و معادن ایران عازم 
هند خواهد بود و برنامه های خوبی برای این هیئت 
در  بمبئی و دهلی نو پیش بینی شده است. این سفر 
می تواند فرصت مناسبی برای  صادرکنندگان ایرانی 
باشد. راه دیگر ایجاد بانک مشترک اطالعات مربوط 
به تولیدکنندگان است. ما باید در ایران و هند بخش 
بازرگانی سفارت ها را فعال تر کنیم تا فعاالن تجاری 
ایرانی و هندی بتوانند از مزیت های تجاری کاالها و 
خدمات دو کشور مطلع شوند. توجه کنید که هند 
از لحاظ مساحت و جمعیت یک شبه قاره محسوب 
می شــود. جمعیت یک میلیارد و ســیصد میلیونی 
هنــد دارای نیازهای فراوانی هســتند. نزدیک به 
180 میلیون نفر از این جمعیت مسلمان هستند. 
ایران می تواند سرمایه گذاری مناسبی روی نیازهای 
غذایی این جمعیت با فاکتور »برند حالل« داشته 
باشــد. این سیاســت می تواند محصوالت غذایی 
ایــران در هند را در جایگاه ویــژه ای قرار دهد. در 
شهرهای مختلف هند تعداد زیادی ایرانی تبار وجود 
دارد که همچنان دلبسته ایران هستند و فرهنگ 
ایرانی دارند. این اقلیت می تواند در تقویت صادرات 
ایران به هند نقش مهمی بازی کند. بنابراین اصِل 
مهِم ارتبــاط و گفت وگو در تجارت باید در زمینه 

توسعه صادرات با هند مورد توجه واقع شود. ایران 
از لحاظ سیاسی هیچ گاه با هند دچار مشکل نبوده 
است. نقاط مشترک فرهنگی میان ایران و هند نیز 
فراوان است. بنابراین تقویت روابط تجاری میان دو 
کشور دارای بسترهای مناسبی است. راه دیگر برای 
گسترش تجارت دو کشور، شناساندن مزیت های 
تجاری اســتان های مختلف ایران برای ایالت های 
مختلف هند است. خواهرخواندگی میان ایالت های 
هندی و استان های صنعتی- تجاری ایران می تواند 
به عنوان یک هدف پیش بینی شود. ایران باید در 
نمایشگاه های بین المللی هند حضور جدی داشته 
باشــد. با توجه به بازار خوب خودرو در ایران، چرا 
تولیدکنندگان ایرانی هیچ گاه به ســرمایه گذاری 
مشترک با شــرکت های هندی فکر نکرده اند؟ در 
زمینه صدور خدمات فنی و مهندســی، مطالعات 
نشان مي دهد در فاصله سال هاي 200۶ تا 2030، 
نزديك به هزار و دویست وپنجاه ميليارد دالر بايد در 
بخش زيرساخت انرژي هند سرمايه گذاري شود كه 
سه چهارم آن در حوزه برق است و اين بازار بسيار 
بزرگي براي ســرمايه گذاري در بازار انرژي هند به 
طور عام و در بخش برق آن به طور خاص محسوب 
مي شود. گردشگری نیز می تواند برای ایران مزیت 

باالیی باشد. ساالنه جمعیت باالیی از گردشگران 
ایرانی برای بازدید از جاذبه های تفریحی هند به این 
کشور سفر می کنند. اما علیرغم نزدیکی دو کشور، 
گردشگران هندی برای سفر به ایران تمایل زیادی 
نشــان نمی دهند. اگر جاذبه های توریستی ایران 
به هندی ها شناسانده شــود، گردشگران هندی 
می توانند ارزآوری خوبی برای کشــورمان داشته 

باشد. 
توصیه های شما به کسانی که قصد ورود 

به بازار هند را دارند چیست؟
کســی که قصد حضور در بازار هند را دارد اول 
باید به این سوال پاسخ دهد که »میزان آشنایی او 
با تجارت خارجی چقدر اســت؟« اگر فردی دارای 
آشنایی مناسبی از تجارت خارجی باشد برای تجارت 
به سراغ شــرکت های بزرگ خواهد رفت. در حال 
حاضر اقالم مهمی از نیازهای ایران مانند ذرت، قهوه 
و چای از هند تامین می شود. هند موقعیت خوبی 
برای تامین نیازهای اساسی ایران دارد. متاسفانه به 
دلیل مشکالت بانکی ایجاد شده شرکت های هندی 
از این موضوع سوءاســتفاده کرده و شــرکت های 
ایرانی را سرگردان کرده اند. بنابراین برای ارتباط با 
هند باید به سراغ شرکت های معتبر برویم و تنها 
به حرف های طرف هندی اعتماد نباید کرد. بلکه 
باید اعتبار آن شرکت را راستی آزمایی کرد. در این 
حوزه می توان ازخدمات مشاوره ای شورای بازرگانی 
ایران و هند استفاده کرد. نکته دیگری که در پایان 
بحث عالقه داشتم بگویم این است که هند از آن 
دسته کشورهایی است که شیوه های خوبی را برای 
تشــویق صادرات پیاده کرده و ایران می تواند هند 
را الگوی خود قرار دهد. اجرای برنامه های تشویق 
صادرات هند در ایران می تواند به توسعه صادرات 
کشــور کمک کند. مثال دولت هند هزینه حمل 
کاالهای صادراتی این کشور را از مبدا تولید تا بنادر 
بر عهده گرفته یا بازپس دادن هزینه های گمرکی 
بر اساس بسته های تشویقی از دیگر سیاست هایی 
است که در بخش تجارت خارجی هند اجرا شده و 
ایران نیز می تواند الگوی خود قرار دهد. مشوق هایی 
که مناطــق آزاد تجاری هند برای صادرکنندگان 
هندی قائل هستند می تواند الگوی مناسبی برای 

مناطق آزاد ایران باشد. 

10 محصول برتر صادراتی هند به ایران
ردیف

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

 10 

کاال
برنج

کنجاله
تجهیزات و محصوالت صنعتی
آهن و فوالد فراوری نشده

گوشت گاو
چای
دارو
شکر
بنزین

مواد پالستیکی

10 محصول برتر صادراتی ایران به هند )به جز نفت(
ردیف

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

 10 

کاال
مواد شیمیایی مانند آمونیاک، متانول و کلرید سدیم

محصوالت پتروشیمی مانند انواع اتیلن ها
سنگ آهن 

آلومینیوم فرآوری شده
قیر

فلزات مانند سرب،کروم و روی
بادام
خرما

زعفران
سیب تازه

اقالم اصلی صادراتی هند به جهان
ردیف

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
9

کاال
فراورده های نفتی
سنگ های قیمتی

ماشین آالت
آهن و فوالد

خودرو
برنج

پوشاک
دارو 

تلفن همراه

اقالم وارداتی هند از جهان
ردیف

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

کاال
نفت خام

ماشین آالت
جواهرآالت

مواد شیمیایی و پتروشیمی
کود شیمیایی

گردشگران
هندیبرای
سفربهایران
تمایلزیادی
نشاننمیدهند.
اگرجاذبههای
توریستیایران
بههندیها
شناساندهشود،
گردشگرانهندی
میتوانندارزآوری
خوبیبرای
كشورمانداشته
باشد.

ف
هد
ار
باز

ان
ست
دو
هن
نو

یرا
یا

جار
طت

واب
ر
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برای نگاه بــه هند به عنوان کشــوری که در 
رده بندی سازمان توسعه تجارت ایران جزو کشورهای 
رده اول هدف  صادراتی تعیین شــده، باید در ابتدا 
نگاهی به ترکیــب جمعیتی و توانایی های موجود 
این کشور داشته باشــیم. کشور هند از 5 قومیت 
اقتصادی تشکیل شده است. طبقات مختلف مردم 
این کشــور از لحاظ اقتصادی را جین ها ،سیک ها، 
مسیحی ها، مسلمانان و هندوها تشکیل می دهند 
که این آخری جمعیتی برابر با ۷۶0 میلیون نفر از 
مردم هند را شامل می شود و سرانه روزانه آن بین 

1 تا 1.۷ دالر است.
حاصلخیزی هند از لحاظ کشاورزی قابل توجه 
است به گونه ای که هند ساالنه 92 میلیون تن برنج 
و ۷2میلیون تن گندم تولید می کند؛ چای، شکر و 
انواع سبزیجات از دیگر محصوالت عمده کشاورزی 
این کشور هستند به گونه ای که در نهایت این کشور 
با تولید ۶00 میلیون تن محصول کشاورزی یکی 
از قطب های کشــاورزی جهان محسوب می شود. 
در کنار محصوالتی چون خودرو، دوچرخه، فوالد 
و آهــن نورد شــده، بزرگ ترین بخــش صادراتی 
درآمدزای هند خدمات الکترونیک است. به عنوان 
مثال خدمــات مربوط به بخش قابــل توجهی از 
خریدهایی که به وســیله »مستر کارت« در نقاط 
مختلف دنیا اتفاق می افتد، در هندوســتان انجام 
می شــود و در اختیار مصرف کننــدگان اروپایی و 

امریکایی قرار می گیرد. 
تراز مبادالت تجاری ما با هندوســتان به مدد 
صادرات گســترده نفتی ایران به این کشور مثبت 
اســت. صادرات هند به ایران نزدیک به 3 میلیارد 
دالر و صادرات ما به این کشــور با در نظر گرفتن 
نفت و میعانات گازی به 15 میلیارد دالر می رسد. با 
این حال پای محصوالت و خدمات صادراتی ایران 

در بازار هند لرزان است.
متاسفانه ما ســال های زیادی به هند بی توجه 
بوده ایم و در این چند سال اخیر به دلیل وضعیت 
 تحریم ها و همکاری مشترک میان دو کشور در این 
خصوص به فکر هند افتاده ایم این در حالی  است که 
هندوستان یک بازار مصرف بزرگ است که می تواند 
اهداف صادراتی بسیاری از کشورها را تامین کند. 
علت عدم ورود مناســب ایران به بازار هدف هند 
به مشــکالت صادراتی ما در داخــل بازمی گردد. 
تولیدات ما در داخل کشــور برای صادر شدن به 
کشورهایی مانند هند باید دارای چند فاکتور باشند. 

یکی از این فاکتورها اســتمرار صدور کاال اســت. 
متاسفانه برخی تولیدکنندگان در کشور ما برخی 
کاالهــا را صادر می کنند اما بعد از مدتی صادرات 
را به دالیل مختلفی قطع می کنند. این اتفاق هم 
باعث از دست رفتن بازار و هم موجب بی اعتمادی 
خریدار به تولیدکننده ایرانی می شود. مسئله بعدی 
کیفیت کاال اســت که ملحوظ داشتن آن بدیهی 
است. نکته ســوم درک بازار از لحاظ پارامترهای 
قیمتی است که باید مورد توجه باشد. حضور رایزن 
بازرگانی مجرب در هند و تقویت کمیته های بخش 
خصوصی در توسعه صادرات به این کشور راهگشا 
اســت. یکی دیگر از راه های مناسب برای ورود به 
هندوستان، ایجاد سرمایه گذاری مشترک میان دو 
کشور است، سرمایه گذاری مشترک تضمینی برای 
توســعه تجاری دوجانبه است. باید زمینه حضور 
ســرمایه گذاران هندی را فراهم کنیم و از  ســوی 
دیگر سرمایه گذاران ایرانی را در هیئت های تجاری 
جهت دار که مقصد و برنامه کاری  مشخص داشته و 
روی حوزه بخصوصی متمرکز هستند، سازماندهی 

کرده و به هند ببریم.  
بازار هند به قول انگلیسی ها یک بازار پهناور است. 
نیازهــای وارداتی این بازار نیز در اعداد و ارقام بزرگ 
تعریف می شود. متاسفانه شرکت های بزرگ ایرانی 
که می توانند در توســعه تجارت با هند گام بردارند 
ظرفیت الزم برای تامیــن این اعداد بزرگ را ندارند 
به طور مثال شــرکت آذرآب که یکی از بزرگ ترین 
شرکت های ایرانی اســت، در نهایت قادر به تامین 
عددی نزدیک به 300 میلیون دالر از نیازهای هند در 
زمینه کاری اش می باشد و این درحالی است که حجم 
مبادالت وارداتی هند اعداد بزرگی را به خود می بیند. 
همچنین در زمینه الســتیک، مواد شیمیایی و 
پتروشیمی ما می توانیم ظرفیت صادراتی موجود 
را بســیار باالتر ببریم اما مشکل دیگری که به آن 
دچار هســتیم عدم تثبیت قیمــت در یک مدت 
مشخص است. باالرفتن قیمت ها باعث خواهد شد 
که صادرات کاالها دچار مشــکل شود و بازار خود 
را از دست بدهد. یکی دیگر از مشکالت بازرگانان 
ایرانی در ارتباط با هند، علیرغم ســابقه هزار ساله 
در مبادالت کاال میان دو کشــور، عدم شــناخت 
کافی از ســرزمین هند است. عدم شناخت کافی 
از ویژگی های سرزمینی هند وقتی با عدم شناخت 
از بخــش خصوصی هند-که متولــی تجارت در 
این کشور است- همراه می شــود، موجبات ضرر 

صادرکنندگان ایرانی را فراهم می آورد. 
اتاق بازرگانی ایران تالش های فراوانی را جهت 
توسعه زیرساخت های الزم جهت رابطه تجاری بهتر 
با هند صورت داده اما هنوز اتاق مشترک بازرگانی 
میان دو کشــور وجود ندارد و شــورای مشترک 
وظایــف این بخش را انجام می دهد. این در حالی 
اســت که معتقدم رایزنان بازرگانی باید از طریق 
اتاق های بازرگانی به کشورهای مختلف بروند زیرا 
 بخش خصوصی دارای دیدگاه مقتصدانه تر و چشم 
تجاری بازتر نســبت به بازار هدف است.  بنابراین 
قدم های مــا در بازار هدف بــه کمک یک رایزن 
بازرگانی منتخب اتاق بازرگانی محکم تر برداشته 
خواهد شد.  از سوی دیگر تالش های هیئت دوستی 
پارلمانی ایران و هند اگرچه به تشکیل هیئت های 
دوستی پارلمانی بازرگانی و کشاورزی منجر شده 
اما رایزنی بیشــتر در این حوزه میان پارلمان های 
دو کشــور مفید و ضروری اســت. توصیه من به 
تاجران ایرانی که می خواهند وارد هند شوند این 
است که سفری به هند بروند، تغییرات آب و هوایی، 
ذائقــه مردم هند و نحوه زندگی آن ها را از نزدیک 
مشاهده کنند. اگر شناخت بازرگانان ما از فرهنگ 
مردم هند یا الاقل طبقه مسلمان آن کافی و عینی 
باشد می توانیم در بخش صنایع غذایی، پوشاک و 
خودرو حرف های جدیــدی در بازار هند بزنیم. از 
حوزه های مهم دیگر قابل توجه، بخش حمل و نقل 
و خدمات پس از حمل و نقل است. در زمانی که در 
هند مسئولیت رایزنی بازرگانی جمهوری اسالمی را 
برعهده داشتم، توانســتیم قراردادی برای احداث 
جاده ای 32کیلومتری در اطراف شــهر حیدرآباد 
میان طرف هندی و شرکت ایرانی منعقد کنیم که 
پروژه نیز با موفقیت به انجام رسید. به ثمر رسیدن 
چنین پروژه هایی نشان از ظرفیت های باالی ایران 
برای ورود به بازار هند جهت صدور خدمات فنی  و 

مهندسی می دهد.
در پایان باید گفت که هند به انرژی فســیلی 
احتیاج مبرمــی دارد و ما می توانیم در کنار صدور 
گســترده نفت به هند، رابطه قوی بازرگانی با این 
کشور ایجاد کنیم. کســانی که قصد ورود به هند 
و سرمایه گذاری در هند را دارند باید به این دلگرم 
باشند که ایران  و  هند اشتراکات بسیار قوی فرهنگی 
دارند و همکاری با هندی ها در حوزه های مختلف 
 خدماتی،  صنعتی و معدنی اگر با شــناخت کافی 

همراه باشد، ناشدنی نخواهد بود. 

چگونهدربازاربزرگهندجبرانمافاتكنيم؟

هند را از نو بشناسیم

 خسرو پایندانی 
رایزن سابق 

بازرگانی ایران در 
هند

ترازمبادالت
تجاریمابا

هندوستانبهمدد
صادراتگسترده
نفتیایرانبهاین
كشورمثبتاست.
صادراتهندبه
ایراننزدیکبه
۳ميليارددالرو
صادراتمابه

اینكشوربادر
نظرگرفتننفت
وميعاناتگازی

به15ميليارددالر
میرسد.بااینحال
پایمحصوالتو
خدماتصادراتی
ایراندربازارهند

لرزاناست.
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در حال حاضر هند چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا 
است. کشــوری که تا چند سال پیش برای تامین 
موادغذایی مردم خــود به برنامه های تامین غذای 
ســازمان ملل متحد و برنامه های جهانی برای رفع 
گرسنگی در جهان وابسته بود، اکنون و با گسترش 
 بخش کشاورزی به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
برنج، گندم و ســویا در  جهان تبدیل شــده است.  
به طوری که این کشور بزرگ ترین تولیدکننده برنج 
باسماتی جهان است و ایران بزرگ ترین واردکننده 
این برنج از هند اســت. شــاید این مثال وضعیت 
تجارت منهای نفت، میــان ایران و هند را تا حدی 

روشن کرده باشد. 

چشم ا نداز روشن اقتصاد آزاد هند 
 پیشــرفت عظیم هند در حــوزه اقتصاد، این 
کشــور را به عنوان اولین دموکراسی بزرگ جهان 
با اقتصادی فوق العاده قــوی، فرهنگی چندگانه و 
از نظــر مذهبی متکثر در جایگاه ویژه ای  در جهان 
قرار داده است. کشــوری که با درک شرایط نوین 
جهانی و عوامل بازدارنده رشد اقتصادی درپی اتخاذ 
 سیاســت های نوین و کارآمد برآمده و رویکردهای 
سوسیالیســتی را به کنار نهاده است. فشار ناشی 
از رقابــت با اقتصادهای نوظهور به منظور کســب 
بازارهای مختلف سبب ورود دیپلماسی تجاری هند 

به حوزه هایی شد که قبال در آن حضور نداشت. یکی 
از این حوزه ها جذب سرمایه گذاری خارجی و تالش 
برای کسب بازارهای جدید  برای محصوالت هندی 
اســت. در راستای این تالش ها پیش بینی می  شود 
اقتصاد هند تا ســال 20۴0 به بزرگ ترین اقتصاد 
جهان سوم تبدیل شده  و تا سال 2050 اقتصاد آن 
برابر با اقتصاد ژاپن و میزان درآمد سرانه آن 90 برابر 
سطح کنونی بشود. درآمد سرانه هند در سال 2013 
معادل 3۷00 دالر بوده اســت. تحقق این شرایط 
مدیــون تقویت بخش خصوصــی از طریق تنظیم 
بازار سهام و سیستم مالی و ورود به حوزه هاي جدید 
تجارت از طریق ســرمایه گذاری خارجی است، به 
گونه ای که درآمد شــرکت تاتا در حوزه نرم افزاری 
کامپیوتری متجاوز از 2۶میلیارد دالر بوده و رشــد 
ساالنه شــرکت های خصوصی بین 15تا 25درصد 
است. به عالوه هند از شرکت های کارآمد در زمینه 
بهره برداری از ســرمایه، مدیریت و استانداردهای 

 جهانی  برخوردار است. 

انرژی؛ پاشنه آشیل هند، نقطه قوت ایران
با این حال پاشنه آشــیل هند در حوزه انرژی 
اســت. در ســال 2013 صــادرات کشــور هند 
31۷میلیارد دالر و واردات این کشور   51۷میلیارد 
دالر بوده که کســری تجاری   19۷میلیارد دالری 

هند به کمبود انرژی در  این کشور برمی گردد.  نیاز 
اصلی هند انرژی است و ایران  فرصت خوبی برای 
 حضور در بازارهای صنعتی و وابسته به انرژی این 
کشور دارد زیرا این کشور روزانه سه میلیون بشکه 
نفت وارد می کند،  در حالی که 990هزار بشکه از 
این مقدار تولید نفت خود هند است.  از دیگر سو 
تولید برق در هند 23۷هزار و۷۴2مگاوات اســت، 
در حالی که ۷1هزار  مگاوات از این مقدار کســری 
است. به این ترتیب هند در حال حاضر چهارمین 
مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان بوده و تا سال 
2030 به سومین مصرف کننده بزرگ انرژی جهان 
بعد از امریکا و چین تبدیل خواهد شد. بر اساس 
گزارش آژانس بین المللی انرژی،  وابستگی هند به 
واردات انرژی تا سال 2030 باالی 90درصد خواهد 
بود و این موضوع نگرانی این کشور در مورد فقدان 
منابع انرژی در دســترس و قابل اعتماد  را افزایش 
داده اســت. برای کشــوری چون هند که پروسه 
 تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در سطح جهانی را در 
سر می پروراند، تداوم رشداقتصادی  سریع و تولید 
ثروت  در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت اساسی 
برخوردار اســت و ایران با برخورداری از ســومین 
 ذخایر  نفت و دومین ذخایر گاز جهان قابلیت های 
بســیار زیادی برای پاســخگویی به این دغدغه 
استراتژیک هند دارد. بر این اساس حوزه انرژی را 

مزیتاصلیماانرژیاستنهكاال

واقع بینی الزمه ورود به بازار هند

 محمد مداح  
رایزن بازرگانی 
ایران در هند
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جدول صادرات نفت خام ايران به هندوستان طي سال های 2006 تا شش ماه نخست 2013 )ارزش: ميليون دالر(
شش ماه نخست 2013

نامشخص
2012

نامشخص
2011
9488

2010
9342

2009
9441

2008
12382

2007
8092

2006
4850

سال
ارزش

مبادالت تجاري ايران و هندوستان از سال 2006 تا شش ماه نخست 2013 )ارزش: ميليون دالر(
شش ماه نخست 2013

501
684

-183

2012
2738
1577
1161

2011
2587
1284
1303

2010
1672
1738
-66

2009
1155
1196
-41

2008
1164
1917
-753

2007
759

1488
-729

2006
895

1493
-598

سال
صادرات
واردات

تراز تجاری

مقاصد عمده صادراتی کاالهای هند
ردیف

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

کشور
امارات
امریکا
چین

سنگاپور
هنگ کنگ

 صادرکنندگان اصلی کاال به هند
ردیف

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
6
7

کشور
چین

امارات
سوییس
عربستان

امریکا
عراق
ایران

می توان مهم ترین حوزه ظرفیت ساز در 
روابط اقتصادی و تجاری دو کشور به 
شمار  آورد. پیشنهاد احداث خط لوله 
گاز ایران به هند از طریق پاکستان یکی 
از بزرگ  ترین حوزه های همکاری میان 
ایران و  هند اســت که به سبب عدم 
رغبت هر دو کشور، این پروژه تاکنون 
راکــد مانده بود، ولــی در حال حاضر 
زمزمه هایی برای بــه جریان انداختن 
مجدد این پروژه شــنیده می شــود. 

ظرفیت این خط لوله 150میلیون متر مکعب گاز 
اســت که 90میلیون مترمکعب برای کشور هند 
و ۶0میلیون مترمکعب نیز برای پاکســتان است 
که به سبب قرار داشــتن در مسیر انتقال گاز، از 
آن بهره می بــرد. اجرای این پروژه عالوه بر تامین 
انرژی این دو کشور، منافع استراتژیک درازمدتی 
را برای کشــورمان در شبه قاره هند ایجاد خواهد 
کرد. فراموش نکنیم که تبدیل ایران به مهم ترین 
تامین کننده انرژی در هند مخالفانی همچون امریکا، 
عربستان و رژیم صهیونیستی را دارد و این کشورها 
در عدم اجرای طرح های عظیم فرامنطقه ای میان 

دو کشور ایران و هند تاثیر منفی دارند.

ترانزیت کاال، مزیتی دیگر
  هنــد عالقــه زیــادی بــرای دسترســی به 
بازارهای آســیایی و اروپایی دارد و تنها راه ممکن 
جغرافیای سیاسی ایران است. ایجاد کریدور شمال 
و جنوب با مشــارکت  روســیه – ایران – هند که 
موافقت نامه آن در سال   2000 امضا شده از جمله 
تالش ها برای اتصال هند به بازارهای بزرگ پیرامونی 
ایران است. این کریدور بخشی از ابتکار هند و  ایران 
به منظور تسهیل انتقال کاال از هند به آسیای مرکزی 
و  روسیه است که امکان انتقال کاال از بندرهای هند 
را به بندرعباس و بندر چابهار فراهم می سازد.  کاالها 
از طریــق راه آهن به بنادر دریای خزر )بندرانزلی و 
بندرامیرآباد( منتقل شــده و از آن طریق به بنادر 
دیگر دریایی خزر  منتقل و از  آنجا از طریق رودخانه 
ولگا به روسیه و شمال اروپا حمل می شود. همچنین 
هند در مورد توسعه و تکمیل بندر  چابهار و احداث 
خط راه آهن که چابهار را به زرنج افغانستان متصل 
خواهد کرد با ایران به توافق رســیده است. هند در 
همین راستا نسبت  به اصالح و ترمیم 200کیلومتر 
از شبکه جاده ای داخل افغانستان برای اتصال این 

کشور به بندر چابهار اقدام کرده و از سوی دیگر بر 
اساس توافق نامه تجاری سه جانبه میان ایران، هند و 
افغانستان تسهیالت گمرکی ویژه ای برای افغان ها در 
بندر چابهار در نظر گرفته شد. با این حال اتصال هند 
به اروپا از طریق کریدور جنوب و شمال به همکاری 
مشترک هند و ایران نیز بســتگی دارد. هندی ها 
تاکنون مشارکت  100 میلیون دالری در این طرح 
را پذیرفته اند. اگر ایران نیز زیرساخت های جاده ای، 
ریلی و دریایی مورد نظر در داخل کشــور را برای 
شکل گیری نهایی این کریدور ایجاد کند، ترانزیت 
کاال از هند به ایران و ســپس آسیای میانه و اروپا 

درآمد هنگفتی برای کشورمان درپی خواهد داشت.

خدمات فنی و مهندسی مزیتی دیگر
هندی ها سرمایه گذاری سنگینی در پروژه های 
زیرســاختی خود، در برنامه 5ساله توسعه جاری 

این کشــور که از ســال   2012 شروع 
شــده و تــا 201۷ ادامــه دارد،  انجام 
داده اند. در ردیف اعتبارات، عددی  باالی 
یک هزار میلیارد دالر بــرای پروژه های 
زیربنایــی مانند  راه ســازی، راه آهن و 
فرودگاه تخصیص داده  شده است. این 
پروژه ها فرصت  مناســبی برای بخش 
خدمات فنی و مهندســی ایرانی است 
که بتواند  بــا حضور قوی در بازار به آن 
ورود پیدا کند. واقعیت آن است که در 
 حال حاضر حضور شرکت های مهندسی ایرانی در 
هند بســیار  ضعیف است. این در حالی است که از 
منابع مالی عظیمی که از  انباشت فروش نفت ایران 
در هند وجود دارد برای سرمایه گذاری  در این حوزه 
می توان اســتفاده موثر کرد. در این حوزه دخالت 
دولت  برای ایجاد زمینه الزم جهت صدور خدمات 

فنی و مهندسی به  هند دیده می شود. 

صادرات ایران به هند
هندی ها در زمینه تولید بسیاری از محصوالت 
از خودکفایی  برخوردار هستند. کشورهای مختلف 
نیز بــازار هنــد را در بخش هــای وارداتی هند 
قبضه کرده اند. در بخش صنعتی متاسفانه ایران 
 جایگاهی در هند ندارد و در بخش کشــاورزی با 
توجه به حجم عظیم تولیدات کشــاورزی هند، 
این کشــور نه  تنها خودکفا اســت بلکه  یکی از 
تامین کنندگان اصلی نیازهای کشــاورزی ایران 
در حوزه برنج، کنجاله و جو محســوب می  شود. 
به ایــن ترتیب زمینه های صادراتی ایران محدود 
به نفت، پتروشیمی و خشکبار می شود و به نظر 
می رسد سرمایه گذاری روی این بخش ها اولویت 
اصلی ایران در بخش مبادالت کاالیی با هند باشد. 
همچنین در حال حاضر بیشترین مشکالتی که 
در تجارت با هنــد وجود دارد بحث روابط بانکی 
به دلیل تحریم های اقتصادی است که مشکالت 
فراوانی برای فعاالن تجــاری ایرانی ایجاد کرده 
اســت. از این رو توصیه مشــخص من در مقام 
رایزن بازرگانی ایران به فعاالن تجاری این است 
که تا زمان حل مشــکالت بانکی  بین دو کشور 
ورود به بازار هند صالح نیســت  اما  امیدواریم با 
حل مشــکالت ظالمانه تحریمی امکان برقراری 
روابط  فعال میان بخش های خصوصی دو کشور 

ایجاد شود.

 هند در یک نگاه
جمعیت

زبان رسمی
ادیان

شهرهای مهم
مناطق آزاد تجاری

سرانه داخلی
نرخ برابری پول رسمی با دالر

نرخ تورم
نرخ بیکاری

1.3 میلیارد نفر
هندو - انگلیسی

هندو - مسلمان - سیک مسیحی
بمبئی -  کلکته -  حیدر آباد - مدرس

کاندال - کوچین - بمبئی
3700 دالر

یک دالر برابر 55 روپیه هند
10.1 درصد
10.2 درصد

هندعالقهزیادی
برایدسترسیبه
بازارهایآسيایی
واروپاییداردو
تنهاراهممكن

جغرافيایسياسی
ایراناست.
ایجادكریدور

شمالوجنوببا
مشاركتروسيه
وایرانوهندكه
موافقتنامهآن
درسال۲۰۰۰

امضاشدهازجمله
تالشهابرای
اتصالهندبه

بازارهایبزرگ
پيرامونیایران

است.
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تمامی کشورهای دنیا در تالش اند میزان رشد 
اقتصاد خــود را افزایش دهند اما چین تالش 
می کند سرعت رشد خود را کاهش دهد و آن 
را به سطح پایداری برساند. چین به اقتصادی 
با موتور تقاضای داخلــی و بر محور خدمات 
روی آورده است. بنابراین کاهش سرعت رشد 
اقتصادی برای این کشور اجتناب ناپذیر و حتی 
مطلوب اســت. اما چالش های بزرگی در این 
مســیر وجود دارد و هیچ کس نمی تواند فرود 
امن نرخ رشــد را تضمین کند. اقتصاد چین همپای 
اقتصاد شــرکای تجاری اش رشد می کند اما همزمان 
با این رشــد، اثربخشــی مدل صادرات محور به تدریج 
از بین می رود، در نتیجه بازده سرمایه گذاری های عظیم 
زیرســاختی که بخش عمده آن برای حمایت از رشد 
صادرات اختصاص داده می شود نیز از بین خواهد رفت.

مصرف گرایی و کیفیت زندگی چینی ها باید افزایش 
پیدا کند حتی در شرایطی که آلودگی هوا و کمبود آب 
در بسیاری از زمینه ها در شرایط بحرانی قرار دارد. اما در 
اقتصادی که بدهی ها از 200درصد تولید ناخالص ملی 
هم فراتر رفته اســت، مهار میزان رشد بدون شکست 
در پروژه های عظیم و بلندپروازانه ســرمایه گذاری کار 
دشواری است. حتی در چین که دولت سرمایه کافی 
برای جلوگیری از آسیب های احتمالی سقوط نرخ رشد 
را دارد، تنها یک ورشکســتگی در ابعاد ورشکستگی 
شرکت برادران لمن برای ایجاد رعب و وحشت کافی 
است. تصور کنید مهندسی یک سقوط امن در اقتصادی 
متکی بر بازار چقدر می تواند دشــوار باشد. نمونه های 
بسیاری از تسریع یا تشدید عمدی رکود اقتصادی به 
وســیله چرخه های انقباض مالی وجود دارد؛ در دهه 
1990  به گرینسپن، رئیس سابق بانک مرکزی امریکا، 
لقب »استاد« داده بودند چون موفق شد از سرعت تورم 
بکاهد و هم زمان به رشد قوی و پایدار دست پیدا کند. 
اما این پرســش وجود دارد که آیا انقباض کنترل شده 
در یک اقتصاد متمرکز که در آن سیاســت گذاران به 

تغییرات بازار تکیه می کنند، کار آسانی است؟
اگر بخواهیم تنها با نگاه به پیش بینی های رسمی از 
میزان رشد بازار قضاوت کنیم، به این نتیجه می رسیم 
که احتمال بروز بحران کم اســت. نرخ رشد مورد نظر 
چین ۷/5درصد اســت و هر پیش بینی دیگری حتی 
اگر تنها کمی با این درصد اختالف داشته باشد، اشتباه 
است. برای اغلب کشورها این تفاوت های کوچک کاماًل 
بی تأثیر است. در امریکا رشد تولید ناخالص ملی طی 
سه ماه بین منفی 2/1درصد تا ۴/۶درصد در نیمه اول 
سال 201۴ نوسان داشته است. البته نوسان نرخ رشد 
چین بدون شــک بیش از آن چیزی اســت که آمار و 
ارقام رسمی نشان مي دهند، یکی از دالیل آن این است 
که مقامات محلی تمایل دارند ارقامی را که به مقامات 

 کنت روگوف
استاد اقتصاد  دانشگاه هاروارد

چین ترمزها را می کشد
چرا همه دنیا به دنبال افزایش رشد اقتصادی هستند
و چین به دنبال کاهش آن؟
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اغلــب اقتصاددان ها به دالیلی نگران اقتصاد چین هســتند، از مصرف گرایی محدود گرفته تاتورم ظرفیت 
صنعتی،  معضالت زیست محیطی و دخالت های دولتی نظیر کنترل سرمایه یا فشارهای مالی. اما کم تر کسی 
متوجه این موضوع  شده است که تمامی این مشکالت عالئم یک مشکل زیرساختی واحد است: »مدل رشد 

نامتوازن چین.« 
این مدل تا حدی ســاختاری، سیاســت زده  است که در نتیجه تمرکز بیش از حد بر ساخت و تولید به 
عنوان موتورهای  اصلی توســعه اقتصادی شکل گرفته است. سابقه این مســأله به دوران »گامی بزرگ به 
جلو« در دهه 1950  برمی گردد، زمانی که ضایعات فلزی را ذوب می کردند تا به اهداف خوش بینانه خود در 
تولید آهن برسند و به این  ترتیب رؤیای صنعتی سازی مائو را تحقق بخشند. امروزه می توان تمایل چین به 
تولیدات صنعتی را به وضوح در پروژه های عظیم زیرساختی و تولیدی این کشور دید که  به طور مستقیم و 
یا غیرمستقیم از طریق یارانه های دولتی تأمین می شوند. این رویکرد از طریق توسعه سرمایه گذاری و  افزایش 
درآمد حاصل از مالیات دولت های محلی، تاثیر مثبت بیشتری بر تولید ناخالص ملی می گذارد تا تالش برای 
 توسعه بخش خدمات.  اما این مدل هزینه های قابل توجهی با خود به همراه دارد. در واقع در حال حاضر چین اسیر 
یک دور باطل اقتصادی  شــده است و ریشه آن سیاست هایی است که در ظاهر نامربوط اند  اما در واقع با یکدیگر 
ارتباط تنگاتنگی دارند.  یکی از بارزترین ویژگی های این الگو، ناهمخوانی میان رشد تولید ناخالص ملی چین و رشد 
اشتغال است. تولید ناخالص  ملی طی چند دهه اخیر به طور متوسط ساالنه 10درصد رشد داشته است اما رشد 
اشتغال، ساالنه تنها یک تا دو درصد  بوده است. مشخص است که تنها با صنعتی سازی و توسعه صادرات نمی توان 
نیروی کار عظیم چین را جذب کرد.  مشکل اینجاست که رشد سریع بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی که 
طی دو دهه اخیر ساالنه 10 درصد بوده  است، باعث شده نیاز به استخدام نیروی کار کاهش یابد. در مقابل رشد 
بهره وری نیروی کار در بخش خدمات کندتر  است )حدود ساالنه 5 درصد( و این یعنی بخش خدمات می تواند در 
رشد اشتغال مؤثرتر باشد. در ایاالت متحده حدود   80درصد کل نیروی کار در سال 2012 در بخش خدمات به کار 

گرفته شده است.  
یکی دیگر از پیامد های الگوی رشد نامنظم چین کاهش درآمد خانوار به عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی، از 
۷0درصد به   ۶0درصد در سال 2009 است. این در حالی است که به عنوان مثال در امریکا این نسبت در حدود 
80درصد تولید ناخالص ملی  ثابت مانده اســت. به عبارت دیگر خانوارهای چینی بهره ای از عواید رشد اقتصادی 
کشورشان نمی برند.  یکی از زمینه های اصلی بروز این پدیده، سیاست های انحرافی است. برای جلوگیری از افزایش 
هزینه نیروی کار،  دستمزد ها کاهش یافت و مدت 20 سال، ساالنه تنها 5درصد افزایش یافت، حتی زمانی که نرخ 
ساالنه بهره وری به   8/5درصد رسید هم این روند ادامه پیدا کرد. سرکوب اقتصادی، ارزش سرمایه را کاهش داد به 
گونه ای که در دهه اخیر بازده حقیقی  سرمایه نزدیک به صفر بوده است.80درصد پس انداز خانوارهای چینی در 
بانک ها سرمایه گذاری شده است، به این  ترتیب مالیات بر پس انداز تأثیر چشم گیری بر اقتصاد داشته است. افزایش 

تمایل چینی ها به پس انداز مصرف گرایی را  کاهش می دهد و به عدم توازن جهانی دامن می زند. 
به این ترتیب سیاســت های انحرافی چین منجر به تداوم این مدل رشــد ناکارآمد می شود. از طریق کاهش 
دستمزدها و  سرکوب مالی است که به تولیدات و صادرات کمک مالی می شود، به این ترتیب خانوارها بیش تر به 
پس انداز روی می آوردند و  تقاضای داخلی به شدت افت می کند. بنابراین دولت برای دستیابی به اهداف تعیین شده 
برای رشد اقتصادی به صادرات  و سرمایه گذاری تکیه می کند.  شکستن این چرخه کار آسانی نیست اما راه دیگری 
برای مقابله با مشکالت کنونی اقتصاد چین وجود ندارد. در ضمن  مدل رشد کنونی آسیب های جدی به محیط زیست 

وارد خواهد کرد. آلودگی هوا به ویژه در شهرها سالمت افراد را  تهدید می کند. 
مســأله دیگر آن اســت که این تمرکز بیش از حد بر صنایع تولیدی و صادراتی منجر به تخصیص نامناسب 
سرمایه  می شود. بخش های ضعیف صنعتی تمامی  ظرفیت های موجود را در اختیار دارند در حالی که بخش هایی که 
بهره وری  باالتری دارند به منابع مورد نیازشان دسترسی ندارند.  تغییر ساختار اقتصادی حائز اهمیت ترین و در عین 
حال دشوارترین چالش پیش روی رهبران چین است. از آن جایی که  معضالت کنونی با یکدیگر ارتباط دارند باید به 

طور هم زمان به آن ها پرداخت. شاید رویکرد تدریجی چین دیگر جوابگوی  این مشکالت نباشد. 

مرکزی ارائه می کنند کمی تلطیف کنند.
پس جایگاه اقتصادی چین در حال حاضر کجاست؟ 
بیش تر شواهد حاکی از آن است که سرعت رشد این 
اقتصاد به طرز چشم گیری کاهش یافته است. یکی از 
مســائل قابل توجه کاهش تقاضای ساالنه برق به زیر 
۴درصد در هشت ماه اول سال 201۴ است، رقمی که 
پیش از این تنها در دوران بحران اقتصادی جهانی سال 
2008 سابقه داشته است. در طول روند نوسازی چین، 
مصرف برق همواره سریع تر از میزان تولید بوده است نه 
کندتر. کاهش تقاضای برق، صنعت ذغال سنگ چین 
را دچار بحران جدی کرده است به طوری که بسیاری 
از معادن ورشکست شده اند. افت قیمت مسکن یکی 
دیگر از نشانه های آسیب پذیر بودن اقتصاد است اگرچه 
سرعت این کاهش قیمت را نمی توان به سادگی ارزیابی 
کرد. شاخص  های اصلی قیمت مسکن تنها قیمت های 
مطلوب را می سنجند نه قیمت های واقعی. آمار بسیاری 
دیگر از کشورها نظیر اسپانیا نیز مشکل مشابهی دارد. 
الزم به ذکر اســت که سرعت صادرات هم تحت تأثیر 
رشد ضعیف جهانی، کم شده است. صادرکنندگان کاال 
نظیر اســترالیا، اندونزی و برزیل تأثیر کاهش سرعت 
رشد اقتصادی چین را احساس کرده اند، همین طور هم 
کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس که به تقاضای دائمی 

چین برای کاالهای سرمایه ای وابسته اند.
متأســفانه آمار و ارقام اقتصادی چین به اندازه آمار 
یک کشور توسعه  یافته قابل اطمینان نیست و به همین 
دلیل است که کسی نمی تواند دقیقاً بگوید چه اتفاقی 
برای اقتصاد چین افتاده اســت. مصرف برق شاخص 
واضحی برای سنجش میزان رشد است اما در شرایطی 
که اقتصاد، بیش تر به بخش خدمــات روی آورده و با 
در نظر گرفتن کاهش ســرعت تولید صنایع عظیم و 
انرژی سوزی نظیر صنعت سیمان و آهن، رشد ُکند برق 

می تواند نشانه برقراری مجدد توازن نیز باشد.
به همین ترتیب تعدیل قیمت مسکن به دنبال دوره 
کوتاهی آمده اســت که طــی آن قیمت ها به دو برابر 
رسیده بود. به همین علت است که نمی توان با اطمینان 
گفت آیا چین در حال گذار از یک دوره  اصالح اقتصادی 
است یا گرفتار بحرانی اساسی شده است. مشخص است 
که رهبر چین مصمم است بسیاری از اصالحات متکی 
بر بازار را که در سومین مجمع عمومی حزب کمونیست 
در سال 2013 به تصویب رسید، به اجرا درآورد. کارزار 
مبارزه با فساد شی جین پینگ، رئیس جمهور چین را 
می توان پیش زمینه ای برای مقاومت  سیاسی در مقابل 
آزادســازی اقتصادی دانست. از سوی دیگر این مسأله 
نیز مطرح است که فساد مالی موجود، بیش تر مالیاتی 
بوده است و تغییر ناگهانی قواعد بازی می توانست منجر 
به تســریع کاهش بازده شود. آیا دولت چین می تواند 
کاهش رشــد تعمدی اش را به خوبی مهندسی کند و 
همزمان با این کار فساد را ریشه کن کند، آلودگی های 
زیســت محیطی را کاهش دهد و بازار را آزاد کند تا به 
رشد بلندمدت برسد؟ چین راه پرخطری پیش رو دارد. 
اگر رشد چین به بن بست برسد، پیامدهای جهانی آن از 

رکود امریکا هم ناگوارتر خواهد بود.

تمركزبيشازحد
برصنایعتوليدی
وصادراتیمنجر

بهتخصيص
نامناسبسرمایه
میشود.تغيير

ساختاراقتصادی
حائزاهميتترین

ودرعينحال
دشوارترین

چالشپيشروی
رهبرانچين

است.

دور باطل رشد اقتصادی چین
چرااقتصادچينكمكیبهثروتمندشدنخانوارهایچينینمیكند؟
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مقابله با امریــکا و اروپا، رئیس جمهور 
روســیه، والدیمیر پوتین را وادار کرده با 
بزرگ تریــن رقیبش در شــرق  همکاری 
کند. روســیه به چین روی آورده است تا 
با ســرمایه گذاری های این کشور، از رکود 
اقتصــادی پیش گیری  کند. روســیه به 
چین  اجازه دسترسی به مواد خامی را داده است که تا 
پیش از این از دستیابی این کشور به آن ها جلوگیری 
 می کرد. روسیه سال ها بر سر به دست گرفتن کنترل 
کمونیسم جهانی با چین در حال کشمکش بوده است 
و وابستگی  روزافزون کنونی اش به این کشور می تواند 
موقعیت چین را در منطقه اقیانوس آرام مستحکم تر 
کند. بــا کاهــش ارزش  روبل و کاهش چشــم گیر 
ســرمایه گذاری های خارجی، پول نقد چین بســیار 
برای روسیه وسوسه انگیز است. این وسوسه  می تواند 
وابستگی روســیه به منابع طبیعی را افزایش داده و 

کشور را از مسیر ایجاد تنوع در اقتصاد منحرف کند. 
به گفته ماشا لیپمن، تحلیل گر مسائل سیاسی در 
مســکو: »حاال که پوتین از غرب به شرق روی آورده 
است، چین  نهایت استفاده را از این نیاز روسیه خواهد 
برد.« پس از بسته شــدن درب های بازار اوراق قرضه 
امریکایی و اروپایی به  روی روس ها، چین هیچ فرصتی 
را برای جبران فضای خالی به وجود آمده از این مسأله، 
از دست نمی دهد. در تاریخ 13  اکتبر امسال در مسکو 
هیئتی به رهبری نخســت وزیر چین، لی کی کیانگ، 
مجموعه ای از توافق ها را به امضای طرفین رساندند. 
از  جمله این توافق ها قــرارداد معامالت ارزی معادل 
25میلیارد دالر یوآن چینی در مقابل روبل روســیه 
اســت. این  قرارداد از دو برابر شــدن مالیات بر سود 
شرکت های فعال در چین و روسیه جلوگیری می کند. 
به منظور توسعه  تبادالت، بانک صادرات- واردات چین 
موافقت کرده است برای  دو بانک  مهم دولتی  روسیه 
خطوط اعتباری فراهم کرده و با بانک کشاورزی این 

کشور نیز قرارداد تأمین مالی  مبادالت امضا کند. 
روس هــا در حمایت از رهبرشــان بــا یکدیگر 
متحد هســتند و بــه گفته لیپمن، بــه علت وجود 
۴55میلیارددالر ارز خارجی  و ذخیره طال، روســیه 
همچنان سرپاســت. لیپمن می گوید: »زمان سقوط 
شوروی وضع اقتصادی به مراتب بدتر بود اما روسیه 
با  حمایــت امریکا و اروپا موقعیت ژئوپولتیک بهتری 
داشت.« استحکام  روزافزون روابط میان دو کشور چین 
و روسیه تأثیر شگرفی بر شرق آسیا خواهد گذاشت. 
به گفته واسیلی کاشین، کارشناس مرکز  پژوهش های 
استراتژیکی و تکنولوژی روسیه، به احتمال زیاد روسیه 
قرارداد تحویل سیستم های موشکی و  جت های جنگی 
 به چین را امضا خواهد کرد و این سالح ها تا نیمه سال 

کســانی که انتظار داشــتند مودی عالوه بر 
نخســت وزیر، اصالح طلبی لیبرال نیز باشــد 
ناامید شــده اند. گورچاران داس،  نویســنده و 
تاجر سابق که در حال حاضر به دولت مشاوره 
می دهد معتقد اســت نباید چنین انتظاری 
از مودی داشــت. وی  معتقد اســت مودی به 
جای آن که دائماً خود را درگیر بازار کند، یک 
تجددگرای مصمم اســت، مردی که معتقد 
اســت یک  بوروکراسی توانمند، بخش بزرگی 
از ضعف هــای هند را جبران می کنــد. نمونه بارزی از 
اقدامات آقای مودی، اداره  ایالت گجرات است که در آن 
خدمات اجتماعی در مرکزیت قرار داشت و باعث شد 

شرکت های بخش دولتی رشد کنند. 
اما بوروکراسی هند تا توانمند شدن فاصله بسیاری 
دارد. النت پریچت از دانشگاه هاروارد، هند را »کشوری 
در حال  نوســان« توصیف می کند و علت آن را فساد 
دولت می داند. بوروکرات ها بی انگیزه و فاســد ند. هند 
حتی برای اجرای  سیاست های درست هم دچار مشکل 
است. به عقیده آقای پریچت کشور هند مثل بدنی است 
که در آن اعضا و  جوارح مستقل از مغز عمل می کنند.  
به نظر می رســد آقای مودی برای تغییر این شــرایط 

همکاری های هند و جنوب شــرق آسیا در زمینه های 
مختلف در حال گســترش اســت.برای هند، داشتن 
رابطه ای خوب و نزدیک با ژاپن در مسائل امنیتی حائز 
اهمیت است و احتمال آن وجود دارد که هند  با استرالیا 
 قرارداد خرید اورانیوم امضا کند. خشنود کننده است که 
پرجمعیت ترین کشــور دموکراتیک جهان سعی دارد 

آینده وارد چین خواهد شد. حتی  ممکن است روسیه 
جدیدترین زیردریایی خود با نام     آمور را نیز در اختیار 

چین قرار دهد. 
در سال 2011 چین با پیشی گرفتن بر آلمان خود 
را به بزرگ ترین شریک تجاری روسیه تبدیل کرد، با 
این حال پیش  از تحریم ها سرمایه گذاری های چینی 
تحت کنترل و نظارت کامل روســیه قرار داشت. در 
آن زمان افراد نزدیک به پوتین  مستقیماً قراردادهای 
استراتژیکی بزرگ و حائز اهمیت را نظارت می کردند. 
سال گذشــته، چین 12/5درصد شــرکت اوراکالی 
 روسیه، بزرگ ترین تولیدکننده پتاس در جهان را از 
آن خود کرد و شــرکت ملی نفت چین موافقت کرد 
تا مبلغ ۷0 میلیــارد دالر از 2۷0میلیارد دالر قرارداد 
25ســاله اش با شرکت روسنف روســیه را به عنوان 
پیش پرداخت بپردازد. به  دنبال آن روسنف قراردادی 
10 ساله و به ارزش 85 میلیارد دالر با شرکت چاینا 
سینوپک و شــرکت ملی نفت چین امضا  کرد که به 
موجب آن 20درصد پروژه خط انتقال گاز قطب شمال 

در اختیار آن ها قرار می گرفت. 
اوایل ســال جاری، روســیه به پول نقد نیاز مبرم 
داشــت و به همین علت پیشــنهادات بسیاری برای 
سرمایه گذاری به چین  ارائه کرد، به خصوص در زمینه 
مواد خام. در ماه می، چین به آرزوی دیرینه خود رسید 
و قراردادی به ارزش   ۴00 میلیارد دالر در صنعت گاز 
روسیه منعقد کرد. این معامالت پیش از سقوط اخیر 

قیمت کاال صورت  گرفت. 
در ســال 2000 و با ســر کار آمدن دولت پوتین، 
واردات ســاالنه کاالهای چینی به روسیه کم تر از 1 
میلیارد دالر بود و  در مقابل صادرات به این کشور برابر 
بود با ۶میلیارد دالر. اما واردات ســال گذشته روسیه 
از چین 53میلیــارد دالر بود  در حالی که صادرات به 
چین به کم تر از ۴0میلیارد دالر رسید. به گفته الکسی 
ماسلوف، مدیر بخش شرق شناسی  مدرسه عالی   اقتصاد 
مســکو »اولویت کنونی روسیه ایجاد تنوع اقتصادی 
اســت چراکه ۷0 درصد صادرات کنونی را  مواد خام 
تشــکیل می دهد. ما قصد داریم این میزان را کاهش 

دهیم اما چین تمایل چندانی به این کار ندارد.« 
چینی ها سرمایه گذارانی سرسخت و صبوراند که 
متوجه نیاز رو به افزایش روســیه به پول شده اند و به 
گفته ماسلوف به  همین علت است که مصرانه در پی 
کسب امتیازات بیشتر هستند. آن ها برای خرید، پول 
نقد کافی دارند. طبق مطالعات  صورت گرفته توسط 
مرکز اصالحات اروپا، در ســال 19۷9 و اوایل دوران 
بازســازی اقتصادی دنگ ژیائوپینگ، بازده چین،   ۴0 
درصد بازده روســیه بود اما تا سال 2010 بازده چین 

چهار برابر بیش تر از رقیبش شد. 

کاغذبازیدست  همکاری چین و روسیه
به سبک مودی

هند و چشم انداز 
روشن شرق

پسازجداییازغرب،روسيهبرایكمکبهچينرویآوردهاست

نارندرامودیبيشازآنكه
اصالحكنندهبازارباشددرپی
نوسازیازطریقراهبردهای

بوروكراتيکاست

اینكههندباالخرهسياست
خارجیراجدیگرفتهاست،به
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چينیها
سرمایهگذارانی
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حدود ۶90 میلیون نفر در آدهار، بزرگ ترین پایگاه  داده 
بیومتریک جهان، به ثبت رسیده است. هدف سال آینده 
یک میلیارد از جمعیت 1/2 میلیارد نفری شهروندان 
هندی  است.  مسئول اصلی دولت الکترونیک، رام ِسواک 
شارما است. سال گذشته در ایالت جارکند در شرق هند، 
آقای شارما  سیستمی برای اعالم حضور روزانه 1۴000 
کارمند راه اندازی کرد. افراد هر روز با اثر انگشت یا کارت 
به سیســتم وارد  یا از آن خارج می شــوند. سپس این 
داده ها به صورت آنالین منتشر می شود. به این وسیله 
مالیات دهندگان می توانند  ببینند کدام کارمند سر کار 
آمده اســت.  مودی از شارما خواسته سیستم مشابهی 
برای دولت مرکــزی در هند ایجاد کند. این ماه آقای 
شارما وبسایتی برای اعالم حضور 51000 کارمند در 
1۴9 دپارتمان دولتی، راه اندازی کرد. ممکن است این 
 کار بیش از اندازه نظارتی به نظر برسد اما طفره رفتن 
از کار در بخش هــای دولتی به ضرر همه خواهد بود و 
چنین  نظارت هایی حضور منظم کارکنان و بهره وری را 
افزایش خواهد داد. به مرور زمان تمامی بیمارستان ها، 
مدارس دولتی،  دادگاه ها و دفاتر دولتی می توانند از این 
سیستم استفاده کنند.  آقای شارما و رئیس اش هر دو 
بر این باور ند که تکنولوژی می تواند از بی نظمی و فساد 
بکاهد. این اقدامات در بخش  غذا و ســوخت یارانه ای 
که ســاالنه ۴1 میلیارد دالر بــرای دولت هزینه دارد، 

کند چرا که اهمیت  رابطه هند با چین  از لحاظ تجاری 
و استراتژیک از هر کشور آسیایی دیگری بیش تر است. 

دوم. برای پیشرفت هند در عرصه تجارت آقای مودی 
باید سیاست  حمایت از تولیدات داخلی را کنار بگذارد. 
او در ماه   ژوئن مرتکب اشــتباهی شــد و قرارداد هند 
با ســازمان تجارت جهانی مبنی بر تسهیل معامالت 
را فســخ کرد و به جای آن   به پشتیبانی از یارانه های 
محصوالت غذایی و کشاورزی در داخل کشور پرداخت. 
از آن جا که هند نقشــی در بسیاری  از  مشارکت های 

تجاری منطقه ای نظیر مشــارکت فراســوی 
اقیانــوس آرام   )TPP(   ندارد، ممکن اســت از 
دیگر کشورهایی   که استانداردهای باالتری وضع 

می کنند، عقب بماند.
ســوم. آقای مودی به خدمــات دولتی ای نیاز 
دارد که بتواند از دیپلماسی وی پشتیبانی کند. 
بخش   خدمــات خارجی هند تقریبــاً به اندازه 
خدمات خارجی نیوزلند است. سیستم تدارکات 
دفاعی کشــور بسیار قدیمی اســت و به   شرکت های 
دولتی درجه دو وابســته است. تسهیل مقررات حاکم 
بر ســرمایه گذاری های خارجی در زمینه های دفاعی 
  می تواند راه گشا باشد. نیروهای مسلح هند به کارمندانی 
حرفــه ای، تجهیزات مدرن، بررســی های برون مرزی 
بیش تر و   همکاری بهتر میــان یگان ها نیاز دارد. برای 
آن که هند بتواند در خارج از مرزهایش نقش پررنگی 
داشته باشد، آقای مودی   باید اقداماتی اساسی در داخل 

کشورش انجام دهد. 

بســیار مؤثر خواهد بود. بدون شک نظارت  دیجیتال 
بهره وری را افزایش می دهد. طی آزمایشی در جارکند، 
فروشگاه های فروش جیره ای و افرادی  که گندم، برنج  و 
نمک ارزان قیمت دریافت می کنند، با استفاده از هویت 
»آدهــار« تحت نظارت قرار گرفتنــد. مثالً هر بار که 
شخصی  جیره 35 کیلویی برنج دریافت می کند اسکن 
اثر انگشت اش و کل این تراکنش ثبت می شود. مدیریت 
بهتر منابع و  سرقت کمتر، »نشت« منابع را در بسیاری 
از موارد تا 50 درصد کاهش داده اســت. آقای مودی 
از بهبود عملکردها هیجان زده می شود. او می گوید به 
کارگیری یک بوروکراسِی دلگرم کننده در دفاتر صدور 
 روادید، می تواند باعث جذب بیشتر سرمایه گذاران هم 
بشود. نخست وزیر خواهان آن است که هند در فهرست 
کشورهایی  که بانک جهانی سهولت سرمایه گذاری در 
آنها را باالتر می داند، جزو 50 کشــور اول جهان قرار 
بگیرد. در حال حاضر  هند در این فهرســت در جایگاه 
13۴ قرار دارد. )ســایر موانع اما به قوت خود باقی اند، 
از جملــه قوانین اصالح نشــده  دادگاه هــا و مالکیت 
زمین.(  در مرحله بعدی، یک کمیســیون گزارشی در 
مورد نوســازی خطوط راه آهن عظیم و کند هند ارائه 
خواهد داد. کمیســیونی دیگر در مورد  مدرنیزه کردن 
صنعت موادغذایی که بیشتر متکی بر کشاورزی است 
نظر خواهد داد. اصالح طلبان همچنــان انتظار دارند 
 که سهم بیشتری از توسعه به بخش خصوصی 
واگذار شود، امری که مستلزم تغییرات ساختار 
و آزادسازی بیشتر اقتصاد  است. اما آقای مودی 
تقریبا نخستین کسی ا ست که نهادهای دولتی 
را به بهره وری بیشتر فرا می خواند. مثال او تمایل 
 زیادی به واگذاری خطــوط هوایی دولتی هند  
ندارد و می خواهد این شرکت را همچنان تحت 
اختیار دولت اداره کند.  آیا آقای مودِی تجددخواه 
می تواند شــخصیت اقتصــادی لیبرال تری نیز 
باشــد؟ چنانچه بوروکراســی خوب عمل کند 

اجرای  اصالحات بازار نیز آسان تر خواهد شد. 

تالش می کند. در پنج ماهی که از روی کار آمدن وی 
می گذرد او  بیش تر با کارمندان دولت دیدار می کند تا 
با وزرا. آن ها به دنبال راهکارهای جدید هستند مانند 
آنالین کردن  فرآیند اداری، ثبت کسب و کار یا رها کردن 
شرکت ها از قید و بند بررسی های غیرضروری. جلسات 
آقای مودی با این  افراد شکل جلسات شرکتی را به خود 
گرفته است، شرکتی که در آن آقای مودی مدیر است. 
برای کلیه اهداف، تاریخ  و سررسید مشخص می شود. 
بوروکرات هایی که در برابر این تغییرات مقاومت  کنند 
به بخش دیگری منتقل می شوند. در  تاریخ 1۶ اکتبر 
آقای مودی خبر انتصاب فرد مهمی را اعالم کرد؛ یک 
اصالح طلب لیبرال اهل راجستان به عنوان  بوروکرات 
اصلــی وزارت دارایی انتخاب شــد.  آقــای مودی از 
کارمندانش می خواهد افکار بزرگی داشته باشند. او در 
ماه آگوست اعالم کرد که ۷5 میلیون خانوار هندی  باید 
تا ماه فوریه دارای حساب بانکی شوند. این طرح شامل 
بانک های دولتی می شود و باعث می شود خانواده ها به 
 جای پنهان کردن پول  هایشان زیر تشک از حساب های 
بانکی خود اســتفاده کنند. به گفته مســئوالن، 55 
میلیون  حساب بانکی با مجموع پس انداز ۷00 میلیون 
دالر افتتاح شده اســت. هدف این طرح رواج بیش تر 
بانک داری در  کشوری ا ست که دو پنجم خانوارهای آن 
حساب بانکی ندارند. حساب های بانکی جدید این امکان 

را به دولت می دهد که کمک های رفاهی دولتی 
را از ایــن طریق در اختیار مردم قرار  دهد چون 
در حال حاضــر این کار با ارائه یارانه های اضافه 
به نیازمندان صورت می گیــرد. آقای مودی در 
تالش است تا  قدم جدیدی در راه مدرنیزاسیون 
هند بردارد: طرحی بــا نام»آدهار« برای ایجاد 
هویت دیجیتالی منحصــر به فرد؛ در این طرح 
 داده های بیومتریک ثبت می شــوند تا برای هر 
هندی یک هویت دیجیتالی ساخته شود. از این 
هویت دیجیتالی می توان  برای افتتاح حســاب 
بانکی یا دریافت پاسپورت استفاده کرد. هویت 

 حضورش در  منطقه را پررنگ تر کند. اما هند تا 
زمانی که به ســه میراث به جای مانده از دوران 
نهرو پایبند اســت،  نمی تواند در این مســیر  به 

موفقیت کامل دست یابد. 
یکم. هند اختالفاتی با دو همسایه اش دارد؛ این 
دو همسایه در بهترین حالت تنها عواملی مزاحم 
و در بدترین  حالت  دو مانع بزرگ خواهند بود. با 
در نظر داشتن پیامدهای مثبت صلح با پاکستان، 

هند باید هر چه سریع تر برای آغاز   مذاکرات اقدام کند. 
ایــن مذاکرات پیش از این به علت اعتراض به مالقات 
دیپلمات های پاکســتانی و جدایی طلبان   کشمیر به 
تعویق افتاده بــود. برای آقای مودی که به عنوان یک 
ملی گرای هندو از جمعیت زیاد مسلمانان هندی واهمه 
  دارد، صلح با پاکستان باید در اولویت قرار گیرد. اما آقای 
مودی با چین نیز در هیمالیا اختالفات مرزی دارد. این 
مسئله   می تواند مشکل ساز شود و آقای مودی باید در 
این مورد هم با آقای شی رییس جمهور چین مذاکره 

مودیتقریبا
نخستينكسی

استكهنهادهای
دولتیرابه

بهرهوریبيشتر
فرامیخواند.آیا
مودِیتجددخواه

میتواندشخصيت
اقتصادی

ليبرالترینيز
باشد؟چنانچه

بوروكراسیخوب
عملكنداجرای

اصالحاتبازارنيز
آسانترخواهد

شد.
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اسمیت یا عمو سام؟ ماه گذشته آژانس بین المللی 
انرژی از  پیش بینی رشد تقاضای نفت خود کاست، 
که نشان از رشد ضعیف تر اقتصاد  دارد. دورنمایی 
که صندوق بین المللی پول هم با کاهش تخمین  
رشــد آینده  جهان به 3.3 درصــد ) از تخمین 
3.۷ درصدی در ماه آوریل( بر آن مهر تأیید  زده 
است، و حاال آژانس بین المللی انرژی که در الگوی 
اقتصادی اش بر  پیش بینی ها و تخمین های رشد 
جهانی صندوق بین المللی پول متکی است، این 

 مسیر را پی خواهد گرفت. 
اما با وجود تخمین رشد ضعیف تر اقتصاد جهان 

هم هستند که متوقف شــده اند اما می توان با استفاده از تکنولوژی های مدرن 
دوباره به بهره برداری شان رساند. و همچنین میدان های نفت و گاز احتمالی ای 
هم وجود دارند که تنها با تکنولوژی های پیشرفته شکافتن سنگ ها و حفاری 

افقی می توان به منابع  شان دست یافت.
تا زمان اصالحات ذخایر انرژی میراثی ملّی تلقی می شدند که فقط پمکس 
می توانســت آن ها را توســعه دهد. از آن جا که قانون اساسی هرگونه مالکیت 
مستقیم یا غیرمستقیم خارجی را در کشور ممنوع کرده بود، هیچ راهی برای 
تشویق بنگاه های خارجی در سهیم شدن  تکنولوژی های شان با پمکس وجود 
نداشت. اما تکنولوژی های خارجی چنان سودهای بالقوه ای را برای مکزیک نوید 
می دهند که رئیس جمهور، انریکه پنیانیتو، توانســت با ارائه چشم اندازی از آن 
اکثریت کنگره مکزیک را موافق اصالح قانون اساسی سازد و قانونی را به تصویب 

برساند که بنگاه های انرژی خارجی را به کشور می آورد.
گشودن درب های بخش انرژی، بخش پایانی برنامه ادغام اقتصادی مکزیک 
در اقتصاد عظیم پیرامون و جهان اســت، برنامه ای که از سال 199۴ و پس از 
امضای توافق نامه نفتا  آغاز شده بود. آن توافق نامه مکزیک را از یک اقتصاد بسیار 
بسته که اقالم صادراتی اندکی داشت به اقتصادی تبدیل کرد که ارتباط نزدیکی 
با اقتصاد ایاالت متحد دارد. توسعه و افزایش تولید نفت و گاز مکزیک این روابط 

را مستحکم خواهد ساخت و بر استقالل انرژی امریکای شمالی خواهد افزود.

اصالحات قدرتمند انرژی در مکزیک

عربستانوتالشبرایحفظ
قيمتنفت

چگونهخصوصیسازیبخشانرژیاقتصادمكزیکراشكوفاكردهاست

به  قول جان میلتون، شــاعر پرآوازه انگلیسی، 
»اقبال ته مانده برنامه ریزی است.«  با کاهش 25 
دالری قیمت هر بشــکه نفت خــام از اوج 115 
دالری اش در میانه  ماه ژوئن، اقتصادهای نوظهور 
اقبال خوشــی یافته اند. کاهش قیمت در ســبد 
 واردات نفــت، آن ها را به وجــد آورده، زیرا که با 
کاهش هزینه های خرید نفت،  فشار قیمتی نفت 
از بین می رود و مهم ترین اتفاقی که می افتد این 
است که  دیگر فشار فزاینده ای بر سیاست مداران 
وجود ندارد که قیمت های نهایی عرضه  نفت را باال 
ببرند. کاری که به لحاظ سیاسی خوش آیند مردم 

مکزیک خیز برداشته تا به ستاره اقتصادی امریکای التین در دهه آینده 
تبدیل شــود. اصالحات اخیر دولت در بخش دولتی به طور مستقیم بر 
کارآیی اقتصاد این کشور تأثیر خواهد گذاشت، و از طریق کاستن از هزینه 
تولید صنعتی این کارآیی را بهبود خواهد بخشــید. در بستر توافق نامه 
تجارت آزاد امریکای شمالی )نفتا( افزایش حاصل در میزان رقابت پذیری 

تولید پایداری رشد اقتصاد مکزیک را به ارمغان خواهد آورد.
تا زمانی که دولت اصالحات ضروری قانونی را به اجرا نگذاشــته بود و 
قوانین مناســب جدید را که فرایند ورود به این بازار را ممکن و آسان تر 
می سازند وضع نکرده بود، بخش انرژی مکزیک به کل در اختیار و مالکیت 
دولت قرار داشت. اصلی ترین و مهم ترین جزء این بخش، یعنی پمکس، 
تمام ذخایر نفت و گاز مکزیک را در اختیار داشت، و به صورت انحصاری مشغول 
اســتخراج، تولید، و توزیع عمده  و خرده محصوالت بود. تولید و توزیع برق هم 

به کل در دست دولت بود.
اما مهارت ها و توان محدود پمکس به این معنا بود که نمی توانست همه  منابع 
وســیع و عظیم نفت و گاز مکزیک را استخراج کند و میدان های نفت و گاز را 
به نهایت ظرفیت شان توسعه دهد. منابع عظیم نفتی ای در مکزیک وجود دارند 
که برای استخراج شان به تکنولوژی های پیچیده  و پیشرفته حفاری در آب های 
عمیق نیاز است،  که شرکت پمکس فاقد آن هاست. همچنین چاه های قدیمی ای 

آیا کاسه ای
زیر نیم کاسه 
قیمت  نفت 

است؟

 آخیل هندا 
تحلیل گر مسائل 
انرژی آسیا
ترجمه بابک واحدی

 مارتین فلدشتاین
 استاد اقتصاد 
دانشگاه هاروارد

نخواهــد بود. البته  کاهش قیمت نفت به کنترل 
تورم هم کمک می کند، و رأی دهندگان را راضی 

 نگه می دارد. 
حمایت از رشد اقتصاد جهان

اما پرسش این است که چه سببی پشت کاهش 
این چنین قیمت نفت هست،  دست نامرئی آدام 
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و عرضه ظاهراً زیاده از حد در  بازار نفت جهان، چرا 
تولیدکنندگان بزرگ نفت از تولید خود نمی کاهند 
تا بازار  را منقبض کنند؟ حقیقت این اســت که 
عربستان سعودی در ماه اوت اندکی از  تولید نفت 
خود کاســت، اما به نظر می رسد قصد دارد سهم 
خــود از تولید بازار را  در میزان فعلی نگه دارد، تا 

این که قیمت ها را باال بکشد. 
آیا تولیدکنندگان نفت از ســر خیرخواهی در 
حال حمایت از رشد اقتصاد جهان  هستند؟ به یاد 
داشته باشید که 10دالر کاهش در قیمت نفت، 
ســاالنه به   330میلیارد دالر کاهش در پرداختی 
کشورهای مصرف کننده به کشورهای  تولیدکننده 
می انجامد. من چندان موافق این نظریه نیستم، 
یادتان هست که در  ســال های سخت 2010 تا 
2013 کــه جهان گرفتار بحــران اقتصادی بود 
چندان  شاهد  خوش قلبی و خیرخواهی از سوی 
تولیدکنندگان نفت نبودیم، لذا شک  دارم امروز 

چنین شرایطی وجود داشته باشد. 
رولت روسی

اکنون در بازارها بحث بر ســر این اســت که 
احتماالً توطئه و دسیسه بزرگ تری  در کار است. 
هم چون باقی مسائل دنیای نفت که در خفا نگه 
داشــته می شــوند، و  باور کنید تعداد این موارد 
پنهان کاری کم نیســت، به نظر می رسد در این 
میان  دســتی از خاورمیانه در کار اســت؛ به طور 
خاص عربستان سعودی، با استراتژی ای  شبیه به 
رویارویی شرق و غرب در دوران جنگ سرد. اکنون 

بازی استراتژی  این طور پیش می رود که عربستان 
سعودی از تولید خود نکاهد و امریکا بر تولید  نفت 
خود بیافزاید تا روســیه را، که نزدیک به نیمی از 
درآمد خود را از فروش  نفت و گاز تأمین می کند، 

مهار کنند. 
بر اســاس داده ها و تحلیل موسسه اسپربَنک 
سی آی بی، اگر قیمت  نفت در  متوسط 90 دالری 
کنونی ثابت بماند، روسیه در سال 2015 با 1.2 
درصد  کســری بودجه مواجه خواهد شد و برای 
این که بودجه اش تراز شــود باید قیمت   نفت به 
10۴ دالر برســد. امریکا و اتحادیه اروپا پیش از 
این تحریم هایی را علیه  روسیه اعمال کرده اند، و 
با ادامه وضعیت  کنونی اثربخشــی این تحریم ها 

بیش تر  خواهد شد. 
دست باال

طرح و برنامه مذکور را دسیســه ای دیگر هم 
تقویت می کند؛ بدین ترتیب که  عربستان سعودی 
دارد انتقام اختالل در رژیم قیمت های ثابت نفت  
خودش را  می گیرد. عربستان سعودی قیمت های 
نفت خود را در سراسر بحران ژئوپولتیک  بین الملل 
ثابت نگه داشت، ابتدا با افزایش تولید برای جبران 
کسری تولید  ایران، سوریه و سودان و بعد با جبران 
افزایش تولید عراق. عربستان سعودی در  این دوره 
نقش تنها تولیدکننده قادر بــه مانور قیمت در 
جهان را بازی کرده  است، که کنترل تولید نفت 

را دارد. 
بااین حــال، افزایش تولید نفــت امریکا – که 

در شش ســال گذشته حدود ۷0  درصد افزایش 
یافته اســت و اکنون در باالترین سطح از 198۶ 
تا کنون قرار دارد   - توانایی عربســتان سعودی در 
حفظ ثبات قیمت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته 
 و تضعیف شده است. سعودی ها، در تالش برای 
برگرداندن موازنه، ممکن است  از مزیت هزینه خود 
در برابر تولیدکنندگان نفت شــل که هزینه های 

باالتری در  تولید دارند، بهره بگیرند.
در این ســناریو، عربستان ســعودی احتماالً 
اجــازه خواهد  داد که قیمت نفــت به ۷5 تا 80 
دالر کاهش یابــد و مدتی در آن قیمت بماند تا 
 اســتخراج کنندگان نفت امریکا از کســب وکار 
و بــازار بیرون رانده شــوند و از این  طریق قدرت 

قیمت گذاری دوباره به عربستان سعودی برگردد. 
عربستان ســعودی با کاهش قیمت شاخص 
رســمی فروش نفت خود به سطحی  پایین تر از 
سطح سال 2008 گام اول را در این مسیر برداشته 
است. تنظیم  قیمت های فروش می تواند مقدمه ای 
برای تعدیل های بیش تر در تولید شــود، که  اگر 
سناریوی تقاضا ضعیف باقی بماند قطعاً رخ خواهد 
داد، برعکس تصور  بسیاری از ناظران و تحلیل گران 
بازار که معتقد هستند عربستان خواهد توانست 
 ســهم خود را در بازار نگه دارد. در هر دو سناریو، 
تأثیر اصلی بر قیمت های نفت  در سه ماهه های  آتی 
منفی خواهد بود، که به حال  رشد اقتصاد جهان 
خوب  است و به ویژه برای کشورهایی مثل هند، که 
نزدیک به سه چهارم نیاز نفت  خود را وارد می کند.

صادرات تولیدی مکزیک از زمان امضای توافق نامه نفتا افزایش چشم گیری 
داشــته است، و حاال حدود 80 درصد از این صادرات به امریکا می رود. بسیاری 
از شرکت های مختلف چندملّیتی امریکا کارخانه هایی در مکزیک دایر کرده اند 
و این کارخانه ها را به شبکه کارخانه های خود متصل نموده اند. کارخانه هایی که 
عمده مواد اولیه خود را از منابع محلّی تأمین می کنند. در واقع، ارتباط تولیدی 
میان امریکا و مکزیک چنان بوده است که تنها حدود ۴0 درصد از ارزش افزوده 

صادرات مکزیک به امریکا به سبب منابع امریکایی است.
اصالحات جدید در بخش انرژی هم چنین به مکزیک اجازه خواهد داد تا از 
گاز ارزان کانادا سود ببرد. قیمت گاز در امریکا و کانادا نصف قیمت کنونی گاز 
در مکزیک است )و کم تر از نصف قیمت در اروپا و آسیا.( دسترسی مکزیک به 
گاز ارزان تر صنایع پتروشیمی این کشور را شکوفا خواهد ساخت و هزینه های 
انرژی تولید را کاهش خواهد داد. کارشناســان تخمین می زنند که هزینه برق 

تولیدکنندگان مکزیک در این صورت می تواند تا 20 درصد کاهش یابد.
خصوصی سازی پمکس و شــرکت ملّی برق مکزیک همچنین راه را برای 
مدیران ماهر متخصص می گشاید تا جای بوروکرات های دولتی را بگیرند و نقش 
قدرتمند اتحادیه های کارگری در فرایند مدیریت را هم پایان دهند. عالوه براین، 
خصوصی سازی محدودیت های سرمایه گذاری ای را که بودجه دولت بر پمکس و 

شرکت برق تحمیل کرده از میان برمی دارد.
حتی پیش از اصالحات در بخش انرژی، مکزیک مدت ها بود که سیاست های 
مناسبی را در عرصه اقتصاد کالن در پیش گرفته بود. در نتیجه، کشور از توّرم 
پایین، کسری مالی اندک، و کسری های حساب جاری قابل مدیریت بهره مند بود. 
و گرچه مکزیک نظام نرخ ارز شناوری دارد، ارزش پزو در برابر دالر مدت هاست 

که ثابت مانده است.
باوجود همه این ها نمی توان منکر شــد که مکزیک هنوز باید با مشکالت 

بزرگ و جدی ای روبه رو شود. برای مثال، آموزش ابتدایی و راهنمایی به بهبود و 
اصالحات ضروری ای که اتحادیه معلّمان مدت هاست مانع از آن ها می شود نیاز 
دارد، و فعالیت های مجرمانه، که بیش ترشان به گروه های سازمان یافته تجارت 
مواد مخدر مربوط می شــوند، امنیت فردی را به یکی از مهم تری و جدی ترین 

نگرانی ها در سراسر کشور تبدیل کرده است.
اما، علی رغم مشکالتی این چنین، اصالحات در بخش انرژی و برق، و ارتباط 
نزدیک تر با امریکا و کانادا که در پی این اصالحات به وجود می آید، نوید سرعت 
بخشیدن به نرخ رشد اقتصاد مکزیک را در خود دارد، و همچنین افزایش میزان 

اشتغال، باال رفتن سطح درآمدها، و در نتیجه بهبود سطح زندگی مکزیکی ها.

دربازارهابحث
برسراین

استكهاحتماالً
توطئهودسيسه
بزرگتریدركار
است.همچون
باقیمسائل

دنياینفتكهدر
خفانگهداشته
میشوند،بهنظر
میرسددراین
مياندستیاز

خاورميانهدركار
است؛بهطور

خاصعربستان
سعودی،با

استراتژیای
شبيهبهرویارویی
شرقوغربدر
دورانجنگسرد.
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اعتراض رئیس جمهــور ونزوئال، نیکالس 
مادورو، نســبت به تحلیل دو اقتصاددان 
برجسته، ریکاردو  هاوسمن و میگل آنخل 
جنجال زیــادی ایجاد کرد.  ونزوئال همواره 
صندوق بین المللی پــول را بابت ناکارآمد 
اقتصــاد کالن  خوانــدن سیاســت های 
این کشــور شــدیداً مورد انتقاد  قرار داده 
اســت و حاال این بار رئیس جمهور ونزوئال  
دانشــگاهیان را به باد انتقاد گرفته است.  
مادورو ســکان دار اقتصاد  نفتی عظیمی است که 
سرانه تولید ناخالص ملی امروز آن2  درصد نسبت به 
سال 19۷0 کاهش داشته است در حالی که قیمت 
نفت نسبت به آن سال 10 برابر افزایش یافته است. 
 هاوسمن و سانتوز پرسیده بودند آیا در شرایطی که 
ونزوئــال از پرداخت هرگونه بدهی داخلی بازمانده 
 است، صالح اســت از سرمایه گذاران خارجی برای 

مشارکت دعوت کند و به آن ها نیز بدهکار شود؟
مادورو از مســئولین ونزوئال خواســته اســت 
هاوسمن و ســانتوز را )که هر دو شهروند ونزوئال 
هستند( تحت پیگرد قرار دهند،  اما مشخص نیست 
کــه وی بیش تر از آن قســمت از حرف های این 
اقتصاد دان ها که به مسأله بدهی به سرمایه گذاران 
 خارجی پرداخته، دلخور شــده است و یا از لیست 
بدهی های گذشــته کشــورش کــه عبارت اند از 
بدهی ســه و نیم میلیارد  دالری دولت برای واردات 
دارویــی، پرداخت معوقه 2میلیــارد دالری برای 
غذا و حدود ۴میلیارد دالر بدهی به  شــرکت های 
خطوط هواپیمایی. تولیدات نفتی از ســال 199۷ 
به بیش از نصف کاهش پیدا کرده اســت چراکه 

شــرکت نفت  که در تملک دولت اســت مکرراً از 
پرداخت بدهی  هایش به تأمین کنندگان و شرکای 
ســرمایه گذاری بازمانده اســت.  هم گستره و هم 
میزان بدهی داخلی چشم گیر است. از سال 2013 
تــا 201۴ بازده بدهی های داخلــی دولت حدود 
1۷درصد  بود درحالی که تورم در محدوده 55 تا ۷5 
درصد نوسان داشت. عوارض مالیات تنها مختص 
ســهام داران نیست، بلکه  شامل مستمری بگیران، 
ســرمایه گذاران و تمامی کســانی که از دولت به 
نحوی طلب دارند یا صاحب سرمایه اند نیز  می شود. 

بنابراین، همان طور که هاوســمن و سانتوز هم 
پرسیده اند، این پرسش مطرح است که آیا دولت 
ونزوئال باید از پرداخت  بدهی های خارجی اش نیز 
سر باز زند؟ چراکه گذشته نشان می دهد بدهی های 
داخلی پا به پای بدهی های خارجی پیش  می روند.  
در حقیقت با توجه بــه آن که دولت همین حاال 
هم به شــیوه های مختلف از پرداخت بدهی های 
داخلی اش شــانه خالی  می کند، احتمال به وجود 
آمدن بدهی های خارجی بســیار زیاد است. این 
احتمال به عالوه مالحظات اخالقی نشان  می دهد 
که چرا هاوسمن و سانتوز چنین سؤال واضحی را 

مطرح می کنند. 
در کتابی با عنوان »این بار فرق می کند« آنها به 
این مسأله پرداخته اند که چگونه بدهی های داخلی 
در مقایســه با  بدهی های خارجــی به رکود های 
طوالنی تر و شــدیدتر و تــورم بیش تر می انجامد. 
بررسی ها حاکی از آن است که  نمونه های بسیاری 
از بدهی های خارجی وجود دارد که بر بدهی های 
داخلی بی تأثیر است اما عکس این مطلب صادق 

 نیست: تقریباً تمامی بدهی های داخلی، »بدهی های 
دوقلو« هستند به این معنی که بدهی  خارجی نیز 
به آن افزوده  می شــود. آیا در مــورد ونزوئال وضع 
متفاوت خواهد بود؟ هاوســمن و سانتوز درست 
می گویند که بدهی های سنگین داخلی خطر به 
وجود آمدن بدهی هــای خارجی را در پی خواهد 
 داشــت. و احتماالً درباره این که بدهی خارجی به 
نفع مردم ونزوئال است نیز حق با آن هاست. بدهکار 
بودن به طلبکاران خارجی استراتژی مخاطره آمیزی 
است که باید آن را در مقایسه با دیگر گزینه های 
 پیش رو ســنجید. اما این اقــدام در تاریخ ونزوئال 
چندان هم بی سابقه نیست. از زمان استقالل ونزوئال 
عدم پرداخــت  بدهی های خارجی در ســال های 

مختلفی از قرن نوزده و بیست وجود داشته است.
به گفته هاوسمن و ســانتوز »به همین دلیل 
اســت که ارزش اوراق قرضــه ونزوئال 11 درصد 
بیش تر از اوراق قرضه  امریکاســت، یعنی 12 برابر 
مکزیــک، چهار برابر نیجریــه و دو برابر پولی که 
بولیوی می پردازد.« وضع کنونی این کشــور برای 
مدتی طوالنی ادامه خواهد داشــت و به دنبال آن 
شاهد کاهش  تدریجی استاندارد زندگی شهروندان 
متوسط ونزوئالیی خواهیم بود. در طول ۴5 سال 
اخیر با ســقوط سرانه تولید  ناخالص ملی ونزوئال، 
ســرانه تولید ناخالص داخلی کشــورهای امریکا 
و شــیلی به ترتیب دو و ســه برابر شــده است. 
 کارشناسان بی طرف معتقدند که در سال 201۴ 
اوضاع ونزوئال از این هم وخیم تر خواهد شد که با 
توجه به آشفتگی  بنیادهای سیاسی کشور چندان 

بعید به نظر نمی رسد. 

ونزوئال و مصیبت بدهی های دوقلو
ریيسجمهورونزوئالوارثاقتصادبيمارنفتیاست

امابهجایحلمشكل،یقهاقتصاددانانمنتقدراگرفتهاست

كارشناسان
بیطرفمعتقدند
كهتاپایانسال
۲۰14اوضاع
ونزوئالازاینهم
وخيمترخواهد
شدكهباتوجهبه
آشفتگیبنيادهای
سياسیكشور
چندانبعيدبهنظر
نمیرسد.
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جهان شاهد تأثیرات فاجعه بار شیوع ابوال 
در غرب افریقا اســت. امریکا و انگلستان 
نیروهای نظامی خــود را برای کمک به 
 این کشورها فرســتاده اند و سازمان های 
بین المللی هم در تالش اند برای سه کشور 
درگیر، کمک های  مالی  جمع آوری کنند. 
با تشخیص موارد ابتالء در امریکا و اسپانیا ابوال دیگر 
نه تنها بحران غرب افریقا که یک وضعیت  اضطراری 

جهانی است. 
پس از مرگ یک لیبریایی در تگزاس، دیگر نیاز به 
واکنشی جهانی کامالً آشکار است. ماه ها قبل دولت 
لیبریا هم چنین  فراخوانی داده بود. ســایر کشورها 
در تالش بودنــد ابوال را از خود دور نــگاه دارند اما 
ماهیت به هم پیوســته دنیای امروز  برخالف تمامی 
تالش ها کار را به جایی رساند که امروز چنبره ابوال 
تا کشورهایی فرسنگ ها دورتر از محل شیوع آن  هم 

گسترده شده است. 
در صندوق بین المللی پــول و بانک جهانی، ابوال 
در صدر دستور کار قرار گرفته، به این دلیل  که این 
بحــران پیامدهایی ورای بهداشــت جهانی دارد. به 
عبارت دیگر این تراژدی تنها مختص هزاران خانواده 
داغدار  در منطقه رودخانه مانو نیست بلکه فاجعه  ای  

است اقتصادی که نسلی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
هر سه کشــور آفریقایی گرفتار ابوال خود پیش 
از این دچار مشکالت اقتصادی بودند، به طور مثال 
لیبریا تنها 11 سال  است که از جنگ  داخلی رهایی 
یافته اســت. ســیرالئون هم درگیری های داخلی 
شــدیدی را از سر گذرانده است. پیش از  شیوع این 
بیماری، اقتصاد لیبریا رو به رشــد بود به طوری که 
هدف رشــد اقتصــادی در این ســال، 5/9درصد 
پیش بینی شده  بود. سرمایه گذاری های بین المللی 
رو به افزایش بود و اغلب پروژه های زیرســاختی به 

توسعه خطوط لوله اختصاص  داشت. در 
شرایط کنونی که عملیات معدنی متوقف 
شده، برداشت محصول به موقع صورت 
نگرفته، تجارت منطقه ای  تعطیل شده 
و سرمایه گذاران فعالیت های خود را در 
خارج از کشــور متمرکز کرده اند، لیبریا 
ظرف یک ســال با احتمال رکود  مواجه 
شــده  اســت. بانک جهانی تخمین زده 
است که در صورتی که شیوع ابوال تحت 
کنترل درنیاید، اقتصادهای غرب  افریقا تا 
پایان سال جاری ضرری 3۶/2 میلیارد 
دالری متحمل خواهند شــد. بســیار 
ناگهانی و به طرز ناخوشایندی ورق  برای 

کشورهای غرب افریقا برگشت. 

اولویت اول لیبریا ایجاد یک شبکه امن اقتصادی 
است. دولت لیبریا به تازگی وامی 52 میلیون دالری 
از بانک جهانی،   10 میلیون دالر از بانک توسعه افریقا 
و 5 میلیون دالر از سازمان استقراضی  »یو.اس.اید« 
دریافت کرده است تا بتواند به  کشور در مبارزه با ابوال 
کمک کند. صندوق بین المللی پول هم درخواست 
لیبریا را برای تأمین بودجــه ای ۴9 میلیون دالری 

 پذیرفته است. 
با این حال این تنها آغاز راه اســت. بدون شــک 
مشــکالت کنونی منجر به کسری بودجه و کاهش 
چشم گیر پروژه های  سرمایه گذاری می شود. کسری 
بودجه با پیشرفت بحران، بیش تر و بیش تر خواهد شد 
و پیش بینی می شود که نهایتاً به   130 میلیون دالر 
برسد. نهادهای مالی بین المللی باید به سرمایه گذاری 
در زیرساخت های بهداشتی و درمانی ادامه دهند  و 
از نهادهایی که بخش های خدماتی اساســی را اداره 
می کنند، حمایت کنند. البتــه تمامی این اقدامات 
باید در کنار  تأمین نیاز فوری به تجهیزات پزشکی و 

متخصص صورت گیرد. 
دولت تا کنون 25 درصد درآمد ســالیانه خود را 
از دست داده است. هم اکنون رسانه های بین المللی 
تصاویر بیمارستان ها  و بیماران رو  به مرگ را بازتاب 
می دهند اما حقیقت آن اســت که مدارِس تعطیل، 
معلم هایی که حقوق خود را  مدت هاســت دریافت 
نکرده اند، نیروهای امنیتی ای که با بودجه ناچیز کار 
می کنند و ضعف شــدید خدمات عمومی  مسائلی 

هستند که قلب حیات لیبریایی ها را تهدید می کند. 
لیبریا باید دیگر شــریان های اقتصادی کشور را 
نیز از انسداد خارج کند. خطوط هوایی بین المللی و 
تجارت  مرزی که رو به  زوال اســت، باید احیا شوند. 
شاید در این مرحله از شــیوع بیماری این اقدامات 
میسر نباشد اما منزوی کردن لیبریایی ها،  امرار معاش 

بســیاری از آن ها را دچار مشکل کرده و بسیاری از 
خانواده ها را درمانده کرده است. 

پیامدهــای اقتصادی این بحــران اجتناب ناپذیر 
است: سیســتم جهانی اقتصاد لیبریا در این بحران 
ســهم عظیمی دارد. تنها در  هفته گذشته شاخص 
سهام در بســیاری از شــهرهای مهم سقوط کرد و 
سهام شــرکت های مســافرتی با پیش بینی اعمال 
 محدودیت های  سفرهای هوایی، افت شدیدی داشت. 
نهادهای مالی بین المللی، شــرکت های تولید کننده  
انرژی و دیگر  نهادهــا در منطقه منافعی دارند. با در 
نظر داشتن گستره تجارت  کاکائو، آهن و نفت، منزوی 
شدن اقتصاد غرب  افریقا عواقب بسیاری خواهد داشت. 

برای بسیاری از دموکراسی های نوپای غرب افریقا، 
ناآرامی سیاســی، درگیری هــای داخلی و تحوالت 
اجتماعی مسأله  غریبی نیست. طی یک دهه اخیر 
منطقه از گذشته ای پُرآشوب به دوران روشن و پویای 
رشد اقتصادی قدم گذاشته  است. ابوال می تواند یک 
نسل از شهروندان را به حاشیه براند و در فقر و انزوا 
آن ها را از آینده ناامید کند. پیامدهای این  مسأله در 
وحدت ملی نیز روشن است. لیبریا نمی تواند اجازه 

دهیم چنین اتفاقی بیافتد. 
بنابراین تأمین بودجه باید حساب شده و هدفمند 
باشد. نهادهای مالی بین المللی، شرکت های خصوصی 
و  کشــورهای وام دهنده باید با کشــورهای درگیر 
بیماری همکاری های الزم را داشته باشند تا هر چه 
بیش تر از صدمات  درازمــدت این بحران بر اقتصاد 
کاسته شــود. در لیبریا این امر به معنی جبران هر 
چه سریع تر کســری بودجه و از سرگیری  خدمات 
اساسی است. نباید اجازه داد پروژه های زیرساختی 
از پیش برنامه ریزی شده به کلی از دست بروند و باید 
توجه  و اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب کرد. 
از جمله برنامه هایی که باید در رأس استراتژی های 
دوران پس از ابــوال قرار  گیرد، حمایت 
از زیرساخت های اجتماعی و پروژه های 
اقتصادی به خصوص در مناطق روستایی 

درگیر با ابوالست. 
اکثر لیبریایی ها به ابوال مبتال نشده اند 
اما برای تمامی خانوارهای قشر کارگر که 
با محصول از دست رفته مزرعه،  معادن 
تعطیل یــا بازارهای خالی از مشــتری 
روبرو شده اند ابوال مثل یک نفرین است. 
برای نسلی که سال ها با رنج بزرگ  شده، 
تجربه ابوال بســیار دردناک و بی رحمانه 
است. به همین علت است که تنها بحث 
یک بیماری مطرح نیست بلکه  پای بقای 

یک کشور در میان است. 

ابوال: بحرانی بهداشتی یا فراتر از آن؟
باگسترشابوالیکنسلدرآفریقاطعمهفقرخواهندشد

 آمارا کنه
وزیر دارایی لیبریا

نهادهایمالی
بينالمللی،
شركتهای
خصوصیو
كشورهای

وامدهندهباید
باكشورهای
درگيربيماری

همكاریهایالزم
راداشتهباشندتا
هرچهبيشتراز
صدماتدرازمدت

اینبحرانبر
اقتصادكاسته

شود.
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تولیدکننده
یا عاشق است یا دیوانه

تجربۀكسبوكاردرگفتوگوبامحسنتورانی

آینده نگر: 43 ساله است اما به اندازۀ مردی کهن سال تجربه، خاطره و درددل 
دارد. محسن تورانی مدیر کارخانه چدنیت صدر است که در عرصۀ تولید انواع 
قطعات چدنی، لوله و اتصاالت، ملزومات آب رســانی بین شهری، ملزومات 
پارکی و .. فعالیت می کند. عضو کانون کارآفرینان استان تهران است، یکبار به 
عنوان کارآفرین نمونۀ کشور انتخاب شده و چند اختراع هم در حوزۀ صنایع 
ریخته گری به ثبت رســانده است. تنظیم قرار مالقات با او بسیار دشوار بود، 
چنان که بیش از یک ماه به طول انجامید و سرانجام بعد از لغو دو قرار در دفتر 
چدنیت صدر در تهران، او را در یک سفره خانۀ سنتی مالقات کردیم. ساعتی از 
غروب گذشته و او تازه از کارخانه اش واقع در 50 کیلومتری تهران، به پایتخت 

رسیده بود. تورانی، تولیدکننده ای است که به گفتۀ خودش هم عاشق است 
و هم مجنون، چراکه در شرایطی که تعطیل کردن کارخانه به صرفه تر است 
چراغ کارخانه اش را روشــن نگه داشته و تالش می کند زندگی خود و صدها 
نفر پرسنل چدنیت صدر را بهبود بخشد. او از دولت گالیه دارد که چرا برای 
کنترل تورم، تزریق نقدینگی به بخش تولید را ُکند کرده است و معتقد است 
با ادامۀ وضع موجود، تولید ما رو به نابودی می رود. تورانی عشق به کار و حفظ 
فضای فعالیت و تولید را مهم ترین خصلت خود می داند چنان که می گوید »من 
خارج از ایران هم که می روم، یک هفته بیشتر نمی مانم و لحظه شماری می کنم 

بر سر کارم برگردم.«
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کارتان را از چه سنی آغاز کردید؟ این 
شخصیت  شــکل  گیری  در  تاثیری  چه  کار 

اجتماعی شما داشت؟
تقریبا از سن هفت سالگی به همراه پدر مرحومم 
به کارگاه ریخته گری می رفتم. آنجا بود که سرگرم 
ماسه بازی شدم. در ریخته گری اصل کار مبتنی بر کار 
روی ماسه است و من در همان بچگی از قالب گیری 
با ماســه ها خوشــم می آمد. اول راهنمایی بودم که 
درس را به عشق کار رها کردم، و بعدها در 18سالگی 
تصمیم گرفتم به خدمت سربازی بروم و در بازگشت، 
به کار بچسبم. مرحوم پدرم از سال 1343 در حرفۀ 
ریخته گری مشغول بود و در واقع ما پرچمدار کار او 
شدیم. در دوران خدمت هم، مرخصی که می آمدم کار 
می کردم. از کار خیلی لذت می بردم و از کودکی آدم 
سختکوشی بودم. یعنی در کار کردن کم نمی آوردم. 
زمانی بود ساعت 5 صبح بیدار می شدم و تا 12 شب 

مشغول کار بودم. 

نام کارگاه پدرتان چه بود؟
اولین نامــش »ذوب فلزات دانــش« بود. چون 
کارگاهمان در گاراژ دانش پایین تر از میدان شوش 
قرار داشت. تقریبا سال 1364 بود که نام شرکت ما 
به چدنیت تغییر کرد و بعد از 5،6 سال چون به اداره 
مالیات بدهکاری داشتیم این شرکت را منحل کردیم 
و »چدنیت صدر« متولد شــد. من یک برادر بزرگتر 
دارم که از بچگی با هم کار می کردیم. البته او زیاد به 
ریخته گری عالقه ای نداشت و اکنون هم در تهران، 
مدیرعامل شرکت است. یک برادر کوچکتر از خودم 
هم دارم که وقتی به سن قانونی رسید، وارد شرکت 
شد که آن هم در دفتر تهران است و مدیریت فروش 

را برعهده دارد. 

اولین درآمدتان چقدر بود؟
اولین درآمدم باصطالح پول چایی بود که از یک 
مشتری دریافت کردم. این طور نبود که به پدرم گفته 
باشم پولی بدهد، و او هم از سر پدری پول توجیبی 
داده باشد، بلکه توانستم در مقابل زحمتی که کشیدم، 
درآمدی کسب کنم و این برایم ارزش داشت. در سن 
21 ســالگی کارگاه ریخته گری را از پدر گرفتم. به 
او گفتم کارگاه را خودم دســت می گیرم، شما اینجا 
را به من اجاره بــده و من حقوق کارگران را پرداخت 
می کنم. شاید این امتحانی بود که من بتوانم خودم 
را در خانواده نشان دهم. در ابتدا مدیریت کارگاه که 
آرزو داشــتم آن را به یک کارخانه تبدیل کنم، برایم 
مشکل بود. به سختی توانستم آنجا را اداره کنم چون 
تا آن زمان به عنوان کارگــر کار می کردم و آنقدر با 
مدیریت آشــنا نبودم که بخواهم باالی سر پرسنل 
باشم. آن زمان 6 کارگر داشتیم و با همین تعداد کار 
کردیم تا زمانی که آقای کرباسچی شهردار تهران شد. 
شهرداری اعالم کرد کارخانجات آالینده باید از شهر 
خارج شوند و همین باعث مشکالت بسیار و درگیری 

ما با شهرداری شد. همان زمان بود که اتحادیه، ما را به 
وزارت صنعت معرفی کرد و وزارتخانه هم در شهرک 
صنعتی عباس آباد به ما زمین داد. این زمین 3240 
متر بود درحالی که کارگاه شوش که کار می کردیم، 
100 متر بیشتر جا نداشــتیم.  آن موقع درآمدمان 
خوب بود. اینجا کار می کردیم و آنجا خرج می کردیم 
و آرام آرام کارخانه را می ساختیم. کار ساخت کارخانه 
هنوز تمام نشده بود که کارخانه مان را پلمپ کردند 
و مجبور شــدیم به عباس آباد برویم. آنجا که رفتیم 
جوری شــده بود یک طرف بنا و نقاش کار می کرد، 
یک طرف خودمان کار می کردیم. به تدریج به تعداد 
کارگران اضافه شد و ریخته گری مان را هم متحول 
کردیم. آن زمان که در تهران کار می کردیم، در 100 
متر جا، تقریبا روزی 600، 700 کیلو تولید داشتیم، 
اما وقتی به شهرک آمدیم، تقریبا روزی 5، 6 تن تولید 
کردیم. هم تنوع بیشــتری در قالب ها و ریخته گری 
به وجود آوردیم و هم با قالب های متفرقه قطعات تازه 
و خاصی ســاختیم. در حقیقت کار را توسعه دادیم.  
تقریبا ســال 1373 بود که هم قطعات را با کیفیت 
بیشتری تولید کردیم و هم اینکه یک مقدار تکنولوژی 

را وارد کار کردیم. 

تکنولوژی را از چه کشوری آوردید؟
از آلمان. همیشــه دوست داشــتم کار نویی در 
حرفه ام انجام دهم که هم برای کشورمان خوب باشد 
هم کار خودمان را رونق و تنوع بیشتری بدهد. قطعات 
ریخته گری که ما تولید می کردیــم اتصاالت آب و 
فاضالب بود. بعدها وارد کارهای مربوط به شهرداری 
هم شدیم و هم اکنون، هم با شهرداری کار می کنیم 
هم بــا آب و فاضالب. دریچه هــای منهول آب های 
سطحی تولید می کنیم، چراغ های پارکی، صندلی، 

سطل های زباله و ... 

گفتید که در دوران کارتان تکنولوژی های 

نو وارد کردید. این تکنولوژی ها مربوط به کدام 
عرصه ها بوده است؟

در کار ما، قبال از کوره های دّوار استفاده می شد که 
با نفت مازوت کار می  کرد اما االن با کوره های اِلقائی 
و برقی کار می کنیم که خودمان وارد کشور کردیم. 
تکنولوژِی بعدی کار با ماشین آالت دقیق سی اِن سی 
است. قبال کار ما با دستگاه تراش بود که کارگر روی 
آن کار می کرد، امــا االن، هم کارگر کار می کند، هم 
دستگاهی اســت که دقت را باال برده است. ما با این 
تکنولوژی می توانیم در سبد صادرات خودمان، حرفی 
برای گفتن داشته باشــیم، چون کار را به سطحی 
جهانی رســانده ایم که آنســوی آب ها، چشم بسته 

قبولش می کنند.

مواد اولیه تان را از کجا تامین می کنید؟
هفتاد درصد از چین و سی درصد متعلق به ایران 
است. وقتی من برایم مهم نباشد که جنس ام قرار است 
کجا، جلوی خانۀ شاهزاده یا گدا، نصب شود، ، جنس 
با کیفیت تری تولید می کنم. دولت هم باید نگاهش 
به همین شکل باشــد. وقتی که ما می توانیم جنس 
تمام شده بفروشیم، چرا باید خام بفروشیم؟ بهترین 
حالت این اســت که به تولیدکننده اهمیت دهند. 
در این صورت، جنس با کیفیت را با تزریق به تولید 
داخل، می ســازیم و صادر می کنیم. دولت می تواند 
کارشناسی کند و سوبســیدهایی دهد تا به کمک 
آن ها، اجناس را در داخل تولید کنیم و به جای اینکه 
مواد اولیه و خام فروشی کنیم، جنس تمام شده و کامل 
را به طرف های خارجی بدهیم. ما نباید سنگ آهن را 
بیرون بفرستیم، باید سنگ آهن را ذوب کنیم، آهنش 
کنیم، ناخالصی را بگیریم، آهن را بدهیم تولیدکننده 

قطعه درست کند و بعد صادر کنیم.

آیا در دوران کار تعدیل نیرو هم داشتید؟
من االن 150 نفر نیرو دارم و در تمام این سال ها، 
با وجود همه مشکالتی که از سر گذراندیم حتی یک 
نیرو هم کم نکردم. همیشه در شرایط بحرانی با خودم 
گفتم که این کارگر امیدش به من بوده و آمده سر کار، 
تا من زنده هستم، حتی اگر از سودم کم شود، نان او 
را نمی بُرم. من کارگری دارم که از کارگاه ریخته گری 
میدان شوش با من کار می کند. از این کارگرها یک 

نفر ندارم. 5، 6 نفر دارم. 

مهمترین اصلی کــه در کار و مدیریت 
مد نظر قــرار می دهید چیســت و چرا؟ در 
حقیقت چه چیزی در کار برای شــما ارزش 
است و به هیچ عنوان از آن نمی گذرید. سود و 
انتفــاع مالی؟ رضایت مشــتری؟ صداقت؟ 
کدامیک  توســعه؟  کارکنان؟  میان  همدلی 

برایتان در اولویت قرار دارد؟
می گویند تولیدکننده یا عاشق است یا دیوانه. من 
فکر می کنم هم عاشق باشم هم دیوانه. من به سفر 

اززمانیكهدولت
وضعمالیاش

خرابشدوطرح
عمرانینداریم
مجبورشدیمبه
بازارهایخارجی
روبياوریم.البته
برایمانبهتر
شدهاست.

بهكشورهای
تركمنستان،
ارمنستان،

افغانستانوعراق
صادراتداریمو
اینبرایمامایه
خوشحالیاست.
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صنعتی عباس آباد داشــتیم اما در نهایت به جایی 
نرسید. چون در این مملکت یکسری آدم ها هستند 
که می خواهند کار کنند، یکســری هســتند که 
نمی خواهند کار کنند، عده ای هم هستند که کاربلد 
نیســتند. من که االن راننده ســواری هستم، بلد 
نیســتم کامیون را راه ببرم. خودم می دانم که اگر 
پشت کامیون بنشینم، تصادف می کنم. متاسفانه در 
مملکت ما، در عرصه مدیریت این مسئله به اشکال 
مختلف وجود دارد. هیچ کس و هیچ چیز سر جای 
خودش نیست و پروژه های بزرگ پیش نمی روند. ما 
اگر در جامعه بخواهیم یک طرح توسعه اجرا کنیم، 
می گویند چه می خواهی؟ و منظورشان پول است. 
نمی گویند چه مانعی بر سر راهت است که برداریم. 
یک بار من به دولت قبلی اعتــراض کردم، که مِن 
محسن تورانی یارانه نقدی می خواهم چه کار؟ شما 
پنج نفر را معرفی کنید، من خــودم یارانه به آن ها 
می پردازم. من یارانه نمی خواهم، سنگ را از جلوی 
پای من بردارید. شما به من سوبسید برق بدهسد، 

هم که می روم، یک هفته بیشتر نمی مانم. آنقدر کارم 
را دوست دارم که لحظه شماری می کنم بر سر کارم 
برگردم.کارم را حفظ کرده ام، چون دوســتش دارم. 
چون اگر کار نکنم می میرم. کار کردن برایم انگیزه 
زندگیست، ذوق و شوق است. وقتی قطعه ای درست 
می کنم و کیفیتش از قبل بهتر می شود، خودم از هر 
کسی بیشتر ذوق می کنم و خستگی از تنم درمی رود. 
مثال ما قدیم قطعه ای تولید می کردیم که 200 کیلو 
وزن داشت اما االن با تکنولوژی های جدید وزن همین 
قطعه را به 120 کیلو رساندیم. تکنولوژی آمده و بار 
اضافه را کم کرده است. کار ما یک ُحسن مهم دارد. 
دانشجوهایی که در رشــته متالوژی فارغ التحصیل 
می شوند، کجا می خواهند بروند؟ می آیند و در کارخانه 
ما کار می کنند. دو نفــر مهندس متالوژی داریم، دو 
مهندس کنترل کیفی داریم، یک خانم مهندس رنگ 
داریم که در مجموعه ما کار می کند. کار ما به این شکل 
نیست که فقط کارمند و کارگر ساده کار کنند، نه. من 
االن دو مدیر فروش خارجی دارم که به زبان انگلیسی 

مسلط هستند.

یعنی در بخــش صادرات هــم فعال 
شده اید؟

بله، سه سال اســت صادرات را شروع کرده ایم. از 
زمانی کــه دولت وضع مالی اش خراب شــد و طرح 
عمرانی نداریم مجبور شدیم به بازارهای خارجی رو 
بیاوریم. البته برایمان بهتر شده است. به کشورهای 
ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان و عراق صادرات 

داریم و  این برای ما مایه خوشحالی است. 

برای یک مدیر، مدیریت زمان مســئله 
مهمی است. صبح چه ساعتی از خواب بیدار 

می شوید و کار را شروع می کنید؟
کارخانه ما دو فاز دارد. ریخته گری ما از ســاعت 
5 صبح شروع می شــود و کارمندان بخش اداری ما 
از ساعت 7 صبح سرکار می آیند. خود من هم بالطبع 
باید ساعت 7 صبح سر کار باشم. اگر تهران کار داشته 

باشم تا 9 یا 10 خودم را به کارخانه می رسانم.

تفریحتان چیست؟
سفر مهم ترین تفریح من است. می گویند »بسیار 
سفر باید تا پخته شود خامی«. بیشترین تجربیات 
کاری من در ایتالیا و اسپانیا بوده و سفر برایم همیشه 
آموزنده بوده است. تفریح واقعی من اما کار است. در 
دورۀ آقای احمدی نژاد یک طرح توســعه 20 هزار 
متری داشتم، اما آنقدر تحت فشــار قرار گرفتم، از 

خیرش گذشتم.

برای اجرایی کردن این طرح توسعه، چه 
پیش زمینه هایی الزم بود و هست؟

ما یک طرح توســعه 20 هزار متری در شهرک 

سوبسید مواد اولیه بدهید، کاری کنید که کار من 
پیش برود. در عمل اما کاری که کرده اند این است 
که عرصه را برای واسطه گری باز گذاشته اند. آن هم 
واسطه گری سطح پایین. بازار ما پُر شده از اجناس 
بُنجل. چرا به جای این همه ماشین های بی کیفیت 
مثال آئودی در اختیار مردم قرار نمی دهیم؟ با این 
پول هایی که مردم می دهند، حقشان است محصول 
خوب استفاده کنند. دولت جدید برای کنترل تورم 
جلوی تزریق پول را گرفته است. بله، کاهش نقدینگی 
تورم را کنترل می کند اما به رکود هم دامن می زند. 
قرار نیست اگر می خواهیم باغی را از علف های هرز 
پاکسازی کنیم، جریان ورود آب را به آن سد کنیم. 
در این حالت، علف هرز از بین می رود اما درخت هم 

خشک می شود. 

ریسک پذیری، یکی از عناصر مهم برای 
فعالیت در محیط کسب وکار تلقی می شود، آیا 

اهل ریسک هستید؟
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باشرایطسختی
مواجهيمو
باادامهاین
وضعيت،توليد
ماروبهنابودی
میرود.شهرکها
وتوليدكنندگانی
كهاالنهستند
همآدمهاییاند
كهجسمدارند
ولیروحندارند.
جانیدربدنشان
نيست.

آیا اهل وام گرفتن هستید؟ یعنی آیا پروژه ای را با پول وام پیش می برید؟
 هیچ دولتی تا االن یک ریال به ما وام نداده است. یعنی در حقیقت نتوانستیم وامی بگیریم، چون آنقدر 
سنگ جلوی پایمان می گذاشتند که دست از تالش می کشیدیم. شاید مشتری دو روز چک مان را نگه 
داشته تا نقد شود یا یک چک برگشت خورده و بعد از یک هفته پاس شده ولی تا این لحظه هم هنوز یک 
ریال از هیچ بانکی وام نگرفته ایم. خدا را شکر می کنم که کمک کرد روی پای خودمان بایستیم. من سال 
1385 صنعتگر جوان شناخته شدم، سال 1387 کارآفرین برتر شدم و چهار اختراع هم در آب و فاضالب 
کشور ثبت کردم. یکی از معضالتی که در آب و فاضالب کشور وجود داشت، سرقت شبانه دریچه های 
فاضالب در معابر عمومی بود که باعث حادثه دیدن موتورســواران و عابران می شد. من با تغییر شکل 
دریچه های فاضالب، دریچه منهول ضدسرقت درست کردم و کاری کردم که سرقت 60 تا 70 درصد 
کاهش پیدا کرد، اما تا االن کسی نیامده بگوید این جوان تولیدی کرده، بیاییم دستش را بگیریم تا این 

کار را گسترش دهد. واقعا ذوق ما را کور می کنند.

به هیچ بانکی بدهکار نیستم
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ما بیشــتر در جریان کار ریسک می کنیم. مثال 
من در جریان کارمــان، یک پروژه جدید یعنی خط 
تولید رنگ الکترو اســتاتیک اجرا کــردم، که 700 
میلیون تومان هزینه داشت ولی متاسفانه به نتیجه 
نرســید. 700 میلیوِن من یا آجر اســت، یا آهن یا 
ماشین  آالت. کســی که تولید می کند قرار نیست 
ریسک جای دیگری را انجام دهد، ریسک او در جریان 

کار رقم می خورد.

االن از ریسکی که کردید پشیمانید؟
بله، چون اگر همان پول را می خواســتم در بانک 
بگذارم، ســیصد میلیون هم روی آن می گذاشتم، 
می شد یک میلیارد. ماهی 24 میلیون تومان به من 
ســود می داد. کارخانه ام داشــت کارش را می کرد، 
یک مدیر هم به عنوان ناظر می گذاشــتم و پولم را 
می خوردم. از کارگرها هم کم می کردم و تمام. ولی 
چون عاشق تولید بودم این ریسک را انجام دادم و وقتی 
به نتیجه نرسید هم به کارم ادامه دادم. حقیقت آن 
است که ما اکنون با شرایط سختی مواجهیم و با ادامه 
این وضعیت، تولید ما رو به نابودی می رود. شهرک ها 
و تولیدکنندگانی که االن هستند هم آدم هایی اند که 
جسم دارند ولی روح ندارند. جانی در بدنشان نیست.

شما در مذاکره قوی هستید؟
فکر می کنم بله، از نمرۀ 0 تا 100 به خودم 85-80 
می دهم چون می دانم کجا باید امتیاز داد و چگونه باید 
بازار را به دست آورد. من برای اولین بار که کاالهایم را 
صادر می کردم، جنسم را مایه به مایه فروختم. فقط 
برای اینکه می خواستم خریدار آن طرف آب بفهمد 
در ایران کارخانه ای هست و جنسی تولید می کند که 
کیفیت کارش در سطح دنیاست. اگر اول نیست، سوم 
است، دوم است. همان ابتدا به این شرط با آن ها معامله 
کردیم و نتیجه هم گرفتیم. بنابراین فکر می کنم در 

جریان مذاکره بتوانم از عهده اش بربیایم.

بزرگترین پروژه مالی که در دوره کارتان 
داشتید چه بوده است؟

مدتی بعد از آنکه در شــهر بم زلزلــه آمد، ما در 
مناقصه ای به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون 
تومان برنده شدیم و تولید ماهانه خود را از 100 تن 
به 200 تن رساندیم. یعنی ظرفیت را دوبرابر کردیم. 
چرا؟ چون مردم بم بیست درصدشان زیر آوار ُمرده 
بودند، ده درصد هم از بی آبی ُمردند. به خاطر اینکه 
خطوط انتقال آب خیلی فرســوده و قدیمی بود و بر 
اثر زلزله آســیب دیده بود. دولت هم آن زمان انصافاً 
هزینه کرد، بودجه داد، خط انتقال را عوض کردند، 
به روز کردند و کارها مرتب شد. ما آن زمان توانستیم 
هم با صلیب سرخ در ایران کار کنیم، هم با خود آب 
و فاضالب قرارداد بســتیم و کار کردیم. این کار به 
ما نشــان داد که می توانیم کارهای بزرگ را به انجام 

برسانیم و از این جهت که توانایی هایمان را به خودمان 
شناساند، تجربۀ خوبی بود. 

بزرگ ترین شکســتی کــه تاکنون در 
بوده  چه  شــده اید،  متحمل  کسب وکارتان 

است؟
ما سه ســال قبل، مناقصه ای برنده شدیم. بعد از 
این مناقصه، دالر گران شد، مواد اولیه گران شد و در 
شرایطی که قراردادمان حدود 900 میلیون تومان 
بود، خودمان تقریبا 300-400 میلیون تومان روی 
این پول گذاشتیم و جنس را تحویل دادیم، 4 ماه هم 
مجانی کار کردیم. یعنی هم زمان از دست دادیم و هم 

چندصد میلیون پول هزینه کردیم.

در کارتان رقیب هــم دارید؟ چگونه از 
رقبایتان پیش می افتید؟

ما نمی گوییم رقیب، ولی همکار داریم. همیشه 
ســعی می کنم یک قدم از دیگران جلو باشم. وقتی 
می خواهم محصولی بفروشم، اگر خریدار بگوید جنس 
فالن شرکت بهتر است، به من برمی خورد. خودم را 
بازنگری می کنم تا ببینم کجا ضعف دارم و آن ضعف 
را برطرف کنم. از نظر کیفیت، از نظر سرعت عمل، از 
نظر اینکه کارمان بسته بندی خوب داشته باشد. این ها 

بسیار برایم مهم است. 

غیر از کار در کارخانۀ چدنیت صدر در 
کار سرمایه گذاری هم هستید؟

بله، با یک شریک عرب و یک شریک ایرانی شرکتی 
تاســیس کردیم و در عرصه صــادرات و واردات کار 
می کنم. مثال از هند به کشور چین، از چین به امارات. 

در بازار ســهام چطور؟ آنجا هم فعالیتی 
دارید؟

نه، چون ما با پول بیشــتر کار می کنیم تا اینکه 
پولمان را جایی بخوابانیم. من فکر می کنم کسی که 
بتواند با پولش کار کند وارد بازار سهام نمی شود. چون 

رونق خوِد بورس هم وابسته به رونق تولید است. 

شــما حتما به طور روزمره با بانک ها در 

ارتباطید. با کدام بانک بیشترین مراوده کاری 
را دارید؟

مــن در چهار بانــِک صــادرات، ملــت، ملی و 
اقتصادنوین حساب بانکی دارم. ولی بهترین خدمات 

را از بانک ملی گرفتم.

شما هم مانند سایر پیمانکاران از دولت 
طلب دارید؟

بله، رقمی معادل ســه و نیم میلیارد تومان. اگر 
بخواهم میانگین بگیرم، یک سال است که طلب داریم. 

با توجه به همه این ها که گفتید چشم انداز 
کارهای تولیدی در ایران را چگونه می بینید و 

برنامه آینده آن چیست؟ 
حقیقت آن اســت که همه ما تولیدکننده ها در 
وضعیت اقتصادی سال های اخیر دچار سکته شدیم، 
همه در کما فرو رفتیم و امیدواریم خدا شــفا دهد. 
در مملکت ما به امر تولید اهمیت نمی دهند. به آن 
کســی اهمیت می دهند که با یک تلفن جنس را از 
من می خرد، دوبرابر ســود من روی قیمت می کشد 
و می فروشد. چون رابطه دارد. برای تولیدکننده هیچ 
اهمیتی قائل نمی شــوند. تولید هم بخوابد، اجناس 
مورد نیازشان را از چین وارد می کنند. البته الحمدهلل 
کار ما جوری است که چین هنوز نتوانسته در آن نفوذ 
کند. چون تنوع در قطعات آبرسانی زیاد است و واردات 

آن ها نمی صرفد.

چه چیز می تواند شما را احیا کند؟ 
احیای روند صحیح توسعه در کشــور، ما را نیز 
احیا می کند. بیش از چهار سال است که طرح های 
عمرانی در کشــور خوابیده اســت. شهرداری چند 
سال است که در کشــور خوب کار نمی کند. زمانی 
شهرداری طرح »استقبال از بهار« تعریف می کرد، اما 
االن پولی ندارد که به پیمانکار بدهد. در کشور طرح 
توسعه نداریم چون دولت قبلی همه کلنگ ها را زده 
است، البته نیمه کاره. کلنِگ بدون پول، بدون برنامه، 
بدون بودجه. کلنگی است که لوله نفت را سوراخ کرده 
اما به استخراج نفت کمکی نکرده است. کاری نکرده 
که در عسلویه رتبه اول استخراج را بگیریم و متاسفانه 
شاهدیم، همه ذخایر به سمت کویت و قطر می رود. من 
فقط امیدوارم یک نفر به صدای ما و حرفی که داریم 
می زنیم گوش کند. اگر ما در این جامعه می خواهیم رو 
پای خودمان باشیم و کشورمان عاری از مشکالت شود 
فقط باید به رونق تولید کمک کنیم. وقتی تولید باشد 
می توانیم صادرات داشته باشیم، اما در شرایط فعلی، 
وقتی تحریم ها را داریم؛ نه می توانیم صادرات کنیم و 
نه می توانیم تکنولوژی وارد کنیم.کشور ما مثل یک 
اجتماع خانوادگی است. اگر یک پدر به فرزندش بها 
ندهد و به او فرصت ندهد، اعضای آن خانواده هیچ وقت 

به هم تمایل و تعادل پیدا نمی کنند.

وقتیمیخواهم
محصولی

بفروشم،اگر
خریداربگوید
جنسفالن
شركتبهتر
است،بهمن
برمیخورد.

خودمرابازنگری
میكنمتاببينم
كجاضعفدارم
وآنضعفرا
برطرفكنم.

ازنظركيفيت،
ازنظرسرعت
عمل،ازنظر
اینكهكارمان

بستهبندیخوب
داشتهباشد.
اینهابسيار

برایممهماست.
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لري اليسون ۶8 ساله، موسس و مدير عامل شركت اوراكل است كه اين سمت 
براي او در سال 201۴ مقام پنجم ليست  ثروتمندترين افراد دنيا را به ارمغان آورده 
است. مادرش او را در نه ماهگي  به دليل ابتال به ذات الريه نزد خاله و شوهرخاله اش 
فرستاد تا سرپرستي او را به عهده بگيرند.  در يك آپارتمان دوخوابه بزرگ شد و 
تا 12 ســالگي نمي دانست كه خاله و  شوهرخاله اش او را به فرزند خواندگي قبول 
كرده اند. آن هم در دوران ركود بزرگ اقتصاد، درحالی که  شوهرخاله او زندگي را با 
درآمد متوسطي از حسابداري براي اداره  مسكن اداره  مي كرد. شخصيت الیسون از 
همان بچگي مستقل و سركش بود و از همان ابتدا استعداد فراواني در رياضيات و 
علوم از خود نشان مي داد آنچنانکه بعدها در دانشگاه ايلينوي به  عنوان دانشجوي 
علوم نمونه سال برگزيده شد.  همزمان با امتحانات سال دوم دانشگاه، مادرخوانده  
او از دنيا رفت و مجبور به انصراف از تحصيل شــد.  پاييز همان سال وارد دانشگاه 
شيكاگو شد ولي بعد از يك ترم دوباره انصراف داد. مدت كمي بعد، با پس  انداز كمي 
كه داشت، به بركلي كاليفرنيا نقل مكان كرد و طي ده سال بعد از آن در چندين 
شركت مختلف  مثل ولز فارگو و آمدال مشغول بكار شد. در فاصله ميان انصراف 
از دانشگاه و شغل هاي متنوع و متعددش،  اليسون مهارت هاي اوليه برنامه نويسي 
كامپيوتر را فرا گرفته بود و موفق شد به عنوان برنامه نويس شركت  آمدال، از اين 
آموزه ها استفاده كند و نهايتا مشغول به كار بر روي اولين سامانه پردازنده سازگار 

با  IBM  شد. 
در ســال 19۷۷ لری اليســون و دو نفر از همكارانش در  شــرکت آمدال به 
نام هاي رابرت ماينر و اد اوتس، كمپاني خودشان به نام  آزمايشگاه توسعه نرم افزار 
را پايه گذاري كردند. از همان ابتدا اليسون سمت مدير عاملي را در اختيار داشت. 

 چندی بعد اليســون و همكارانش برنده قراردادي دوساله شدند كه طي آن يك 
ســامانه مديريت  پايگاه هاي داده رابطه اي ) RDBMS ( طراحي كنند. اسم اين 
پروژه اوراكل بود. آن ها پروژه را يك سال  زودتر از قرارداد به پايان رساندند و زمان 
باقي مانده را صرف توسعه سيستم شان براي برنامه هاي تجاري و  عمومي كردند.   
  اين  پروژه  تجاري  نيز اوراكل نام گرفت. در سال 1980 كمپاني اليسون فقط هشت 
كارمند داشت و  درآمدش چيزي حدود یک ميليون دالر بود ولي در سال 1981 
خود شركت  IBM  سيستم اوراكل را به عنوان  پردازنده اصلي اش به كار گرفت و در 
طي ۷ سال بعد از آن فروش اوراكل هر سال دوبرابر شد. كمپاني يك ميليون  دالري 
در حال تبديل شدن به يك كمپاني ميلياردي بود. اليسون نام كمپاني را به پاس 

پرفروش ترين  محصولش به شركت اوراكل تغيير داد. 
در ســال 198۶ سهام اوراكل عمومي شد و در همان روز اول 31ميليون دالر 
ســهم به فروش رفت. اما كاركنان  جوان و پرشور شــركت در تخمين سود آتي 
زياده روي كردند و در سال 1990 شركت اولين ضررش را تجربه كرد.  ارزش سهام 
اوراكل حدود 80 درصد افت كرد و شــركت به مرز ورشكستگي رسيد. اليسون 
متوجه شد براي  نجات از اين وضع بايد به تغييراتي اساسي در شركت دست بزند 
و لذا مديراني با تجربه را جايگزين بيشتر  كاركنان ارشد شركتش كرد. براي اولين 
بار او مسئوليت هاي مديريتي كسب و كارش را به متخصصان اين  حوزه واگذار كرد 
و انرژي خودش را فقط بر توسعه محصول متمركز ساخت. مدت كوتاهي بعد از 
آن يعني  در 1992، نسخه جديد برنامه پايگاه داده  به نام اوراكل ۷ بازار فن آوري را 
قبضه كرد و اوراكل به رهبر  صنعت نرم افزارهاي مديريت پايگاه داده تبديل شد. در 
عرض دو سال ارزش سهام شركت دوباره آنقدر باال  رفت تا به ارزش قبلي اش رسيد. 

بخــت و اقبال در طــول دهه 1990 بــا اوراكل يار بود. بانك هــاي آمريكا، 
كمپاني هاي اتومبيل سازي و غول هاي  فروشگاه هاي زنجيره اي، همگي وابسته به 
برنامه هاي پايگاه داده اوراكل بودند. تحت رهبري اليسون، اوراكل  به پيشگام عرضه 
برنامه هاي بازرگاني در فضاي اينترنت تبديل شد. كمپاني، منفعت فراواني از رشد 
تجارت الكترونيك كسب كرد و سود خالصش در سه ماهه اول سال 2000 رشد 
۷۶درصــدي را تجربه كرد. در حالي  كه ارزش ســهام ديگر كمپاني هاي فناوري 
نوســان زيادي داشت، اوراكل ارزش ســهامش را ثابت نگه داشت و  بزرگ ترين 
ســهامدارش يعني موسس و مدير عامل آن، لري اليسون، به بزرگ ترين هدفش 
يعني كنار زدن بيل  گيتس صاحب كمپاني مایكروسافت به عنوان ثروتمندترين 

مرد دنيا نزديك شد. 
در ابتداي ســال 200۴ اليســون تصميم گرفت كــه از طريق مجموعه اي از 
مالكيت هاي اســتراتژيك، سهم اوراكل  را از بازار افزايش دهد. در عرض سه سال 
اوراكل بيش از 20 ميليارد دالر صرف خريد تعداد فراواني كمپاني  كرد؛ شركت هاي 
كوچك و بزرگ، سازندگان نرم افزارهاي مديريت داده ها، نرم افزارهاي مالي، محاسبه 
موجودي  و پشتيباني و.... اولين خريد عمده »پيپل سافت« بود. هنوز جوهر قرارداد 
خريد »پيپل سافت« خشك نشده بود كه اليسون از رقيبش  SAP  پيشي گرفت 
و  شركت توسعه نرم افزار »ريتك« را نيز خريد. در طول سال بعد، اوراكل مالكيت 
شــركت رقيبش يعني »سيبل سيستم« را نيز به دســت آورد. دو سال بعد و در 
 بحبوحه ركود اقتصادي جهاني، اليسون باز هم خودي نشان داد و شركت ساخت 
نرم افزار و سخت افزار سان  ميكروسيستم را خريد و به بزرگ ترين كمپاني نرم افزاري 
دنيا بدل شد. مجموعه  اين اقدامات سبب شد كه در سال 201۴ ارزش اوراكل در 
بازار به 185 ميليارد دالر با بيش از ۴0 هزار  كارمند برسد.  الرنس اليسون  از زمان 

تاسيس اوراكل تا امروز تنها مدير عامل شركت بوده است. 
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درس  از لري الیسون براي هر مدیر عامل موفق
يكي از مديراني كه به مدت 11 ســال براي لري 
اليسون كار كرده، كليد رشد و موفقيت موسس  اوراكل 
را ايــن گونه توصيف مي كند: توانايي او در انتخاب و 
بكارگيري مديران توانا و بسيار با استعداد.  در ادامه به 
شما نشان مي دهيم كه اليسون چطور از اين قابليت 

استفاده مي كند. 

رابطه مســتقیمي میان موفقیت هاي عظیم و 1 
روحیه رقابتي و  فرهنگ شرکتي وجود دارد؛  
لري اليســون در اين باره مي گويــد:   »همه چيز به 
كار تيمي بســتگي دارد. ما هركــدام به تنهايي به 
هيچ جا نمي رسيم اما وقتي تيمي منسجمی داشته 
باشيد، به همه جا مي توانيد برســيد. اين تيم واقعاً 
فوق العاده بود.«  مديران عامل همه كمپاني های موفق 
يك ويژگي مشترك دارند و آن  توانايي در استخدام 
كارمندان درجه يكي است كه در فعاليت هاي تيمي 
بي نظيرند. جاي تعجب  ندارد كه تيم ارشد مديران 
اليســون، به عنوان مدير عامالنــي كارآفرين، بعد از 
خروج از اوراكل پايه  گذار چندين كسب و كار موفق و 
درخشان در دنياي تجارت بوده اند. اين مديران عامل 
موفق، همگي بر چند ويژگي مهم كه لري اليســون 
در  فرايند استخدام مديران ارشدش به كار مي گرفت 

اتفاق نظر داشتند: 

به دنبال افرادي هوشمند و پرشور باشید؛ اين ها 2 
افراد نوع الف  هستند كه بسيار موفقند و ترس 
 غريزي از شكست يكي از ويژگي هاي شخصيتي شان 
است. شــما بايد به دنبال به كارگيري افرادي  باشيد 
كه توانايی شــان حتي المقدور از شــما بيشتر باشد. 
افراد نوع  الف، بازيكنان نوع  الف  را استخدام مي كنند. 
براي پي بردن به اين  جنبه هاي شخصيتي فرد،  بايد 
سواالت عميقي درباره نقش افراد، ماموريت شركتي  
و راهكارشــان  براي رســيدن به انتظارات و روياي 
شركتي شان پرســيد. بايد از آن ها پرسيد كه چطور 
به اينجا  رسيده اند. به دنبال افرادي بگرديد كه تفكر 
استراتژيك دارند و مي خواهند سيستم، فرايند و نتايج 
كار  افراد زيردستشان را ارتقا دهند. از آن ها بپرسيد 
كه در مســئوليت هاي قبلي شــان چه دستاورهايي 
 داشته اند. به دنبال جزئيات و توصيفات دقيقي از كار 
تيمي و گروهي آنان باشيد و مطمئن شويد كه  ويژگي 
خودمحوري و »همه كارها را خودم به تنهايي كردم« 

در او وجود ندارد. 

به دنبال کساني باشید که مومن به کار و هدف 3 
شرکت باشند؛ اينها افرادي هستند كه به اين 
 صنعت، توليدات و خدمات شما و اهميت ارائه بهترين 
و ارزشمندترين ســرويس به مشتريان ايمان  دارند. 
مطمئناً دســتاوردهاي كليدي اشخاص، تحصيالت 
مناســب و تجربه كاري مرتبط ويژگي هاي  بســيار 
مهمي براي كسي است كه شما مي خواهيد استخدام 
كنيد، اما يك عالقه خالص و پرشــور،  دستاوردهاي 

بســيار بيشتري براي كمپاني شما به ارمغان خواهد 
آورد. از كانديــداي مورد نظرتان  بخواهيد كمپاني و 
محصوالت آن را برايتان توصيف كند. با اين ســوال 
به سرعت متوجه مي شويد كه  اين فرد چقدر خودش 
را بــراي اين مالقات آماده كرده و چقدر مي تواند در 
مالقات هاي بسيار مهم با  ديگر شركت ها و مشتريان، 
مفيد و آماده عمل كند. عالقه و شــوري كه در جاي 
مناســب صرف  مي شــود، عنصر كليدي براي يك 

استخدام موفقيت آميز بلند مدت است. 

افرادي اخالق مدار و بسیار امین را استخدام 4 
کنید؛ به اين منظور، موقعيتي اخالقي رفتاري 
را  براي فــرد توصيف كنيد و از آن هــا بخواهيد به 
سواالتي در مورد موضوعات حساسي مثل امانت داري، 
 درآمدزايي، قرارداد مشتريان، آزار در محل كار، وعده 
به مشتريان، اولويت هاي استخدام و..... پاسخ  دهند. 
همه اين مسائل ارزش اختصاص دادن كمي زمان را 
دارد كه بتوان بطور دقيق همه ابعاد  راهكارهاي تيم 
مديريتي جديد را در قبالشان بررسي كرد. با اين كار 
نه تنها مي توانيــد به ارزش ها و  تصميم هاي اخالقي 
مديران آينده تان پي ببريد، بلكه پيام صريحي درباره 
انتظارات اخالقي  شــركت تان هم به آن ها مي دهيد. 
به دنبال متقاضياني باشــيد كه قبالً در كمپاني هاي 
موفق با اصول  اخالقي مستحكم كار مي كرده اند. به 
اين ترتيب آن ها با خودشان همان منش اخالق مدارانه 

را به  شركت شما مي آورند. 

به توصیه نامه ها توجه کنید؛ با بررســي دقيق 5 
توصيه نامه ها مي توانيد اطالعات زيادي درباره 
 شركت قبلي، شكل مديريتي آن، فرايندها و اخالق  
كاري مدير آينده تان كســب كنيــد. يك راه خوب 
 براي تاييد اعتبار و صالحيت فرد اين اســت كه در 
مصاحبه اوليه از او درباره عملكردها و  مسئوليت هاي 
سازماني و اين كه چه كساني اين مسئوليت ها را در 
زمان فعاليت فرد متقاضي به عهده  داشتند سوال كنيد. 
به دقت از اســامي و سمت هايي كه نام برده مي شود 
يادداشــت برداريد. اين اسامي  عموماً با آن كسي كه 
به عنوان نويسنده توصيه نامه معرفي مي شود متفاوت 
هســتند. اگر به نظرتان  فرد متقاضي كسي است كه 
ارزش بررسي بيشــتر را دارد، ابتدا از او بخواهيد كه 
ليســتي از توصيه  كنندگانش را به شما بدهد. بعد با 
هركــدام از آن ها بطور اختصاصي صحبت كنيد تا از 
جنبه هاي  مختلف مسئوليت پذيري شغلي، روش كار، 
مهارت هاي مديريتي، مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي 

 اجرايي كانديداي تان اطمينان حاصل كنيد. 

به فراســت خود ایمان داشته باشید؛ شما 6 
مي توانيد اطالعات زيادي را فقط با نگاه مستقيم 
به  چشــمان فرد متقاضي و يا حــاالت صورتش در 
حالي كه مسئوليت ها، دستاوردها، كارايي و تعامالت 
 ســازماني اش را توصيف مي كند به دست آوريد. اين 

اطالعات شهودي را دست كم نگيريد.  

قاطع باشید؛ وقتي بهترين متقاضي را شناسايي 7 
كرديــد، وقت را تلف نكنيد. براي نهايي كردن 
 مراحل و تاريخ استخدام، انتظارات از سمت،  مذاكرات 
درباره پاداش، نظر هيئت مديره درباره  اعطاي بخشي 
از سهام شــركت، برنامه هاي جلسات ديگر مديران 
كليدي كمپانــي و روز آغاز بــكار مدير  جديد يك 
برنامه ريزي دقيق داشته باشيد. وقتي مطمئن شديد 
فرد مورد نظرتان را پيدا كرده ايد،    استخدام او را اولويت 
كاريتان قرار دهيــد. در انتقال و توضيح انتظارات و 
درخواست هايتان از مدير  جديد كامالً واضح و دقيق 

باشيد. 

اعتبار کاندیداي مدیریت آینده تان را با تیم 8 
دوباره  نگاهي  کنید؛  مقایسه  فعلي  مدیریتي 
به  كارنامه و تجربه تيــم مديريتي فعلي بياندازيد و 
مطمئن شويد با استخدام فرد جديد، تيمتان را  كامل 
و قوي كرده ايد. به عبارتي كسي را استخدام كنيد كه 
مطمئنيد بقيه تيم به او احترام خواهند  گذاشت، او 
را تحسين خواهند كرد و همكاري با او را براي خود 

افتخار خواهند دانست. 

احتمال بدهید که فرد متقاضي، پیشنهاد شما را 9 
قبول نکند؛ وقتي را اختصاص دهيد و  پيشنهاد 
كاري تان را بطور شخصي به كانديداي مورد نظر ارائه 
دهيد. اگر امكان داشت با او خارج از  فضاي كاري ديدار 
كنيد. هيچ چيزي مثل يك ارتباط اجتماعي خارج از 
محل كار صداقت و اهميت  شما به آينده كانديداي تان 
را نشان نمي دهد. به طور شخصي جوياي كار شويد 
و جواب مثبت  شخص را از زبان خودش بشنويد. بعد 
از آن باز هم تا پيش از شروع كار رسمي مدير جديد 
با او در  تماس باشــيد. اگر قرار است كانديدايتان اول 
از سمت قبلي اش استعفا دهد و بعد در شركت شما 
 مشغول بكار شــود، مي توانيد در اين فاصله چندين 
جلسه مشورت استراتژيك برگزار كنيد. از  همه منابع 
موجود براي انتخــاب بهترين و ايده آل ترين كانديدا 
استفاده كنيد، اين منابع مي تواند  شامل مدير اجرايي 
تكنولوژي، مدير اجرايي اطالعات، مدير اجرايي مالي، 

هيئت مديران، مشاوران  حقوقي باشد. 

مراحل استخدام و انتقال را کامل کنید؛ وقتي 10 
كانديداي مورد نظرتان به شــركت شما ملحق 
شد،  زماني را به توصيف جزئيات اهدافتان، ماموريت 
كمپاني، انتظارات، نحوه عملكرد كمپاني، نقش ها و 
 كاركردهاي اجرايي و منابع در دســترس  اختصاص 
دهيد. در دوره انتقال يك يا دوبار از بخش  موردنظر 
بازديد كنيد تا هم اعتمادســازي كرده باشيد و هم 

مطمئن شويد همه كارها بخوبي پيش  مي رود. 
حاال مي توانيد از اســتخدام يك مديــر توانا و با 
استعداد كه به رشد شركت شما ياري مي رساند راضي 

 باشيد. 

10

كسيرااستخدام
كنيدكهمطمئنيد

بقيهتيمبهاو
احترامخواهند
گذاشت،اورا

تحسينخواهند
كردوهمكاري

بااورابرايخود
افتخارخواهند

دانست.
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هميشه ميدان هاي جديدي براي محك زدن خودمان 
پيدا مي كنيــم. هر روز  كــه اوراكل در حال رقابت با 
مايكروسافت در دنياي نرم افزار است، چيزهاي زيادي 
درباره  خودم كشف مي كنم. بنظر من دو چيز در دنيا 
بيشترين اهميت را دارند، خودشناسي و رابطه با  ديگران 

و من بيشتر عمرم را در اين دو حيطه صرف كرده ام. 
 شخصيت شــما به عنوان يك كارفرما چگونه 

است؟
هدف اصلي شركت اوراكل،  غلبه بر رقيبان در بازار 
است و وظيفه اصلي من هم اين است كه  اوراكل را به 
سمت موفقيت پيش ببرم و محيطي خوب و انگيزه بخش 
براي كار فراهم كنم، چرا كه  ما نمي خواهيم كاركنانمان 
را از دســت بدهيم.  افراد مي توانند به راحتي شغلشان 
را عوض كنند و با افراد جالب تر و هوشــمندتري كار 
 كنند. شركت اوراكل حقوق و مزاياي بسيار خوبي به 
كاركنانش مي دهد و فكر مي كنم شركت ما  بيشترين 
نرخ دستمزد را در »دره سيليكون« دارد. ولي اين كارها 
از سر خيرخواهي صرف نيســت، بلكه  به نفع ما هم 
هست كه كارمندان مان را راضي نگه داريم. كار آن ها و 
كار من آن است كه  محصوالتي بهتر از رقبا توليد كنيم، 
اين محصوالت را در بازار بفروشيم و نهايتا مايكروسافت 
را كنار  بزنيم و به مقام اول در توليد نرم افزار برسيم. در 
واقع فلسفه وجودي ما همين است. البته ما در  زمينه 
ارائه تكنولوژي هاي مديريت اطالعات در دنيا اوليم ولي 
در مجموع، شركت دوم بعد از  مايكروسافت محسوب 
مي شويم. اما در حال حاضر جهان از عصر كامپيوترهاي 

شخصي عبور كرده و  در آغاز عصر اطالعات قرار دارد، 
بنابراين اوراكل يك موقعيت بسيار عالي براي كنار زدن 

 مايكروسافت و رسيدن به مقام اول در اختيار دارد. 
بزرگ ترين چالشــي كه در طول زندگي 
حرفه اي تان با آن روبرو شده ايد چه بوده؟ آيا هيچ 
 وقت به اين مرحله رسيده ايد كه شكست را در 

چند قدمي خود حس كنيد؟
موارد متعددي اين احســاس به من دســت داده،  
به خصوص در اوايل كار با موقعيت هاي خيلي دشواري 

وقتي به دوران كودكي تان نگاه مي کنيد، آيا 
ريشه هاي شكل گيري شخصيت امروزتان را  در 

آن دوران مي بينيد؟
فكر نمي كنم از 5 سالگي تا حاال شخصيتم چندان 
تغيير كرده باشد. مهم ترين جنبه شخصيتم،  تا  آنجايي 
كه به موفقيت هايم مربوط مي شــود، اين اســت كه 
هميشه منطِق عرفی باالدستي ها و اولياي  امور را زير 
سوال برده ام. با اين كه اين طرز نگرش مي تواند روابط 
فرد با والدين و معلمانش را بسيار  پرتالطم و دردناك 
كند،  ولي نهايتاً در زندگي آينده بسيار مفيد خواهد بود. 
در آن دوران من به  مشكالت زيادي با پدر و بعضي از 

معلم هاي دوران تحصيلم برخوردم. 
بسياري شما را متهم مي كنند كه حمالتتان 
به كمپاني هاي رقيب، بي رحمانه و ناجوانمردانه 

 است. به نظرتان اين خط مشي ايرادي ندارد؟
اين شــغل من اســت كه وارد بازار شــوم و برنده 
بيــرون بيايم. ما كمپين هاي تبليغاتــي داريم كه در 
آن ها  محصوالتمان را با محصوالت كمپاني هاي رقيب 
مقايســه مي كنيم. ما در اين تبليغات اطالعات دروغ 
 نمي دهيم، فقط مي گوييم »ما اين كار را مي توانيم انجام 
دهيم، ولي  آن ها نمي توانند.« درست است كه  ما اسم 
كمپاني رقيب را مي آوريم ولي اين يك تبليغ مبتني بر 
واقعيات است. خيلي واضح مي گوييم  كه ما سريع تريم، 
قابل اعتمادتريم، اقتصادي تريم و براي حرفمان سند 
هم مي آوريم. البتــه  درك مي كنم كه با اين كه همه 
ادعاهايمان صحيح و مستند است،  بعضي ها نام بردن 

از رقيــب را كمي  بي ادبانــه بدانند ولي 
فكر نمي كنم اين كار غيراخالقي باشد؛ 
چراكه ما به مشتريانمان واقعيات مستند 
و  اطالعات ارزشمندي ارائه مي كنيم كه 
به آن ها كمــك مي كند انتخاب بهتري 
داشــته باشــند.  همان طور كه كار بيل 
گيتس آن اســت كه مايكروسافت را به 
بزرگ ترين شركت روي زمين بدل كند 
 و براي اين كار حقوق مي گيرد،  كار من 
هم آن است كه اوراكل را از مقام دوم در 
ميان بزرگ ترين  شركت هاي نرم افزاري 
دنيا، به مقام اول برسانم و اين كاري  است 

كه برايش حقوق مي گيرم. پس اگر  براي رســيدن به 
اين هدف به اندازه كافي پشتكار نداشته باشم و از همه ِ 
وســايل ممكن، هرچند  ناخوشايند استفاده نكنم، در 

كارم شكست خواهم خورد. 
زندگي شما از يك جنبه جميع اضداد است. 
از يك سو بسيار در كار جدي هستيد و از  سوي 
ديگر تفريح بخش مهمي از زندگي شماست. چرا؟

به نظرم اين دو اصالً با هم در تناقض نيســتند. ما 
به عنوان نسل بشر هميشه درباره خودمان  كنجكاويم و 

 روبرو شدم. سخت ترين تجربه ام مربوط به سال 1990 
است كه اوراكل با بزرگ ترين ضررش  در تاريخ مواجه 
شد. ده سال بود كه فروش اوراكل هرسال دوبرابر سال 
 قبلش مي شد. سال هاي خارق العاده اي كه اوراكل را به 
شركتي با سريع ترين رشد در بين  شركت هاي ديگر 
بدل كرده بود؛ و هنوز هم بعد از سال ها ما سريع ترين 
رشد را داريم. ولي ناگهان در   1990 به دليل مشكالت 
مديريتي حادي كه پيش آمد، شركت به مانع برخورد. 
كساني مديريت اين  شركت چند ميليارد دالري را در 
دست داشتند كه وقتي ارزش اوراكل يك بيستم اين 
مقدار يعني  فقط 15 ميليون دالر بود هم اين شركت را 
اداره مي كردند. من به شدت به اين افراد كه در ساختن 
 اوراكل همراهي ام كرده بودند احساس دين و وفاداري 
مي كردم و خيلي برايم سخت بود كه تيم  مديريتي را 
عوض كنم. كمپاني از مديريتش جلو زده بود و كساني 
كه در اداره شركت 15 ميليوني  موفق عمل كرده بودند 
لزوماً توانايي اداره يك كمپاني بسيار بزرگ تر را نداشتند 
و اين اصالً از  ارزش هاي آن ها كم نمي كرد. به هر حال 
ما به يك گروه مديريتي جديد نياز داشتيم و عمالً كل 
تيم  مديريتي سابق بايد جايگزين مي شدند. اين به اين 
معنا بود كه من بايد تعدادي از افرادي كه 10  سال با 
هم كار كرده بوديــم را از اوراكل اخراج مي كردم. اين 
سخت ترين كاري بود كه در تمام دوران  كارم مجبور 

به انجامش شدم. 
تحصيالت آكادميك چقــدر مي تواند در 

موفقيت شغلي تاثير گذار باشد؟
تحصيالت آكادميك موجب پيشرفت 
اكثر افراد مي شود. به نظر من موفقيت 
 آكادميك يك مزيت ايجاد مي كند ولي 
به هيچ عنــوان تضمين كننده موفقيت 
در كســب و كار  نيســت. اگر شما يك 
دانشجوي نمونه باشيد به احتمال زياد 
در شغلتان موفق خواهيد بود ولي شايد 
 جزو موفق ترين هاي آن رشته و يا آن علم 
بخصوص قرار نگيريد. قطعاً دانشجويان 
نمونه و برتر،  افراد با  استعدادي هستند  
ولی ما وقتي نيروي  جديدي اســتخدام 
مي كنيم، به دنبال افرادي با استعداد باال 
در رياضي، فيزيك و موسيقي )كه  همبستگي بااليي 
بــا رياضي دارد( مي گرديم كــه در عين حال بتوانند 
تصميم بگيرند بهتر است وقتشان  را در كجا سرمايه 
گذاري كنند. شركت ها به تركيبي از افراد با  استعداد 
احتياج دارند؛ تعدادي آدم كه واقعاً در پي راضي كردن 
كارفرماهايشان هســتند و به راحتي  مي توان آن ها را 
مديريت كرد، و عده اي ديگر كه فقط به غريزه و نداي 
دروني شان گوش مي كنند. اين  افراد پيوسته من را زير 
سوال مي برند و بدون خجالت مرا به چالش مي كشند. 

خودشناسی و ارتباط با دیگران اصول موفقیت من هستند
گفتوگوباالرنساليسونسلطاننرمافزارجهان
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ششتغييركوچکدربرنامههایصبحگاهیكهروزشمادگرگونمیكند
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آدم ها عادت های صبح گاهی بدی دارند در ادامه 
راهکارهایی برای تغییر این عادت ها ارائه خواهیم داد.

نخستین دقایق صبح گاهی مهم ترین اوقات روز 
هستند که می توانند روزی مثبت و پربازده را  رقم 
بزنند. شما ســاعت یا وسیله ای دارید که با آهنگ 
یا ریتم خاصی شما را از خواب برمی خیزاند.  حتی 
کیفیت این صدایی که شما را از خواب بلند می کند 
هم می تواند در کیفیت روزی که پیش رو  خواهید 
داشت مؤثر باشد.  اما انتخاب ساعت اخبار مناسب 
تنها بخشی از این ماجراست.  در ادامه توصیه هایی 

برای شروع یک روز ایده آل را خواهید خواند.  

1
یک ربع از تمام وسایل الکترونیک دوری کنید

بعد از اینکه زنگ گوشی یا ساعت تان  را خاموش 
کردید تا 15 دقیقه در مقابل وسوســة چک  کردن 
ایمیل یا حساب کاربری تان در شبکه های اجتماعی 
مقاومت کنید. این کار باعث  می شود در طول روز از 
اسارت در دام فناوری در امان باشید و اول صبح تان 
را صرفا به  خودتان اختصــاص دهید. برای این کار 
باید یادآورهای ایمیل یا فیسبوک را در کامپیوترتان 

 غیرفعال کنید.  

2
قهوه را با مخلوط آب ولرم و لیمو جایگزین 

کنید  
آب ولرم که آب لیمــوی تازه داخل آن مخلوط 
شده فواید فراوانی دارد اما این محلول را باید  قبل از 
هرچیز دیگری اول صبح بنوشید. این کار سوخت و ساز 
بدن شما را فعال می کند،  چربی سوز است اما عضالت 
را نمی ســوزاند. دهان و گلو را شست و شو می کند و 
کلی  انرژی به شما می دهد. سپس 30 دقیقه صبر 
کنید و بعد دندان هاتان را مســواک بزنید و  خوردن 
و آشامیدن را آغاز کنید. این برای کسانی که معتاد 
به کافئین هســتند ممکن است  عذاب آور باشد اما 
حداقل ایــن 30 دقیقه را می توانید تحمل کنید و 
این کار راهی بسیار خوب  است برای پایین بردن نیاز 

بدن به جیرة ثابت قهوة روزانه.  

3
با روشی درست از تخت بیرون بیایید

»راه های نادرســِت« زیادی برای بیرون آمدن از 
تخت وجود دارد ولی امــا اگر بدن تان اجازه  بدهد 
بهترین راه برای بیرون آمدن از تخت به این شــرح 

است: به سمت راست خودتان  بغلتید. سپس قبل 
از اینکه تمام قد بلند شوید در تخت بنشینید و بعد 
از تخــت بیرون بیایید.  این راه آرام ترین روش برای 
خروج از تخت است که فشار بر روی پشت و قلب 
شما را  کاهش می دهد و یکی از راه های آسانی است 

که می توانید به کمک آن روز خوبی را آغاز  کنید.  

4
برای روزتان برنامه بریزید  

در همــان حال که داریــد در تخت به بدن تان 
کش و قوس می دهید و محلول آبلیموتان را  آماده 
می کنید بــرای آن روز برنامه ریزی کنید. ولی این 
برنامه ها نباید بیشتر از سه تا باشند.  برنامه هایی مثل 
برداشــتن چیزی برای ناهار به جای صرف غذا در 
بیرون که باعث پس انداز  پول تان می شود یا شرکت 
در کالس یوگای بعد از ظهر، یا گرفتن وقت از دکتر 

که  مدت هاست آن را به تعویق انداخته اید.  

5
بدن تان را کشش دهید  

ضرورت کشــش صبح گاهی بدن بسیار واضح 
است اما اکثرا نســبت به این ضرورت  بی تفاوت اند. 
شــما خیلی راحت می توانید در تخت، دست ها و 
پاهای تان را کشــش دهید. بدن  شما اول صبح که 
از خواب بیدار می شــوید ســاعت ها خواب بوده و 
نمی توانید انتظار داشته  باشید که یک دفعه گرم و 

برای فعالیت روزانه آماده شود. 

6
مدیتیشن کنید  

از ایــن مرحله تنها به این خاطر که مالل آور به 
نظر می رســد یا وقت کافی برای انجام آن  ندارید 
صرف نظر نکنید. ســختی، مدت زمان، و مالل آور 
بودِن مدیتیشن کامال بســتگی به خود  شما دارد. 
ممکن است مدت زمان یک مدیتیشن موفق و مؤثر 
تنها چند ثانیه باشد. به هرحال  نشستن در موقعیتی 
راحت و تمرکز بر روی پاک ســازی ذهن می تواند 
شــفافیت ذهنی و  ســالمت روحی و روانی شما را 
ارتقاء دهد و زمینه را برای پشت سر گذاشتن روزی 

موفق  آماده کند.  
شــما احتماال خودتان می دانید که کدام عادات 
صبح گاهی به عملکرد روزانه تان آسیب می زند  پس 
چرا به این کارها ادامه دهید؟ در عوض می توانید بر 
روی کارهایی متمرکز شوید که  واقعا روز بهتری را 

برایتان خواهند ساخت.  

نشستندر
موقعيتیراحت
وتمركزبرروی
پاکسازیذهن
میتواندشفافيت
ذهنیوسالمت
روحیوروانی
شماراارتقاء
دهدوزمينهرا
برایپشتسر
گذاشتنروزی
موفقآمادهكند.
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شرکت اتومبیل سازی فورد موتورز امروز پنجمین 
تولید کنندة بزرگ اتومبیل در جهان  است. این شرکت 
در 1۶ ژوئن سال 1903  میالدی توسط هنری فورد 
تأسیس شد. کمپانی فورد کم کم به یکی از بزرگ ترین 
و سودده ترین  کمپانی های جهان تبدیل شد و یکی از 
معدود کمپانی هایی بود که از دورة »رکود بزرگ« بعد 
از  جنگ جهانی اول جان سالم به در برد. شرکت فورد 
در حال حاضر تنها دو برند فورد و لینکلن   )تولیدکنندة 
اتومبیل های گران قیمت( را در اختیار دارد اما روزگاری 
5 برند ولوو، استن مارتین،  جاگووار و مرکیوری را هم 
در اختیار داشــت. از این میان ۴ برند واگذار شدند و 
تولید مرکیوری  متوقف شد. فورد بزرگ ترین کارخانة 
جهان است که بیش از 110 سال تنها توسط اعضای 

یک  خانواده یعنی خانوادة فورد اداره شده است.  
نخستین تالش هنری فورد برای ورود به صنعت 
اتومبیل ســازی در ســال 1899 با تأسیس شرکت 
 اتومبیل سازی دیترویت آغاز شد، شرکتی که در سال 
1901 با نام کمپانی هنری فورد دور جدید  فعالیت اش 
را آغاز کرد. اما این شرکت راه به جایی نبرد. در ژوئن 
1903 باألخره کمپانی  اتومبیل سازی فورد موتورز با 
سرمایة هنری فورد و یازده سرمایه گذار دیگر که بالغ 
بر 1000 ســهم را  در بر می گرفت تأســیس شد. در 
سال 1913 شرکت فورد توانست برای نخستین بار در 
جهان  طراحی یک »خط تولید« کامل را برای تولید 
انبوه به اتمام برساند. شرکت فورد نخستین خط تولید 
 متحرک را در جهان صنعت طراحی کرد، خط تولیدی 
که توانست به سرعت زمان ساخت یک  اتومبیل را از 
12.5 ساعت به 2 ساعت و ۴0 دقیقه وسپس به یک 
ساعت و 33 دقیقه تقلیل دهد و  رکورد تولید ساالنه 
202۶۶۷ خودرو را به نام خود ثبت کند. مهندســان 
شرکت فورد توانستند تا سال   1920 این تولید را به 

یک میلیون خودرو در سال افزایش دهند.  
این حجم از ابتکارت جدید و دائمی کار کارگران 
را بسیار سخت می کرد و از طرف دیگر این  ابتکارات 
سهم ماشین را در کار افزایش می داد و کار کارگران را 
به حاشیه می راند. این فشار باعث  شد که آمار خروج 
کارگران از شرکت باال برود. برای مقابله با این مشکل، 
شرکت فورد چاره ای  اندیشــید و آن هم این بود که 

حقوق هــا را دو برابر کرد و به روزی 5 دالر رســاند و 
ســاعات کار را از   9 ساعت در روز به 8 ساعت در روز 
برای پنج روز کاری رســاند که خودش باعث می شد 
فروش  خودروها افزایش یابد چون حاال دیگر هر کارگر 
شرکت فورد با چهار ماه حقوق ماهیانه اش  می توانست 
خــود یک فورد مدل  تی  بخــرد. تدبیر دیگر مدیران 
فورد این بود که مؤسساتی برای  آموزش کارگراِن در 
حال استخدام تأسیس کردند و به این ترتیب از یک 
سو دست به تربیت کارگر  ماهر زدند و از سوی دیگر 
برخی از بهترین کارگران فورد که در کمپانی های دیگر 
ناتوان تشــخیص  داده شده بودند از همین مؤسسات 
آموزشی سر برآوردند. این تدبیر آمار ریزش کارگران 
را پایین  آورد، تولید را افزایش داد و در نهایت میزان 
سرمایه مصرفی برای تولید هر اتومیبل هم پایین  آمد. 
فورد با همین روش دائما قیمت  خودروهای خودش 
را می شکست و پایین می آورد و در  ضمن از سیستم 
فروشندگان فرانشیزی هم استفاده می کرد که به برند 
فورد وفادار بودند. اما  سیاســت های دست و دل بازانة 
فورد نســبت بــه کارگرانش که باعث می شــد آنها 
بتوانند اتومبیل هاِی  تولیدی خودشان را بخرند انتقاد 

وال استریت را برانگیخت.  
بعد از تأسیس شرکت فورد کانادا در سال ،190۴ 
شرکت فورد از سال 1911 با تأسیس  واحدهای مونتاژ 
خودرو در انگلستان، ایرلند، فرانسه، آرژانتین، اتریش، 
آلمان، دانمارک و افریقای  جنوبی ســیطرة خود را به 
آن سوی آب های اقیانوس آرام گسترش داد. تا سال 
1919 دیگر 50 درصد کل  خودروهای تولید شده در 
امریــکا از کمپانی فورد بیرون می آمد و کمپانی هایی 
که از تأسیس »خط  تولید« سرباز می زدند در معرض 
ورشکســتگی قرار داشتند. از 200 شرکت امریکایی 
تولید خودرو  در سال 1920 تنها 1۷ شرکت تا سال 
19۴0 توانستند در مقابل طوفان فورد دوام بیاورند و 

به کارشان ادامه  دهند.  
هنری فورد از سال 1915 فعالیت هایی پیگیر را 
برای توقف جنگ جهانی اول آغاز کرد که به  محبوبیت 
خود و شرکت اش کمک شایانی کرد. در سال 1919 
ادزل فورد جایگزین پدرش شــد و  مدیریت فورد را 
به عهده گرفــت با این حال هنری فورد همچنان بر 

کار شــرکت نظارت داشت. در  سال های دهة 1920 
شــرکت فورد بازی را به رقبایی مثل  جنرال موتورز  
و کرایســلر باخت زیرا آنها  ماشین هایی با امکانات و 
تجمالتی بیشــتر به بازار ارائه می کردند. یکی دیگر 
از عوامل ناکامی  شرکت فورد در این دوران مقاومت 
کمپانی در برابر فروش اقساطی خودرو بود در صورتی 
که  شرکت های رقیب مثل کرایسلر به طور گسترده 
از این سیســتم فروش بهره می بردند. بعد از جنگ 
 جهانی اول رکود بزرگ دنیا را فرا گرفت و شــرکت 
فورد هم مثل بسیاری از همتایانش با کاهش  تولید 
و تعدیل نیــرو به حیات خود ادامــه داد. به زودی 
جهان و ایاالت متحده درگیر جنگ جهانی  دوم شد. 
در دورة جنگ جهانی دوم هم شــرکت فورد هزاران 
تانک، کامیون و جیپ ارتشی تولید  کرد و به کارش 
ادامه داد. در سال 19۴3 در حین جنگ ادزل فورد 
در اثر ســرطان درگذشت و  هنری فورد در سن ۷8 
سالگی مجبور شد دوباره مدیریت شرکت را به عهده 
بگیرد اما مشکالت  قلبی و وضعیت نه چندان عادِی 
ذهنی او تردیدهایی در توانایی اش در ادارة شــرکت 
برانگیخت و   روزولت بر آن شــد تا برای جلوگیری 
از ورشکستگی شــرکت و تعطیلی تولیدات نظامی 
آن،  شــرکت فورد را ملی اعالم کند و مدیریت اش را 
به عهده بگیرد. در پی این تصمیم دختر و همســر 
 هنری فورد با تهدید هنری به فروش سهام شــان او 
را مجبــور کردند که مدیریت شــرکت را به نوه اش 
 هنری فورد دوم بســپارد. در این زمان شرکت فورد 
در ماه نه میلیون دالر ضرر می داد و در بحرانی  جدی 
قرار گرفته بود. هنری فورد در ســال 19۴۷ در اثر 
سکتة مغزی درگذشت. پس از مرگ او  هنری دوم تا 
سال 19۶0 در مقام مدیرعامل و از 19۶0 تا 1980 
در مقام مدیر ارشــداجرائی سکان  هدایت این غول 
صنعتی را برعهده داشــت. بعد از مرگ هنری فورد 
شــرکت فورد دیگر هرگز آن  اوج سال های 1930 را 
تجربه نکرد و از ســال 2000 کم کم سهام شرکت 
واگذار شد تا جایی که در  سال 2005 تنها 5 درصد 
از کل ســهام شرکت به خانوادة فورد تعلق داشت و 
امروز هم فورد  همچنان به عنوان یک شرکت سهامی 

عام به فعالیت خود ادامه می دهد.  

سرگذشت شرکت فورد
ستونجدیدآیندهنگربهبررسیتاریخچهشركتهایبزرگمیپردازد

شركت
اتومبيلسازی
فوردموتورز
امروزپنجمين
توليدكنندةبزرگ
اتومبيلدرجهان
است.كمپانیفورد
یكیازمعدود
كمپانیهاییبود
كهازدورة»ركود
بزرگ«بعداز
جنگجهانیاول
جانسالمبهدر
برد.
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بعضــی از آدم ها تمایل دارند بــه دیگران از لحاظ 
فیزیکی، احساســی و روانی آسیب بزنند تا خودشان 
احســاس قدرت بیشتری بکنند و حس کنند افرادی 
مهم هستند. بررســی چنین مواردی در محیط های 
کاری مغفول واقع شده است. چطور با موارد اعتراض 
گردن کشی در محیط کار برخورد می کنید؟ سردبیر 
هاروارد بیزنس ریویو با چند متخصص در مورد بهترین 
راه های مواجهه با این موارد گفت و گو کرده اســت. در 
ادامه خواهید خواند که متخصصان به هاروارد بیزنس 
ریویو چه گفته اند و بعد راه مقابله با ناپلئوِن سرکِش 

محل کارتان را خواهید آموخت. 
سرچشمة  تنش را شناسایی کنید  

قدم اول شناسائی سرچشمة تنش است و اینکه چرا 
تنش، پیکانش را به سمت شما نشانه رفته. ناتانائیل 
فاست، استاد دانشــگاه می گوید »معموال پرخاش از 
سوی افراد قوی تر به ســمت افراد ضعیف تر و زمانی 
پیش می آید که قابلیت های افراد قوی تر زیر سؤال رفته 
باشد« گری نامی بنیان گذار مؤسسة تحقیقات تنش در 
محیط کار و نویسندة کتاب »گردن کشی در محیط 
کار« معتقد اســت که افراد با استعداد به طور بالقوه 
بیشتر هدف این پرخاش ها قرار می گیرند او می گوید 
»افراد با مهــارت و محبوب معموال هــدف این نوع 
پرخاش ها هستند چون برای دیگران تهدید به حساب 
می آیند«. بنابراین تأیید خودبزرگ بینی فرد پرخاش گر 
گاهی می تواند کارساز باشد. در تحقیقات نامی مشخص 
شــد که درجات پایین پرخاش گری می تواند با نشان 
دادن بزرگ منشی در برابر فرد پرخاش جو تا حد زیادی 

کنترل شود. 
خود را مالمت نکنید اعمال تان را بازنگری کنید 

پرخاش گری هیچ وقت پذیرفتنی نیســت. این هم 
پذیرفتنی نیست که کسی را برای اینکه مورد پرخاش 
قرار گرفته سرزنش کنیم. اما خوب است اگر بدانیم که 
دیگــران چه تصویری از اعمال ما دارند. گالو می گوید 

در محیط هــای کاری پر رقابت کســی اولویتی برای 
»ادب و نزاکت« قائل نیســت. از کسی که در محیط 
کار مورد اعتمادتان است بپرسید که دیگر همکاران تان 
چه تصویــری از رفتار شــما در شــرکت دارند. اگر 
رفتاری هست که مورد سوء تفاهم قرار می گیرد یا فرد 
پرخاش گر به آن واکنشی افراطی نشان می دهد آن را 
متوقف کنید. البته این به معنای مالمت کردن خودتان 
نیست. نامی می گوید که قربانی ها اکثر فکر می کنند 

خطا از آنها بوده است. 
از موضع خود دفاع کنید 

فاست می گوید »درست است که نباید اجازه دهید 
دیگران از وجود شــما احســاس تهدید کنند اما در 
عین حال نباید تبدیل به کیسه بوکس دیگران بشوید. 
این حالت دیگران را به پرخاش در مقابل شما تشویق 
می کند«. وقتی که رفتار کارمندان تان غیرقابل توجیه 
است در همان لحظه به آنها تذکر دهید. اجازه ندهید 
که کارمندتان به شما بی احترامی کند یا اسمی روی 
شــما بگذارد. در مقابل اش بایستید و قاطع و جدی 
باشــید. وودوارد می گوید »من معتقــدم که اصالح 
بی درنگ رفتارهای غلط بسیار مؤثر است« هر زمان که 
رفتار توهین آمیزی از سوی کارمندان دیدید حتی اگر 
در حین جلسه ای کاری اتفاق افتاد اجازة ادامه و تکرار 
آن رفتار را ندهید و درجا نسبت به آن واکنش نشان 
دهید. نامی می گوید پیغام رفتار شما به کارمندان باید 
این باشد که »پایت را از گلیم ات دارزتر نکن چون راه 

به جایی نمی بری« 
منزوی نباشید 

اگر دوست و آشنا و رفیقی در محیط کار ندارید باید 
پیدا کنید. وودوارد می گوید »هر کسی باید دوستانی 
در محیط کار داشــته باشد که پشتیبان و متحد  او 
باشند« آدم هایی را پیدا کنید که از شما حمایت کنند. 
اگر تنش می تواند به شکل غیررسمی برطرف شود آن 
را با تقســیم کار درمیان خودتان حل کنید. وودوارد 

می گوید اگر تنش دارد به ســمت خشونت یا تهدید 
به خشونت حرکت می کند آن را با رئیس تان در میان 

بگذارید. 
از محدودیت های خودتان آگاه باشید

باید بدانید که قادر نیستید عملکرد اشخاص دیگر را 
کنترل کنید. افراد مطابق میل شان عمل می کنند و این 
شما هستید که باید از خودتان دفاع کنید. اگر گرفتار 
موقعیتی تهدیدآمیز شده اید این موقعیت باید پایان 
یابد. وودوارد می گوید »مجــازات فایده ای ندارد تنها 
زمانی که دیده ام تنش ها پایان یافته زمانی بوده که فرد 
پرخاش جو اخراج شده است«. اگر رئیس تان مسئولیتی 
به عهده نمی گیرد در صورت امکان باید کارتان را عوض 
کنید. بر اســاس پژوهش مؤسسه تحقیقات تنش در 
محیط کار ۴0 درصد کســانی که به یک نظرسنجی 
پاسخ داده اند، گفته اند که برای حفظ عزت نفس شان 
در محیــط کاری پرتنش به کار ادامه خواهند داد. اما 
این اســتراتژی اشتباهی است چنین محیطی را باید 
ترک کرد چون غرور شما زمانی شکسته می شود که 
به افرادی بی منطق اجازه دهید بارها به شما توهین و 

پرخاش کنند.
زیان مالی تنش را برای شرکت یادآوری کنید 

اگر کار به جایی رســید که خواستید موضوع را 
با رئیس تان در میان بگذارید به گفته ها و کرده های 
طرف مقابل نپردازید مگر اینکه این گفته تهدید  آمیز، 
خشونت آمیز یا از لحاظ احساسی لطمه زننده بوده 
باشــند. نگذارید بحث با جمالتی مثل »او به من 
گفت...« پیش برود. فاست می گوید »در این مورد 
صحبت کنید که چطور اعمال طرف مقابل اخالق 
و عملکرد شــرکت را تحت تأثیر قرار داده است«. 
نامی می گوید » از رنجش و غم و غصه های خودتان 
قصه بافی نکنید بلکه به رئیس تان یادآوری کنید که 
عملکرد فرد پرخاش جو چقدر هزینه روی دســت 

شرکت گذاشته است«

در برابر بی نزاکتی
محکم بایستید

چطورباتنشوپرخاشجوییدرمحيطكار
مواجهشویم

هرزمانكهرفتار
توهينآميزیاز
سویكارمندان
دیدیدحتیاگر

درحينجلسهای
كاریاتفاقافتاد

اجازةادامهو
تكرارآنرفتار
راندهيدودرجا
نسبتبهآن
واكنشنشان

دهيد.



13
93

ذر 
  آ

م /
دو

 و 
سی 

ره 
شما

70

ند
ی

گره
ن
آ

نوآوری در مدل کسب و کار، موضوع جالبی است که نیاز به تحول در تکنولوژی  
یا حضور در بازارهای جدید ندارد بلکه روشی است که به نوآوری در همان محصوالت 
و تولیــد آنها با تکنولوژی موجود در بازارهای فعلی اشــاره دارد. به دلیل اینکه این 
نوآوری معموال تغییراتی را شــامل می شود که برای دیگران نامشهود است، مزیت 
رقابتی ایجاد شده به واسطه آن، برای دیگران یا غیرقابل تقلید است و یا الگوبرداری 
از آن مشــکل است. مسئله  مهم این است که نوآوری مدل کسب وکار دقیقا به چه 
معناســت و چه الزاماتی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که بدون در اختیار 
داشتن یک چارچوب مشخص، امکان بحث سیستماتیک شناسایی فرصت ها بسیار 
مشکل می شود و شاید به همین دلیل است که بسیاری از شرکت ها قادر به استفاده 
از شیوه های مقرون به صرفه و کم هزینه برای بهبود سودآوری و بهره وری نیستند. 
در این مقاله چارچوبی مفید و قابل اعتماد برای کمک به مدیران جهت نوآوری در 
مدل کسب وکارشان ارائه می شود. ایده اصلی بر این فرض استوار است که مدل های 
کسب وکار بیانگر مجموعه ای از تصمیمات اساسی و مربوط به هم هستند که ارتقا 
کیفیت این تصمیمات و روابط بین آنها بر درآمد، بهای تمام شده و مدیریت ریسک آن 
موسسه یا شرکت تاثیرگذار است. این تصمیمات عبارتند از: چه ترکیب یا آمیخته ای 
از محصوالت یا خدمات را باید ارائه داد؟ 2- چه زمانی باید تصمیمات کلیدی را اتخاذ 
کرد؟ 3- مشارکت چه کسانی باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیری می شود؟ ۴- چرا 
تصمیم گیرندگان کلیدی اینگونه عمل می کنند؟ در این مقاله تاثیر تحول هر کدام از 

این تصمیمات کلیدی بر عملکرد شرکت ها به اختصار توضیح داده می شود.

1
 چه ترکیبی از محصوالت یا خدمات پیشنهادی باید ارائه شود؟ )بسته پیشنهادی(

عدم اطمینان در تقاضا چالشــی است که امروزه تمام کسب وکارها با آن مواجه 
هستند و در بسیاری از موارد منبع اصلی ریسک محسوب می شود. یک راه کاهش 
این ریســک، تغییر در ترکیب محصوالت و خدمات قابل ارائه است. در زمینه امور 
مالی، زمانی که با دو پورتفولیوی سرمایه گذاری با نرخ بازده یکسان20 درصدی مواجه 
می شوید، حتما گزینه با ریسک کمتر را انتخاب می کنید چراکه در طول زمان، ارزش 
بیشتری برای شما خلق می کند. این مسئله در مورد پورتفولیوی محصوالت هم صدق 
می کنند و شرکت ها می توانند با تجدیدنظر در ترکیب محصوالت یا خدمات خود از 

استراتژی های زیر پیروی کنند.
۱-۱- استراتژی بازارهای محدود:در اکتبر سال 2010 مجله هفتگی بلومبرگ 
بیزنس، تیتری با عنوان»بیشــترین ترس و نگرانی آمازون چیست؟« را روی جلد 
خود منتشر کرد. این مقاله درباره یک شرکت تازه تاسیس به نام کوایدسی در زمینه 
اینترنت بود که توسط مارک لور دانشجوی سابق دانشگاه هاروارد در نیوجرسی آمریکا 
راه اندازی شده بود و در زمینه سرمایه گذاری اصلی خود یعنی خرده فروشی آنالین به 
عنوان بهترین شناخته شده بود. به نظر می رسد پوشک بچه یک انتخاب وحشتناک 
برای فروش از طریق اینترنت باشد چراکه اوال حجیم است و حمل و نقل آن گران تمام 
می شود و به عالوه از آنجا که هر فروشگاه کوچک تا فروشگاه های زنجیره ای بزرگ 

مانند کاستکو آن را عرضه می کنند، حاشیه سود پایینی خواهد داشت. اما نکته  مسلم 
این اســت که تقاضا برای این محصول قابل پیش بینی است. نرخ تولد ثابت است و 
در یک دوره زمانی مشــخص از عمر یک کودک به پوشک احتیاج است. همچنین 
تنوع این محصول محدود است و تنها 3 یا ۴ تولیدکننده عمده پوشک وجود دارد و 
این محصول در اندازه های محدودی عرضه می شود. همه اینها بدین معناست که هر 
مشتری جدیدی که جذب می شود حداقل برای 2 سال و یا بیشتر به صورت مرتب 
و تکراری از این محصول استفاده خواهد کرد و در نتیجه شرکت می تواند روی یک 
جریان درآمدی ثابت و مستمر و با ریسک بسیار کم یا اصوال بدون ریسک در یک 
دوره زمانی طوالنی حساب کند.مدل کسب وکار متمرکز زمانی که بازار به بخش های 
مشخص با نیازهای کامال متمایز تقسیم می شود، بسیار موثر خواهد بود. بنابراین اگر 
کسب وکار شما در حال حاضر از بخش های مختلفی تشکیل شده، بهتر است به جای 
داشتن یک مدل کسب وکار کلی، کسب وکار خود را به بخش های کوچکتر تقسیم 
کرده و متناسب با هر بخش، مدل کسب وکار را تعیین کنید. ایراد اساسی مدل های 
کســب وکار محدود، تکیه بر تعداد محدودی محصول، خدمت یا مشتری است که 

ممکن است منجر به از قلم انداختن نیازهای کلیدی مشتریان شود. 
۱-2 توسعه مبتنی بر قابلیت های مشترک: فولکس واگن موفقیت خود را مدیون 
این استراتژی اســت که قطعات خودروهایش مشترک است. اگرچه این استراتژی 
فولکس واگن را از نوسانات عمومی در تقاضا مصون نمی کند ولی تنوع تقاضای اجزا 
و قطعات خودروها را کاهش می دهد. زیرا قطعات مشترک خودروها این امکان را به 
فولکس واگن می دهد تا به راحتی تولید خودرو را در داخل کارخانه هایش از یک مدل 
به مدلی دیگر که تقاضا برایش فزونی یافته، منتقل کند. این اشتراک نه تنها در اجزای 
تشکیل دهنده محصوالت وجود دارد بلکه ممکن است در قابلیت هایی هم که برای 
سرویس دهی به بخش های مختلف، مشتریان مختلف و یا محصوالت متفاوت مورد 
نیاز است وجود داشته باشد. درنتیجه شرکت ها با استفاده از این قابلیت ها، جنبه های 
تازه ای به ترکیب محصوالت و خدمات خود اضافه می کنند. برای مثال آمازون در اواخر 
دهه 90 میالدی محصوالت خود را از کتاب به موزیک، ویدئو و بازی که همگی نیازمند 
یک نوع امکانات لجستیکی بودند گسترش داد. این امر به آمازون امکان داد تا ریسک 
شکست در به دست آوردن سهم مناسب بازار را در یک بخش به وسیله سهم بالقوه 
باالیی که در بخش دیگر وجود دارد پوشش  دهد.اما این راهبرد نیز مانند راهبرد بازار 
محدود نقاط ضعف خود را دارد و در صورتی که الزم باشد این قابلیت های مشترک 
متناسب با مدل ها و بازارهای متنوع مجددا مهندسی  شوند بسیار هزینه بر خواهد بود.

۱-3 استراتژی پورتفولیوی محدود )توسعه مرتبط(: همانطور که موسسات مالی 
تالش می کنند تا با تشکیل پرتفولیویی از سهام ریسک سرمایه گذاری های خود را 
کاهش دهند شــرکت ها نیز می توانند با انتخاب مجموعه ای از محصوالت و بازارها 
ریسک فعالیت های خود را پوشش دهند. خطوط هوایی شیلیز لن چنین رویکردی 
را در پیش گرفته اســت. برخالف اکثر شرکت های حمل ونقل امریکایی که کمتر از 
5 درصد درآمد آنها از حمل بار به دســت می آیــد، لن پروازهای بین المللی را برای 
حمل همزمان مسافر و بار برنامه ریزی کرده است. از آنجایی که تقریبا تمام پروازهای 

رازموفقيتدرایننكتهنهفتهاستكهچهكسی،چهتصميمی
رادرچهزمانیوبهچهدليلیاتخاذمیكند
 ترجمه سارا محمدی
کارشناس مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق تهران

برای ایجاد نوآوری
در مدل کسب و کار

مسیر4

عدماطميناندر
تقاضاچالشی
استكهامروزه
تمامكسبوكارها
باآنمواجههستند
ودربسياریاز
مواردمنبعاصلی
ریسکمحسوب
میشود.یک
راهكاهشاین
ریسک،تغييردر
تركيبمحصوالت
وخدماتقابل
ارائهاست.
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آمریکا به اروپا در طول شب انجام می شود، خطوط هوایی مسافربری، هواپیماهایشان 
را برای مدت طوالنی روی زمین نگه می دارند. لن از این زمان برای حمل بار استفاده 
کرده است. این رویکرد همچنین ریسک ناشی از تصمیمات مربوط به تکمیل ظرفیت 
هواپیما را نیز کاهش می دهد. پوشش ظرفیت خالی مسافران بوسیله بار، ریسک وجود 
ظرفیت خالی را کاهش می دهد چراکه منحنی تقاضای مربوطه به ندرت دچار نوسان 
می شود. از طرفی حمل بار توسط خطوط هواپیمایی مسافربری این امکان را به آنها 
می دهد تا در مسیرهایی که برای سایر ایرالین ها ممکن نیست، امکان رفت وآمد داشته 
باشــند و این کار برایشان سودآوری داشته باشــد. واضح است که این رویکرد برای 
محصوالت و بازارهایی مناسب است که نوسانات تقاضا در آنها همبستگی منفی دارد. 
برای مثال یک تولیدکننده لوازم اسکی می تواند فروش خود را در آمریکای شمالی با 
فروش در آمریکای جنوبی به دلیل تفاوت فصول در دو نیمکره پوشش دهد و درنتیجه 

تقاضای کلی ثابت بماند.
2

 تصمیمات کلیدی چه زمانی باید اتخاذ شوند؟
تصمیمات معموال می بایست قبل از اینکه اطالعات کامل برای اتخاذ یک تصمیم 
مطمئن وجود داشته باشد اتخاذ شوند. سه استراتژی مشخص در این رابطه وجود دارد 
که بسته به شرایط و با تغییر زمان تصمیم گیری می توان مدل کسب وکار را بهبود بخشد.

2-۱ سیاست قیمت گذاری انعطاف پذیر: در بسیاری از صنایع تصمیمات مربوط 
به قیمت گــذاری به خوبی قبل از فروش آن محصول اتخاذ می شــود ولی این امر 
می تواند شرکت ها را در معرض خطر نیز قرار دهد. به عنوان مثال قیمت گذاری بلیط 
هواپیما بسیار زودتر از موعد پرواز ممکن است زیان آور باشد چراکه نرخ بلیط بسته 
به شــرایط اقتصادی و زمان پرواز می تواند متفاوت باشد. آمریکن ایرالینز در سال 
1980 این مشکل را به وسیله سیســتم رزرواسیون خود به نام SABRE حل کرد. 
این سیســتم به سرعت و با توجه به اطالعات به روز، تغییر قیمت را اعمال می کند 
و یک سیســتم قیمت گذاری انعطاف پذیر است. شــرکت های فعال در بخش های 
گردشــگری و هتل داری از یک سیســتم تخصصی و حرفه ای با نام برنامه وفاداری 
پاداش کل )TRLP( اســتفاده می کنند. وقتی یک مشتری تکراری درخواست رزرو 
می کند، کارگزار سیســتم در مورد امتیازهایش از او سوال می کند و این اطالعات 
بررســی می شوند و درنهایت میزان ســودی که می تواند برای شرکت داشته باشد 
محاسبه می شود تا کارگزار سیستم بتواند به درخواست مشتری پاسخ دهد که مثال 
»متاسفم شما از تمام ذخیره خود استفاده کرده اید« و یا »شما خوش شانس هستید، 
ما می توانیم یک جایگاه وی آی پی در حد ریاست جمهوری به شما تخصیص دهیم.« 
2-2 تغییر ترتیب تصمیمات: بعضی از شــرکت ها ممکن است نتوانند چارچوب 
زمانی فعالیت های اجرایــی خود را تغییر دهند)یعنی راهبرد اول( ولی این امکان را 
دارند تا تصمیمات مربوط به تعهدات سرمایه گذاری را تا زمان کسب اطالعات کافی 
و مناسب به تعویق اندازند. برای مثال: توسعه محصول، اغلب با پیشنهاد یک راه حل 
یا تکنولوژی برای رفع نیاز مشــتری شروع می شــود. اگر بعد از سرمایه گذاری اولیه 
ثابت شــد که راه حل ناکارا و نامناســب بوده، نقص به هیات مدیره برمی گردد. ولی 
تعداد فزاینده ای از شرکت های پیشگام در نوآوری به این نتیجه رسیده اند که اگر تمام 
تمرکزشان را بر تغییر ترتیبات تصمیمات گذاشته و به پارادایم »اول اجرای فعالیت ها، 
سپس سرمایه گذاری« وارد شوند، می توانند بسیاری از ریسک های تحقیق و توسعه را 
به دیگران انتقال دهند. این شرکت ها به مشتریان خود که در جست وجوی راه حل های 
نوآورانه هستند از طریق سایت های خود اجازه دسترسی به جامعه ای از متخصصان، 
دانشمندان، طراحان محصول و مهندسان و ... )دارندگان راه حل( را می دهند و آنگاه 
ارائه دهندگان راه حل، پیشنهادها و راه حل های خود به همراه پاداش های درخواستی را 

در یک فضای رقابتی ارائه می کنند و درنهایت بهترین راه حل انتخاب می شود.
2-3 تقسیم بندی تصمیمات کلیدی: جنبش شرکت های تازه تاسیس ناب، نوآوری 
شرکت های بزرگ و دنیای شرکت های تازه تاسیس را با طوفانی مواجه ساخت. در قلب 
این جنبش یک رویکرد جدید برای کارآفرین هایی که در خصوص کسب وکارهای شان 
تصمیم گیری می کنند وجود دارد. در گذشته سرمایه گذاری های جدید و مخاطره آمیز 
با طراحی یک مدل کســب وکار تفصیلی آغاز می شدند که همه عناصر مرتبط را در 
برمی گرفت و می توانســت تمام بخش های ضروری مدل کسب وکار را پوشش دهد و 
ســپس این مدل را اجرا می کردند. به عبارت دیگر تمام تصمیمات کلیدی یک باره و 
از پیش گرفته می شــدند. رویکرد شرکت های تازه تاسیس ناب، برای سرمایه گذاری 

بر مبنای شــناخت اجمالی از فرصت ها و فرضیات محدود شــروع می شود. اما این 
سرمایه گذاری ها زیاد نیستند. این شرکت ها به تدریج و در جریان عمل، مدل کسب وکار 
خود را کامل کرده تا به مدل نهایی برسند. به عبارت دیگر مدل تفصیلی از قبل تعریف 
شده ندارند. به همین دلیل ممکن است تغییرات رادیکالی در فرضیات بنیانگذاران در 
پرتو اطالعات حاصل از عمل ایجاد شود. در دنیای شرکت های تازه تاسیس این رویکرد 
تبدیل به یک قاعده شــده تا اینکه استثنا باشد.این رویکرد در مورد سرمایه گذاری با 
تصمیماتی کاربرد دارد که قابل تجزیه و تفکیک باشند و بتوان تصمیمات را مستقل 

از هم به اجرا درآورد.
3

مشارکت چه کسانی باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیری می شود؟
بسیاری از شرکت ها به این نکته دست یافته اند که با تغییر فرد تصمیم گیرنده و 
اختیار تصمیم گیری به دیگر افراد، به سادگی می توانند به تصمیم گیری در زنجیره 

ارزش کمک کنند و آن را بهبود دهند.
3-۱ واگذاری تصمیم گیری به افراد آگاه تر: جنبش توانمندســازی کارکنان بر 
اساس دادن اختیار تصمیم گیری به آگاه ترین )با اطالع ترین( فرد یا سازمان بنا نهاده 
شده است. به عنوان مثال مهندسین گوگل آزادی فوق العاده ای برای تصمیم گیری در 
خصوص پروژه های توسعه  شرکت دارند و این امر از آنجا نشات می گیرد که گوگل 
معتقد است مهندسین در خصوص فن آوری از مدیران اجرایی آگاه تر هستند و لزوما 
آگاه ترین و مناسب ترین افراد برای تصمیم گیری همیشه داخل شرکت نیستند. بیشتر 
از 25 ســال پیش، کمپانی وال مارت بعضی از اختیارات تصمیم گیری در خصوص 
قفسه بندی فروشگاه را به Procter & Gnabk واگذار کرد. به این دلیل که اشراف 
به اطالعات صحیح و کامل و نیز تمایل زیادی برای باال نگه داشتن سهام وال مارت 
بوســیله بهینه کردن زمان بندی تولید و تحویل کاال داشت. این کار به صورت یک 
امر عادی برای تامین کنندگان بزرگ ســایر شرکت ها نیز تبدیل شد. اخیرا بیشتر 
تصمیم گیری ها به وســیله الگوریتم ها انجام می شود. به عنوان مثال در رستوران ها، 
شیفت کاری خدمت کاران به وسیله این الگوریتم ها تعیین می شود و ممکن است 
با این روش خدمت کار مجبور شود در ساعت خاصی که تمایل به کار ندارد شیفت 
کاری داشته باشند و یا خدمت کاران نامناسب و کم کار برای ساعتی شلوغ و پرسود 
انتخاب شوند. اگرچه مزایای تصمیم گیری با استفاده از اطالعات بهتر بر کسی پوشیده 
نیست ولی توانمندسازی کارکنان، تامین کنندگان یا مشتریان برای تصمیم گیری و 

جمع آوری داده ها اغلب با مشکالت زیادی روبرو و هزینه بر است. 
3-2 مدیریت پخش ریسک: کلید موفقیت زودهنگام آمازون مدل کسب وکار 
دراپ شــیپینگ )Drop Shipping( بود. دراپ شــیپینگ یک تکنیک مدیریت 
زنجیره تامین است که در آن خرده فروش، کاال را در انبار نگهداری نمی کند و به جای 
آن ســفارش مشتری و جزئیات حمل ونقل را به تولیدکننده و عمده فروش منتقل 
می کند که کاال مستقیما به مشتری ارسال شود. در این روش بعضی از خرده فروشان 
ســود خود را از طریق تفاوت قیمت عمده فروشی و خرده فروشی و برخی دیگر از 
قیمت فروش درصدی کمیســیون از عمده فروش دریافت می کنند. این مدل این 
امکان را برای آمازون فراهم ساخت تا در حالی که تنها امکان نگهداری 200 کتاب در 
انبار خود داشت، بیشتر از میلیون ها کتاب سفارش دهد و مازاد سفارش ها را مستقیما 
از طریق عمده فروشان و ناشران و با بسته بندی آمازون به مشتری ارسال کند. با این 
مدل نوآورانه شبکه عمده فروشان و ناشران آمازون به صورت مستقل موجودی شان 
را مدیریت می کنند. ولی از آنجایی که این ریسک به صورت گسترده ای بین آنها توزیع 
شــده و در نتیجه تحمل ریسک های احتمالی امکان پذیر است، انتقال ریسک های 
ناشی از تصمیم گیری به دیگر اجزای زنجیره تامین یک استراتژی مورد توجه برای 
مواقعی است که تصمیم گیرندگان به اطالعات مافوق دسترسی ندارند. در این مدل 
توجه به این نکته ضروری است که باید انگیزه های تصمیم گیرندگان با انگیزه های شما 
هم راستا باشند. همانطور که روش آمازون در صورت عدم وفاداری ناشران به آمازون و 

ارتباط مستقیم با مشتریان، می توانست آمازون را با شکست روبه رو کند.
3-3 انتخاب تصمیم گیرندگان یا ذی نفعان اصلی: در بسیاری از مدل های کسب وکار، 
تصمیمات کلیدی توسط کسانی در زنجیره تامین گرفته می شود که دارای کمترین منافع 
هســتند. برای مثال ممکن است مشتریان یک شرکت در خرید یک محصول احساس 
کنند که نسبت به فروشنده سود کمتری عایدشان شده است. این مشکلی بود که شرکت 
Netafim که در زمینه تکنولوژی آبیاری قطره ای فعال اســت با آن روبه رو بود. آبیاری 

بعضیاز
شركتهاممكن

استنتوانند
چارچوبزمانی

فعاليتهای
اجراییخودرا
تغييردهندولی
اینامكانرا

دارندتاتصميمات
مربوطبهتعهدات

سرمایهگذاری
راتازمانكسب
اطالعاتكافیو
مناسببهتعویق

اندازند.

71

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

ذر 
  آ

م /
دو

 و 
سی 

ره 
شما



13
93

ذر 
  آ

م /
دو

 و 
سی 

ره 
شما

72

ند
ی

گره
ن
آ

قطره ای روشــی است که برای کشــاورزان و مزرعه داران کوچک در مناطق گرمسیر در 
نظر گرفته شده است. Netafim تکنولوژی ای را به کار گرفت که با توجه به مقدار آب 
موجود در خاک، میزان نمک موجود در آن، کوددهی و داده های هواشناســی آبیاری را 
انجام می دهد و مدعی شــد که با به کار بردن این سیســتم امکان افزایش 300 تا 500 
درصدی افزایش محصول و سودآوری وجود دارد. در ابتدا کشاورزان کوچک به خرید این 
تکنولوژی تشویق شدند. در حالی که آنها به شرکت اعتماد چندانی نداشتند و احساس 
می کردند با استفاده از این تکنولوژی، ریسک باالیی را به صورت یک طرفه متحمل خواهند 
شد. Netafim این مشکل را با ارائه یک بسته یکپارچه رایگان که شامل سیستم طراحی 
و نصب، ســخت افزارهای مورد نیاز و تعمیر و نگهداری دوره ای بود حل کرد و بازگشت 
سرمایه از طریق افزایش بازده محصول بود. Netafim به دلیل اینکه مشتری سودش را 
از به کارگیری این تکنولوژی کسب می کرد می توانست این بسته پیشنهادی را ارائه دهد 
و ریســک های آن را متقبل شود چراکه با توجه به تخصص و دسترسی به سیستم های 
پیش بینی پیچیده، ریسک ناشی از استفاده این سیستم به مراتب کمتر از ریسک احتمالی 

برای هر کشاورز بود. 
4

 چرا تصمیم گیرندگان کلیدی اینگونه عمل می کنند؟
زمانی که تصمیم گیرندگان برای خلق ارزش همکاری می کنند باید بتوانند بدون 
لطمه زدن به زنجیره ارزش، به اهداف شــخصی خود نیز دست پیدا کنند. بسیاری 
از نوآوری های مدل کسب وکار زاییده تطابق انگیزه تصمیم گیرندگان با دیگر اجزای 

زنجیره ارزش است. سه راه برای این منظور وجود دارد:
۴-۱ تغییر جریان درآمد: وزارت دفاع آمریکا برای کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد 
در سال 2003 مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن قراردادها براساس عملکرد هواپیما 
منعقد می شد که مدل درآمدی پیمانکار را تغییر داد. به این صورت که پرداخت بابت 
مدت زمانی که هواپیما بدون ســرویس کار می کند انجام می شد، در نتیجه هر چه 
مدت زمان کارکرد هواپیما بدون نیاز به سرویس بیشتر می شد میزان درآمد پیمانکار 
نیز افزایش می یافت. تغییر جریان درآمدی برای هم راســتا کردن منافع ذی نفعان 
تصمیم، زمانی مفید خواهد بود که عملکرد به طور واضح و شفاف قابل سنجش باشد 
اما در عمل چنین سنجشی مشکل است چراکه پیشرفت هایی مانند پیشرفت های 

تکنولوژی به آسانی قابل کپی کردن نیستند.
۴-2 همگام ســازی افق های زمانی: رویکرد سنتی منبع یابی یا انتخاب تامین 
کنندگان، رویکرد برگزاری مناقصه است. در این شیوه معموالً شرکت هایی که دارای 
محصول یا خدمتی با کیفیت متوسط و قیمت پایین هستند برنده می شوند. اما این 
نوع قراردادهعموماً موردی بوده و ضرورت دارد که هر بار در مناقصه ها شرکت کنند. 
از آنجا که این رویکرد برای شــرکت های فعال در بازارهای مختلف جهان قابل اجرا 
نیست ضرورت دارد مدیریت روابط با تامین کنندگان به صورت بلندمدت مدنظر قرار 
گیرد. روشن است در صورتیکه منابع مورد نیاز خاص و محدود باشند شرکت باید 

خود مستقیماً این روابط را مدیریت کند.
 ۴-3 یکپارچه سازی تمایل ها: شرکت هایی که از وجود واسطه های مورد اعتماد 
بی بهره اند می توانند به منظور توافق هر چه بیشتر با نمایندگی های خود در خصوص 
نتایج و عملکردها، ترتیبات قراردادی و سیستم های مدیریت خود نظیر کارت امتیازی 
متوازن را توسعه دهند. این امر یکی از امیدوار کننده ترین اصالحاتی بود که توسط 
سیستم بهداشت و درمان آمریکا انجام شد. از آنجایی که گاهی اوقات منبع یابی بسیار 
پیچیده است، شرکت ها ترجیح می دهند فعالیت های شان را یکپارچه کنند. ولی از 
آنجایی که یکپارچه سازی کامل به راحتی مقدور نیست بسیاری از سازمان ها از انجام 
فعالیت هایی غیر از فعالیت های اصلی خود اجتناب کرده و تمایل به برون سپاری دارند. 

بنابراین یکپارچه سازی وظایف به عنوان آخرین راه حل پیشنهاد می شود.
از مجموع مطالب ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که هر مدیر با تجربه می تواند 
یک راه حل خاص برای خلق یک مدل کسب وکار بهتر داشته باشد. مدلی که فرایندهای 
مربــوط به نوآوری را منظم تر و نوآوری را به یک فرایند مداوم تبدیل می کند. همچنین 
فرایندهای جدا از هم که تنها بر رخدادهای داخلی شرکت متمرکز هستند را به روندهای 
فراگیر تبدیل کند. و حرف آخر اینکه مدیران با تجربه به این نکته دست یافته اند که با 
ایجاد این چارچوب به قابلیت هایی دست پیدا می کنند که منجر به ایجاد مزیت رقابتی 

پایدار می شود.                                                       منبع: هاروارد بیزینس ریویو

به دلیل تعصبات مدرســه های مدیریت یا عالئق عجیب و غریب رسانه ها یا 
شاید هم به دلیل  جهت گیری های متناقض افکار عمومی، افسانه هایی در مورد 
مدیریت و مدیران شکل گرفته  که بسیاری به آن اعتقاد دارند. واقعیت این است 
که دانش و توانایی مدیریت چیزی ا ست که در طول زمان می توان آن را به  دست 
آورد و فرا گرفت.  مطمئن شــوید که کارتان در مقام مدیر را بر هیچ یک از این 
افسانه ها مبتنی نساخته اید. ادامة  مقاله را بخوانید تا واقعیت برایتان روشن شود:  

افسانة مدیران کارآفرین
خیلی راحت می شود فرض کرد که تمام کارآفرینان مدیران قابلی هم هستند، 
اما اینکه  کســی ایده ای بکر دارد و می تواند موجبات صنعتی شدن این ایده را 
فراهم کند به این  معنا نیســت که او مدیر هم هست. حتی اگر شما به عنوان 
کارآفرین جایزه ای جهانی هم  کســب کرده باشید لزوما به این معنا نیست که 
توانایی دارید تشکیالت زیر دست تان را  مدیریت هم بکنید. این واقعیت مهم ترین 
دلیل شکست بسیاری از کسب و کارهای  نوپا است. برای مدیر شدن شما نیاز دارید 
که مهارت های ارتباطی خود را توسعه دهید و  تمرکزتان را هم افزایش دهید تا 
بتوانید به افراد تیم کاری تان انگیزه ببخشید و به آنها  کمک کنید تا مهارت هاشان 

را افزایش دهند.  
افسانة یکی بودن مدیریت و رهبری  

یک افســانة دیگر که بسیار هم شایع است این است که مدیریت و رهبری 
یکی هستند. اما  واقعیت این است که این دو مقوله بسیار با یکدیگر متفاوت اند. 
 اگر مدیر هستید تمرکز شما بر پایایی سیستم، فرایند تولید و راندمان حداکثری 
است.  اما اگر رهبر یک کسب و کار هستید بیشتر وقت تان صرف تأثیرگذاری بر 

دیگران  می شود. هر دو این نقش ها بسيار مهم اند اما يكي نيستند.  
افسانة لزوم پیشگام بودِن مدیر

تنها به اين دليل كه در جلو صف مردم ايستاده ايد نمي توانيد ادعاي راهبري 
آنها را  بكنيد. اين حتي مي تواند نشــانه اي بد باشد.  رهبران بزرگ در كنار مردم 
راه مي روند نه در جلو آنها. اين رهبران به مردم كمك  مي كنند تا براي رسيدن 
به بينش و هدفي مشترك به پيش بروند. اين رهبران حتي ممكن  است پشت 
ســر مردم حركت كنند تا آنها را زير نظر بگيرند. راهبري با خودبيني چندان 

 مناسبتي ندارد.  
افسانة جایگاه خاص راهبر  

شايع ترين افسانه در مورد راهبري اين است كه او حتما در جايگاه خاصي قرار 
دارد:  اگر شما در صدر باشيد راهبر هستيد و اگر جز اين باشد در جايگاه راهبر 
نيستيد.  واقعيت اين است كه راهبر جايگاه خاصي ندارد و مي شود نمونه هايي از 

راهبران خوب و  بد را يافت كه جايگاهي در باال يا پايين تشكيالت خود دارند.  
پــس اگر در آينده با باورهايي روبرو شــديد كه مثل برچســب به مديران 

مي چسبانند كمي  تأمل كنيد و اين نكته ها را در نظر بگيريد. 
 راهبري واقعي به معناي تأثيرگذاري بر روند كارهاست نه يك كلمه بيشتر نه 

يك  كلمه كمتر.
 راهبري واقعي به كسي هديه داده نمي شود و جايگاه خاصي در سلسله مراتب 

 كسب و كار ندارد.
 راهبري واقعي به بخشنامه و دستور به كسي محول نمي شود بلكه توانايي اي 

 است اكتسابی.
و حرف آخر اينكه مهم ترين معيار براي راهبري موفق، موفقيت راهبر نيست 

بلكه  موفقيت كساني است كه از او دستور مي گيرند.

چهار افسانۀ بزرگ اشتباه
در مورد مدیریت  

مهمترینمعياربرايرهبريموفق،موفقيترهبرنيست
بلكهموفقيتكسانياستكهازاودستورميگيرند

شركتهایی
كهازوجود
واسطههایمورد
اعتمادبیبهرهاند
میتوانندبه
منظورتوافق
هرچهبيشتربا
نمایندگیهای
خوددرخصوص
نتایجوعملكردها،
ترتيباتقراردادی
وسيستمهای
مدیریتخودنظير
كارتامتيازی
متوازنراتوسعه
دهند.
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مرز باريكي هست ميان مديري كه سقوط كرده 
و مديري كه در حال سقوط است. اين  مرزي  است 
كه آدم دوســت ندارد هرگز از آن عبور كند. يكي از 
ويژگي هاي مديران واقعي  اين است كه بايد بتوانند 
تشخيص دهند چه زماني در حال سقوط هستند. 
ممكن اســت مديران در  دوره هايــي از نظارت بر 
خودشان غافل شوند. در واقع آنها ممكن است درجا 
زدن را بــا حركت  به جلو، قصور را با تأمل و تعويق 
كارها را با كمال گرايي اشتباه بگيرند. اگر نگاهي به 
تاريخ  بيندازيم مديراني كه شكســت خورده اند به 
ندرت توانسته اند دوباره تمام قد به عرصه بازگردند. 
 چالش پيش روي شــما در مقام مدير اين است كه 
تشخيص دهيد چه زمانی زير پاي تان در حال سست 
 شدن است و به موقع چاره اي براي حل اين مشكل 
بينديشــيد.  براي رسيدن به چنين تشخيصي پنج 
ســؤال را بايد از خود بپرســيد. اين سؤاالت به اين 

شرح اند:  

آیا بیشتر از اینکه درگیر زمان حال باشید درگیر 
گذشته و آینده هستید؟  

مديراِن بازنده درگير اين دغدغه مي شوند كه در 
گذشــته چه داشته اند و در آينده چه خواند  داشت. 
آنها دائما گذشــته را مطالعه و تحليــل و يادآوري 
مي كنند. آنها در باتالق مشكالت و  چالش هايي كه 
از گذشته به ارث برده اند، بیرق رؤياها و هدف هايي را 
كه قصد دارند به آنها  برسند برمي افرازند. حرف زدن 
از گذشته و آينده خوب است اما تنها در رابطه با زمان 
حال معنا  مي يابد. مديران بازنده به قدر كافي بر روي 
لحظة حاضــر تمركز ندارند و توجه كافي به اموري 
 كه بايد انجام شوند يا كارهايي كه بايد به سرعت به 
انجام برسند ندارند. مي توان از گذشته براي  تأكيد 
بر دشواري حركت به جلو استفاده كرد، مي توان از 

آیا حلقة مرکزي اطرافیان شما در حال تحلیل 
رفتن است؟  

در روزهاي ابتدائي مديريتي شما، معموال حلقة 
مركزي اطرافيان تان حمايت شاياني از  شما مي كند. 
مديران بازنده اطرافيان شــان را ساكت مي كنند و 
تعدادي بله قربان گو تربيت  مي كنند كه جرأت ندارند 
به پادشاه بگويند لباسي بر تنش نيست. با گذشت 
زمان  بهتريــن و تيزهوش ترين اطرافيان از دور و بر 
شما پراكنده مي شوند. ممكن اســت شما  از روي 
كوته بيني اين مسئله را براي خودتان توجيه كنيد 
اما اگر خردمندانه به موضوع  نگاه كنيد اين نخستين 

نشانه از شكست مديريت شماست.  

آیا ذهن تان پر از عذر و بهانه است؟
بيشتر مديران هوش و ذكاوت فراواني دارند. حتي 
مواقعي که مي دانند در حال سقوط  هستند هرگز در 
مالء عام به اين مسئله اذعان نمي كنند. هيچ چيز بدتر 
از مديري نيست كه  مدام بهانه تراشي مي كند. همه 

اين را مي دانند.
مسئله اين نيست كه براي ديگران –  كارمندان تان، 
هيئت مديره و... چه بهانه اي مي آوريد. مهم اين است 
كه براي خودتان چه  عــذر و بهانه اي مي آوريد. اگر 
شب كه به منزل مي رويد ذهن تان پر از عذر و بهانه 
است  باید بدانید که وقتش رسیده روش مدیریت تان 

را تغییر دهید.  
همیشــه از اهمیــت عمل گرا بــودن مدیران و 
توانایی شان در مدیریت تاکتیکی سخن  رفته است. 
برای رســیدن به چنین توانائی هایی مدیران باید با 
صبر و بردباری نگاهی دوباره  به حرفه شان بیندازند 
و در نقاط ضعف کارشان تجدیدنظر کنند. تشخیص 
اینکه چه  زمانی در مســیر ســقوط قرار گرفته اید 

نخستین قدم در این مسیر است.  

آیا مدیری
در آستانۀ سقوط هستید؟

اگركاروبارتانكساداست
یاحسمیكنيدمدیریتتانبامشكلمواجهشده

این5سوالراازخودبپرسيد

آينده براي الهام بخشيدن به سايرين  براي رسيدن به 
موفقيت استفاده كرد اما بر روي زمان حال متمركز 

شويد.  

آیا شما بیش از حد دقت عمل به خرج مي دهید؟  
مديران بازنده معموال انجام عمل قاطع براي حل 
مشكل را با درگير شــدن در مراحل بي پاياِن  تحليل 
براي تصميم گيري عقب مي اندازند. آنها دائم در حال 
مطالعه، تحليل و بازبيني هستند.  آنها بي نهايت كميته 
و جلسه هاي ريز و درشت تشكيل مي دهند و سرزند گي 
شركت را نابود  مي كنند. آنها دائم در حال جمع آوري 
داده هســتند و بهترين عملكردها را ضايع مي كنند. 
وقتي از  بيــرون به عملكرد آنها نگاه مي كنيد به نظر 
مي رســد كه آنها در مسير درستي براي حل مشكل 
 قرار دارند و در نهايت خردمندانه ترين تصميم را خواهند 
گرفت اما ازمنظــري ديگر آنها تنها  دارند انجام عمل 

قاطع براي حل مشكل را به تعويق مي اندازند.  

آیا همیشه به دنبال راضي کردن همگان هستید؟  
مديــران بازنــده در تالش بــراي گرفتن تأييد 
همگاني در مورد تصميمات شان به شكلي  افراطي در 
پي جلب اجماع نظر همگاني هستند و اجماع نظري 
نسبي به هيچ وجه آنها  را راضي نمي كند. اين دست 
از مديران به خاطر عدم اعتماد به تصميات خودشان 
و داشتن  حسي شبيه به پارانويا تالش دارند تا جاي 
ممكن افراد بيشــتري را در مورد  تصميمات شان با 
خود همراه كنند، حتي بيشتر از حدي كه واقعا الزم 
است. آنها سعي  دارند تا حد ممكن شركاي بيشتري 
را با خود همراه كنند. با چنين كاري آنها فقط هستة 
 مركزي اين حمايت را سست و سست تر مي كنند. 
آنهــا در تالش براي اجماع حداكثري  هســتند اما 

چيزي جز ميان مايگي نصيب شان نمي شود.  

مدیرانبازنده
اطرافيانشانرا
ساكتميكنند

وتعدادي
بلهقربانگوتربيت
ميكنندكهجرأت
ندارندبهپادشاه
بگویندلباسيبر

تنشنيست.



13
93

ذر 
  آ

م /
دو

 و 
سی 

ره 
شما

74

ند
ی

گره
ن
آ

خودشناسی

 15 ویژگی اساسی
 مد یران بزرگ
مایکل هویل

و پیتر نیومن 
ترجمه علیرضا اکبری
پاورقی - بخش پنجم

علیرضا اکبری: در چند دهه اخیر کتاب های زیادی درباره اصول مدیریت به زبان های مختلف 
در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این کتاب ها معلومات سودمندی 

در اختیار مدیران قرار می دهند اما بسیاری از این کتاب ها به ورطه تئوری پردازی افراطی 
درغلتیده اند و فارغ از مشکالت و تنگناهای واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز 

با آن دست و پنجه نرم می کند نکاتی را به عنوان اصول مدیریت به خواننده القا 
می کنند که هیچ معلوم نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران 
چاره ساز خواهد بود. مایکل هویل  و پیتر نیومن مولفان کتاب »راهنمای ساده 
مدیریت: 15ویژگی 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 15 ویژگی اساسی را برای مدیران 

موفق و بزرگ برمی شمرند و  هر یک از این ویژگی ها را در فصلی مجزا به تفصیل مورد بررسی 
قرار می دهند. از این پس در هر شماره از آینده نگر ترجمه یکی از این فصول 15گانه را خواهید خواند.

مدیران برجسته: 
 در مورد توانائی های خود واقع بین اند.

 ضعف های خود را تأیید می کنند.
 از اختیار دادن به دیگران استقبال می کنند.

 از دیگران طلب کمک می کنند.
مدیران ضعیف: 

 می خواهند همه کار را خودشان انجام دهند.
 بیش از توان شان مسئولیت می پذیرند.

 توانائی خودشان را برای انجام همة کارها کافی می دانند.
 فراتر از توانائی و تجربة خودشان عمل می کنند.

هر وقت که موفقیتی به دست می آورید یا کسی برای کسب موفقیتی 
به شما تبریک می گوید از خود بپرسید که دقیقا چه کاری انجام داده اید. اگر 

به این کار ادامه دهید بعد از مدتی متوجه می شوید که نقاط قوت تان در چه نوع 
کارهایی  است. به همین شکل زمانی که در کاری شکست می خورید هم دلیل اش 

را از خودتان بپرســید. اگر ایــن کار را هم مرتب ادامه دهید کم کم به نقاط ضعف 
خودتان هم واقف می شوید. 

در نهایت این گفتة یک روزنامه نگار مشهور ، اد مارو، را به شما یادآوری می کنیم 
که می گفت: »هر کس زندانِی تجربیات محدود خویش است. کسی نمی تواند تعصب ها 

را از بین ببرد فقط می توان آنها را تشخیص داد«.
هرگاه که سعی در شناخت خودمان داریم باید این گفته ها را به یاد داشته باشیم. 

یکی از ویژگی های مهم مدیران برجسته این است که خود را به خوبی می شناسد. 
آنها به خوبی می دانند که در چه کاری توانایی بیشتری دارند و در چه کاری ضعیف اند. 
آنها قادرند با تکیه بر توانایی ها و دوری از نقاط ضعف شان به هدف هایشان دست پیدا 
کنند. آنها به خوبی واقف اند که شهرت و اقتدارشان در مقام مدیری برجسته ناشی از 
عملکرد مثبت شان است و اگر این ویژگی را از دست بدهند قدرت و شهرت شان هم از 
دست خواهد رفت. مدیران برجسته متواضع هستند و آگاه اند که به همکاری دیگران 
نیازمندند. آنها هیچ گاه به ضعف هاشــان بی توجهی نشان نمی دهند در عوض سعی 

می کنند با تمرین و آموزش به شکل تدریجی این ضعف ها را برطرف کنند. 
حاال اجازه دهید به چند نقل قول مرتبط با این فضیلت مهم نگاهی بیندازیم: 

اشتباه همچون ترکی ا ســت که کم کم عمق می یابد و در نهایت آدم ها را از یکدیگر جدا 
می کند.

کارل گوستاو یونگ 
شخصیت واقعی شما با آنچه در تنهائی و در غیاب دیگران انجام می دهید معلوم می شود. 
تاد هافر 

بروتوس عزیز، اشتباه در طالع ما نقش نبسته ما خود مسبب اش هستیم.
کاسیوس در ژولیوس سزار 

اشتباهات ناشی از ضعف استعداد نیستند ناشی از ضعف شخصیت اند. 
ارنست همینگوی 

تنها ضعف او این است که خیال می کند ضعفی ندارد.
آرسن ونگر در مورد سر الکس فرگوسن 
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ليندا اي. گينزل، اســتاد روانشناسي مديريت در 
مدرســة بازرگاني شــيكاگو،  مي گويد »مذاكره براي 
مديراني كــه مي خواهند تغييري مهم در آيندة خود 
به وجود آورند مهارتي  حياتي ا ســت«.  آنچه در ادامه 
مي آيد توصيه هاي پروفســور گينزل به مديران است 

براي تقويت توان مذاكره:  
 آماده باشید، آماده باشید، آماده باشید

گينزل مي گويد »مسائل اصلي را مشخص كنيد،  
بهترين و  بدترين ســناريو را در نظر بگيريد. سؤاالتي 
براي تحقيق بيشتر آماده كنيد و بهترين جايگزين  براي 
قراردادي را كه بر سر آن توافق شده مشخص كنيد و 

سعي كنيد جهات مختلف آن را  ارتقاء دهيد« 

بر روي سود متمرکز شوید نه موضعي خاص  
اعتمادسازي كنيد، اولويت ها را به اشتراك بگذاريد 
و مورد بررسي قرار دهيد. سؤاالت  فراواني در مورد سود 
مشترك بپرسيد و با دقت گوش كنيد. اطالعات الزم را 
براي طرف  مقابل فراهم كنيد، از مطرح كردن امتيازات 
يك طرفه و انحصاري خودداري كنيد و  درخواست عمل 
متقابل را مطرح كنيد. مصالحه بايد آخرين راهكار شما 

باشد نه هدف تان.  
 از مبادله براي ایجاد ارزش افزوده استفاده کنید  

بايد درك كنيد كه در بسياري موارد سود مشترك 
قابل دســتيابي اســت. اين موارد را مشخص  كنيد. 
اختالفات در مذاكره مي تواند مثبت باشد. از چانه زني 
بيش از حد و پيشنهادات  تك گزينه اي اجتناب كنيد. 
تمام گزينه ها را روي ميز نگه داريد تا قدرت مانورتان 

حفظ شود. 

 به جاي دزدیدن غذا کاسه را بزرگتر کنید  
با اينكه نگاهي متعصبانه نسبت به رقابت وجود دارد 
اما بيشتر مذاكرات در زندگي  دو انگيزه دارند: رقابت و 
همكاري. به اين فكر كنيد كه چه گزينه هاي  جديدي 
مي توانيــد در مذاكره مطرح كنيد و مواردي كه باعث 

سود دوطرفه مي شود را به  مذاكرات اضافه كنيد.  
 استراتژي خود را با سبک رقیب تان هماهنگ کنید  

آگاه باشــيد كه از روش هــاي مختلفي مي توانيد 
مشكالت را حل كنيد: رقابت، همكاري، توافق،  مصالحه 
و خودداري. به ياد داشته باشيد كه وقتي پيشرفت تان 

متوقف شد بايد استراتژي را  تغيير دهيد
همکاري مشروط را تمرین کنید  

رفتار خوبي داشــته باشــيد و در حمله پيش قدم 
نشويد اما حمله را بي جواب نگذاريد. بخشش  را فراموش 

نكنيد. حسادت نورزيد. شفاف عمل كنيد نه پيچيده.  



اربعین حسینی
بر تمامی شیعیان جهان

تسلیت باد
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